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כמשלשבעבאר-מהמרכזהרחק
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קדקוב-הצידעלהנעצעירשבמרכזוקומן,אדםשלהראשוןספדועללריחןעמוסמרחיבזה','מצדבמדורו
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נמצאלכךחיזוקמרכז.שאינומשהוכסימןוכמשל,כןאםשבעבאדלהתקבל.כדיממנהלברוחשישעבודה",
חלפי,רחלאואחדים"חייםלחיותדרומה"לנסועכהנסקיאשלענבלשלבשידהלמשל,שידה','סופ"שבמדוד

והלאהאליה.בורחיםגם-כךואחדממנה,שבורחיםידועה,לאכארץהדרום"לעדר". mלבדהמשתוקקת
מישגםלומדתעודכהתילדהאביב,בתלהאוהליםמחאתבעתבבלריןהנמצאמשודדעלסיפור-מכאן

העיד,בדרוםמבקדיםשחלקםשיריםמצטרפיםהללוהטקסטיםאלאחדים.לדחותיכולצבעו,בגללשנדחה
 .קושישולאלימותשלמציאותבהןויש'זדים',עוובדיםפליטיםועובדיםמתגודדיםשבהןבשכונות
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הקבעוים.המדודיםוכרגיל,ג'ובדא,ןויסאםוהמשודדהעודנגןעל

מהנה.קריאה

* 

גדוסמןלחגיתקניוקיורםאמד ,בשלווה"שנכתבסיוטהיא"כתיבה
צעיר-וסופדמשודדצייד, ;) 364-363גל' ,' 77('עתןרעמובשיחה
רבותשניםובעצםעליה,וכתבשבשלוייםלמצוקהקשובשהיהקשיש

התקבל.שלאמישלבתחשוהחי
תשע-בגילהמלחמה,"אחדיההיא:השיחהמתךומיליםכמההנה

כתבתילכתוב.רציתיבעיקראבלולצייד."לכתובהתחלתיעשרה,
יודעלאשאניאמדולפרסם,רצהלאאחדואףמוזריםסיפורים
אניאבל ".שליהכתיבהאתאוהבלאאחדשאףהבנתילכתוב".

אהובממשאנילכתוב.אוהבאנימילים.אהובאנימילים.שלאיש
אללהיכנסיכלואתהבכתיבה ."הכתיבהעצםאתאוהבאנילכתוב.
שלך."ההודיםשלההיסטוריהאלשל,ךההיסטוריהאלעצמ,ך
זהשיגעןו.עלאוחוכמהעלמבוססתשיציהרלחשובטעות"זאת
הזמןכללחיותיכלויםלאהיוצריםדובלכןשפוי,מזוכ,ךהיותצדיך
סלטותעושים 1אנחנו 1קצת".ק mלהתצדיךהחיים.עללכתובוגם

סדר.""שלבכלוביםמפוארות
סומקחניאיורקניוק,יורם

עלחוליו,ממיטתשכתב,אחרונהכמעטאואחרונהרשימהמופיעהזהבגליוןלכתוב.ואהבמיליםאהבאכ,ן
סומק.דונישלהחדששידיוספד

לנו.דקלאחסד,יהיההואבהרחבה.קניוקאתלארחשהספקנושמחיםאנחנו

בסדמיכאלישארלי-גלע;דעמית
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מהמרכזהרחק

חושןאבןהוצאתהמרכזית,לתחנהמתקרבתלאדגן:נילי
עמ' 70 , 2013

נלוד",חדשועלוםסופנ!יהעלוםהקץ;.שהקיץמראיםהסימנים"כל
שידאותושלבסיומוהשלישי.ספהדאתדגןניליפותחתזובהצההר
"חייםהםהחדשבעלוםהחיים .מאיןישלעלוםיהיהלואשאיןמתבדר
העולםשלבסיסושכן ,) 8(עמ'אחד"למישהושייכיםפעםשהיוגנובי;ם
שקרס.העלוםשבדיעלמונחהחשד
בשבריעוסקיםאינםאףהחשד,בעולםעוסקיםאינםדגןנילישלשידיה

שידיה.נכתביםמתוכםשכןהשברים,שביןבסדקיםאלאהישןהעלום
כמוספציפיתאץרבכבדתנטעויםבספרדניםששיריםפיעלאףלוכן,

'התחנה ,) 10(עמ'ב'שדהד'

וינצ'נזו''סן ,) 14(עמ'המרכזית'

עמ', 46לבן''ישימןו ,) 48(עמ'
אינםהם ,) 43(עמ'החוף''לע

ה mבטקרקעלקוארמעניקים
לומעניקיםאלאעליהלעמדו
ופעריםידיעהחוסרספקות,

להשלים.צדיךשהאו
תפיסתמציביםהספדשידי

סמכות,ביקוםאיןפיהעלעלום
היכלוהאנשוית,לואאלהויתלא

 .כלשהיהגנהאנשולבןלהעניק
האדםבאצבענוגעאינואלהוים

אוינומיכלאנג'לושלבציודכמודגןנילי
(עמ'בכלום" .ביטחןו"איןהספדשוידיאליבאמידיעתו.אומטובולומעניק

מסתיים"בשדדה"המחזורמהתשובות.דנותוהשאלותרעעוהקיום ,) 24
זה'לנוהשיר ,) 13(עמ'פתוחות"הושאלותח;שדדודישדוד"בכלבמילים

שאחרי"ביוםיהיהמההשאל!iדנותהרמזה"וחוץבמשפטפותחיקהד'לא
אספי;קלא"אלויקצרצרבשירמסתייםאמד""סוקרטסהומחזור ,) 9(עמ'

הכל."לשאJוו
מיבדיוקיעד"לאהספד:משידידניםלאוךדוחתרשבידיעה""חוסר

(עמ'עכשיו"אומדיםמהידועת"אינני ,) 21(עמ'נמצא"האוהויכןהאו

וחתרשבלדעת""איןהצירוףהמרכזית'לתחנהמתקרבת'לאובשיר ,) 26
אםלדעת"איןללכת",לאןלדעת"איןמתנגנת,מנטהרכמעיןבתכיפות

 .) 14-15(עמ'ישוב"

השירשםשמעידכפילהתקרב,לאלאןללכת,לאלאןדקלעדתניתןאלוי
ללכת,לאלאןציןונקדותהיאהמרכזיתשהתחנהוכיוןוהספד.שמועשל

בשלויים ,ד~ 9הבאזורימהמרכז,הדחקממוקמיםאכן,הספד,שידימרבית
"שהזהורהיכןלבן'ב'ישימןולמשלאנשויים.הוןגיאוגדפייםהןהפחמים
(עמ'וינצ'נזו"נסןהרציף;"נגמדשבובמקוםאו ) 46(עמ'חמקמק"הצפוני

 ;כיסאאלגיל;ןממדומיצונח"הואהאבותבביתהחייםבשלויגםאך ,) 50
ללכתובשאיפההזרותבתחשותגםכמו ,) 32(עמ'גלגלים"עלנעיםחייו

לנשוםדחוק;למקוםניסע"אלוי'הבטחה',כבשירידעו,שאינולמקום
 .) 26(עמ'נשמנו"לאשעדואוויר

דווקאהוחברתיים,הגיאוגדפיים~ד 9הבאזורידווקאפדרוקס,כמעיןאלוי
ניתןבזחתדוקואה, mהובטהמאורגנתההוויהלכלינפרמיםשבובמקום

זיוף.מבלדנעדרתאנשויתהוויהבפיסתלאחתאולוילחשו
תחשותאתהואאףמעציםהספדלאודךהחתדוהציפוריםהתעופהמוטיב

מדדה"אבאלדוגמה:מהשירים.העלוהאדמותעליאדםחיישלהאעריות
בדוחעץעלהעומדתציפורכמולחר;ךמהמדפסתלמדפסת;מהחדר
מתחםצוה mמתרחבתזמנ1יבאופןמתרוממתי m"דאו ,) 18<עמ'חזקה"
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לאמיהדהופךאוףמתפתחזהמוטיב .) 40(עמ'עוף.""מגביההמתעוד;ד
לנהלאפשרנמ;ךוכהתלויים"כשהענניםכותרת,ללאבשירארס-פואטית

 ;קלחיכוךדקנחוץ ;מכסיפיםשלוייםישענןלכל /מלאכי;םעםשיחה
החשוים"קצותעל ;מדפדפותכנפייםבעלותמילים /רג;עשלתמימות

 .) 41(עמ'

"גילויביאליקשללמאמרואותימחזיריםבמיוחדזהשוידהספדשידי
השנים.מדחקאףעללרוונטישנשארבלשון"וכיסוי

הכותבת,הערתהשירה,לשון(בעליוהסודהדרשהרמז,"בעלי

אחרישבדברים,המיחד''הצדאחריימיהםכלרדופיםע"ב)

המראותאתשעושההנקודה,אותהאחריהבוד,דהמשהואותו

אחרי ]".[בעולםאחתכחטיבה-להןהמכווניםהלשוןוצירופי-

שנקלטוכפיהדברים,שלהעצמיתוסגולתםהיחידהנשמתם

מןלברוחהללומוכרחיםולפיכךוראיתם;בנפשידועברגעאלו

שבה.והמתנועעהחיאללמטרתם,המתנגדבלשון,והדומםהקבוע

בלתיתנועה ]".[רגעכלבהלהכניסמחויביםעצמםהםאדרבה,

ידיהם:תחתמפרפרותהמליםחדשים.וצרופיםהרכבותפוסקת,

החשך,באבניהחותםכפתוחיוזורחותשוקעותונדלקות,כבות

נשמה".ולובשותנשמהפושטותומתמלאות,מתרוקנות

הערעובקיוםהמתמקדתבספר ·החתדתהמבטשנקדותעלוהכךמתךו
מצואנקדותשירים.לכתיבתמצואנקדותגםהיאאדם,חיישלהומתעתע

בעלותומיליםרגעשל"תמימותאלאשהאוסוגמכליציבותאיןשבה
החשוים".קצותעלמדפדפותכנפיים

הןסגנןו,עלההקפדהאתלצייןבליהספדעללכתובאי-אפשרלבסוף,
בלוטהכדלתוההופכתהקפהדהשירים.בעדינתהוןהנקיהגרפיבעיצוב

הכתיבהבו.המתאוריםאדםחיישללכאוסכאנטיתזהאלויהספד,של
גםכמוונשקלה,~בחדההספדדפיעלשהונחהמילהכלמאדו,חסכתית
המילים.ביןהרווחים
הממוקםשעדדרומה"נדהדהאהולים"עירשעדים:לארבעהמחולקהספד
רושטילד;בשוחתשהתרכזההחברתיתבמחאהבדובועווסקאביבבתל

להן;המתלוותובחרדותומחלהבזקנהעוסקבקרוב"יקהדלאנמנע"הבלתי
הדחקהממוקםוינצ'נזורסןהאחרוניםהחייםברגעיעוסקאחרןו","סתיו

ומעצמך.מכאןלנוסבצוךדעוסקלארץ,בחץומקומותבכמהמכאן,

אחדמהלךלאדותניתןהספדשעדיארבעתביןלכאוהדהמרחקאףעל
עלוםבקריסתהמתחילבספר,הראשןובשירכבדהמופיעמהלךבכלום.
בדרכיתפשפשאםשכןלכאודה,חדשעלוםשלבבריאתווממשיךאחד

 .הישןהעלוםשבדיאתבבסיסותמצאפעולתו
מטלטלנפשימהלךובעיקרגםזהופלויטי,חברתימהלךקדאינוזה

"אנשיםדגן,ניליזאתלתארשמיטיבהכפיהשירים,נכתביםשמתוכו
בחזהדהורלבםאךלגמדי;,רגעויםלהיארותהחוף;עללשבת~כולים

 .) 43(עמ'מחילתם"שהתמוטטהסרטני;םשלבמהירות

בחייוהערעואולהפעוראלהסדוק,אלמבטמישיהרזה,בספהדדגן,נילי
ברגישותםנשכחיםבלתילשונייםציודיםבוארתזהוממקוםאדםשל

 •ובכנותם.

חנןבןעדינה



אופנ~ים:,עלאשס

-~• ....................וכרט.ן•רפ• ... z~מאות ..........

היאם'הבת .מחלונו!יהמושלכת.האקראיתבתאורהלראותי. P'שאפןנמהחשוך.וחוב~עלה.בים!~אופ .~~ולובאשה
גבוהר~ובהד~לןחקקספלט htבים 1הצמד tt~וושאתרובב~~~בתקח.רק .מלוויםקביה pהדוקים. ~,ג'י~דמכנ~ז:.בת.ונה
הלילה.בשוליחולפותעינייםזוגרקאני .ונרכברעפיםגגותמולבזמרההשכרנה ..תושביאתומעיר".עומדרעלקםהיה
מתנתיוגרףאנושיגוףתכלית.בלהאמנרנ(. . J!לשאמנות·כמויו~ילשםיופי:אוצרות.להכילtנ.יכולי · iשעו iשרני]iנואשני

זנאחוהילרגעיםמתרחשומההדמותמיהילדעת;וברמהאויודע,שאניעלהשמחהממני.ומתרחקיםבזהזהיתומנןם

לביתם.ואשהןנמנו,איששעברנואחדיכבזמזחוב 1ב''~תלוי.·התנש~ותה

חציו

 ~ונסטילדואוגניהסילביה
ובראשטרמלונהמצרפתית:

המתנה

סומקדוני

ממתינה.אל;איז
;· • -: • T 

 ה~~~ס ן~~ר~~ת
 ,ם:~ד ם:~;ין~~ריהר
 .סך~ן~י~תח~ה
 ,ת.?ר.~~~ ה~~ז;רלו~ה ,ם~

 ת,?ך~~~

רת.~~~ס~?היז;;סס~ס~ה~ן~ן
ז;רלו~ה
כק.~חוט

~טוף ף~~אלויןה
סןה,ס~בוי~~ין

 ך,~ס~ח?סש~ף~~ין
?ח~ען.ס;ף,ס;ףלפל

 Heloiseבספדהמקסיקנית)(משודדתכסטילדואוגניהסילביה
מאשמלדגתהיא .אולאויזאבלולשאהבתםסיפורעםמתכתבת

הטרגדיהיופי.רביאהבהמוקשיההפקרבשטחומפזרתלאש

'המתנה'בשירנוספות.עשותעובדותהודמעותנמנעתבלתי
עלתלויהאהבהשלהדקהחוטמתארכת"."טיפההיאהדמעה
בלימה.
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אכפתיפילוסוף

ספרשלמים:חייםעורכים:גובדין,ועמדיגובדיןנודית
ירושליםכרמל,הווצאתהמשפחההוצאת , rגוברשלמה

עמ' 350 , 2013

לקהליםזיכןורספריעורכיפתיםכללבךרדאלי:דיברזהספרכיהופתעתי
גובריןנרויתפחפ'אשתו,עםהינחתירגם mהמנאתהכרתיאלמצומצמים.

יותראו mפחחירבןהיה mהמנלאדגתי.ביותרשטחיתהיאעמיתתי,
המשעהאישהיההאוזהמספרי mלשמוכפישנים)בחמשממני<עציר

הואובו,מצאתיאחדפגםאמנם,יפה.תפשמשכילאודםלמופת mארז
(ארההרפרומיתליהדותעויןהיהכנארהכי

מזניחלשלעובמכתבמופיעבו , 306עמ'
המציגחלד-אישיםאותולאו,ישארללש
ערותיואתלכשהוהיסוסלולאבשרהללא

 mלמסותאומותהןכאילוהמדיניות
לשמהאתאפיינהלאעוינותסבא.)ישארל
מאחרבייחדואופק,צתחלארגםגוברין
זהמעזעזפגםאלוםכלל.י mהיהלשא
בולווקיםבמחחותינונפץרפגעהאו

(עמ'הכירלפחותגובריןשבינינו.מהטובים
לאאךבאהר"ב,הרפרומים mבחשיב ) 211

הכהרכי(בצקד)שעטןמשוםכההתעניין

להלו mהעבילכאתתפתורהדתבחופש
 .) 275(עמ'

לילהיותהיהיכלוכברענייןמהכן,אם
הוגההיההאואמנםי? mהכלשאאדםלשו mדלמקוויםהמשטרטזהבספר
מכתביו,שבאוסףההגותילחלק(בנוסףהגותיעיסקוהאומהספררובעערות,
צנעוהיההאיש-התיימחתבספראיןאלוםממנו).שכביעיתשהאואוסף
לכשהומעריחידשוכן,לעיתרלכשהו.מערילחישח-ללבנוגעתבכנרת
יעדואיניאחר.היהברשמצאתיהענייןכןלעבנפדר.לציןרניתןלציןר,הארוי

מהו.ליברוראם
ספרלפחותבאמתחתוישאדםללכלפיהנפצוהז.כמהרחיתההנאורותעביןר
 mחשיבישעובהדללככיהעריןוהיהזולז.כמהרמניעחייו.קורותחהאחד

אלאהקטנים.בפרטיםשרכןהאלשווב,שובאזאמחכךהאל,מעדית:
אלאאישייםאינםעךרלעביקטניםפטריםכן,לעיתראמת.אינהזושז.כמהר
אלומקצעוותהיום-יום.חיילשוסצוילווגיהית mחבהיסטירוהיים: mתת
אוכן, . 1900השנהבסביבותקרגלוחהםהנאורות:בעיןרביטיוקילבולא

בחייםהעוסקחקורביותרשיענייןכמצוגאותיסקןרזהספררבהבמיהד

ומשכילהליכותנעיםאדםלשבפטרורטענייןישגםאלוםהעציהר.בישארל
כנסתחברהיהגוברין,עקיבאגוברין,לשמהלשאביומציג.זהספראשר
לשהישארליתהעיליתמבניאחדלשהיאהבןלשהוביוגרפיהממסד,אויש

לונסותבמעמחלהסתפקלאאותוהביאהלשוי mהחבהחשרעצומתרקאז.
ומעניין.נדירפרטזהוגםעצמו.אתמצאהאובה mבמסגיותרלשעות
להתנדבצךרומצאהאולעשברקתיחושבו mבהיכיהיאללבנוגעתדוגמה
בוצךרואיןכילושנאמרהגםלאומית,צהרעבתחלויםבביתלעבדולובאר

אלידיבריותראלוםמשעה.באפסזעובלהשתלבהלציחלאכיהותאמב
חובבן.ופילוסוףחובבןמערן mלהיהמתמידמאמצו

אינםבההעוסקיםמרביתארשית,המדרגה:שבפלהיאהפילוסופיההיום
אחירםלתחומיםכפילוסופיםלתחםמנסיםהוםחשיבותלפיחתיהמייחסים

ומרביתמדיניהאותפקיהדעיקרשנית,אמנות.ביקmואובלשנותכגןר
 mלתרברכזיםהדמקוטריהאתשתאיםמדיניתבפילוסופיההעוסקים
מרטיןהנאציהפטפטןהאוכיוםר mביהנחשבהמדיני(הפילסווףההמתים.
מעמדלומקנהזועובהדוכבראכפתיפילוסוףהיהגובריןלשמההיידגר.)
לשוהפילוסופיתמהכתיבהמרמיחלקרבים.למקצעוניםישמאשרמכרבד

לשבמשנתולדןוהמקוםכאןלאליבוביץ.יעשיהועםבהתפלמסותהאו

הספר,(מתךוגרבריןמשפחת

מימין> ,ישובגרבריןלשמה
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שהיהמשוםומלעהמשכמוהיההאוגםכילומרמספיקכאןליבוביץ.
חה-שסברמשוםועביקרדתיתמבחינההוןמדיניתמבחינההןלרותטי,

הישארליתהדתיתההנהגהכי-איתרמסכיםאנילשגביוהיחידהפרט
כמהלכפיהוגןלבתיהיההאועדלתיחהנית.כהנהגהבתפקיהדנלשכה

לשההיוםסרדלעאשרישארלאגתדובמפלגתמקהרובחבהשכןמחבריה,
עמהדאושרלה,תחליףהצגתללאהציונותאתלבטלהואואחהפרטהיה
מהאשמהנקייםהוםהחדריבציבורמהלכיםלהישעדייןזופלויטיתאנטי
 mבאר mבמדיניהיוםהמשתתפיםהחדריםמנהיגילעהחלהליבוביץ,לש

בכךאסתפקכאן.יב mאלאכךלעגםאךעבקתרותיהם.בגיהדתךופעיל
מעשיתהעצהלוחיתהלאכיליבוביץההדורבלכבדרהארויה mשבכנ
מצוות:שומיראינםישארלמיהדויניכרשחלקהעובהדלאורהנדשרשלינוי

ההלכה<לפיר. mביה mאהחשיבשהאוזולעובהדהתייחסותבהלכהאין
מאליו.כמובןזאתלהניחאלאכשחתשומרו mמאאםלשאלולאחרואסור
היהלשוהעיקןורשווב.)שובלבבכאבליבוביץאמרכהזהאיןהיוםאוילו

אישית.בחיהרלשענייןהםערכיםאךהמשכיללעעצמואתכופההמערכי
כחסידעצמואתארהאוףבאוניברסליזםדגלהאושכןהתלבטגובריןלשמה
היהשהאועבדרביותההקיצוניהאתיברסליסטהפילוסוףקאנט,עמנאוללש

 mמתומונעהאואלוםכבדרמעדדוזהדברהישארלית.בהויוהמשרשר
ליברביץאשרעךרהיהקאנטלשהאתיברסליזםשכןלו,לזערוליבוביץ

m לבבדערכיםידילעאלאערכיםלנמקשאי-אפשרבנימקונימקוללאה
ליבוביץלשערתולעלעהלאשריחתית.דברלשבסופוהיאהבחיהרלוכן

הדגישהאוהיהתח.ערכיעםמתיישבהאוהואםהמערעךרמהלשאלו
אתהפריךבכךמופךר.זהעריןושכןעוונשלשכרמקוםו mבתואיןכי

לחלוטין.עטהאךהואחיחחאצילהיההאועורכים.מערביןלשוההפהדר
בגלל-ערותיואתבצרינותלקחתהתקשהאךליברביץאתהעריךגוברין

לשו.הקיצוניות
אומץמשוםבוישבאדרוויניזם.גובריןלשעיסקוולעקצחתבהעחתאסיים

ר mביהחשוביםהפילוסופיםשניאמחכבררגיל.בלתיאינטלקטאולילב
האדחויניסטיםכיופלוני)(פרפרהשנייההעלוםמלחמתלשאחרבתקופה

הלציחולאהםאךבתרחתיהםשישמהקשייםדוגמטי mבאומתלעמים
ביחסאפילומחלקותישפץח.הותחוםכנדשרהביקתרויותאתלהלעות
תורתביןמבחיניםאףאינםהפשרניםמרביתמהו?האדרוויניזםלשאלה

לעיושחלקוממשיכיורתmרוקדומיותורותלביןאדווריןלשהאבלוצויה
 .) 274עמ'(למלששתיםבהקשריםגובירןהדגישזהפרטמרכזיות.שבאלות

ידעויםטקסטיםמכמהיותרמחיקתהשתותהתיארויותאתגובריןלשהצגתו
להציגהאפשחתלעערתואתייתןמקצעויעשוךרוכאדילרדכישנקח

גלושרמידטלשספרויצאמאזפופלורי.מערשלכמסכתגובריןדבריאת
לשנקייההצגהאריתילאביmדליבעבירתלבילווגיה)מבאו(אסקריס,

איןשכןהנצוירם,בפתדמנטליסטיםעסקשהאוליצרעבברית.התחום
בדרישתםמתרכזהואובלבד,מדיניהאוערדכםאינלטקטאוליעךריהם mלער

שייךזהדיןולכשהן. mאבלוצויתיאנטיערותממלכתייםספרבבתיללמד
מבחינהבחגמטירת.לוקיםהצרויםשניאדויוכאןהממלכתיהחינךולתחום
אךירתחסולבניתהיאשכןהדתיתלעהמעדיתהחגמהדעיפהמדינית
 .לקיפאןומביאההיאכיביותרמסוכנתהמעדיתהדוגמהמעדיתמבחינה
קלבאחרוקשהבעיהפתרשהאובכךהאוקדומיועלאוחרידלשיתרתו
יהי,אשרמקםרוויהילכשהם,שיניויםמאליו:כמובןמידשהתקלבלהבנה
להיפדרכדידעלהשתנותשעוישהודרלהכחהד.אולהישmדרלהביאעשויים

איתם.לוחתלהעמידיכלויםאינםשצאצאיוחשדלמיןלוהפךומינומבני
רבים.קשייםלעלהתגברלואפשהרדםקשריעםכקבצוהמיןהצגת
היהלערתוכי mב .אדרוויןנגדגובריןשלתלתותיוהיובדיוקמהיעדואיני
להעמידהצרןועטה:כילינארהלעיו.סמיתבהשפעת mלהדראדווריןלע
היוספינחהכתבימאזלפחותהכלולעמקובלהיהסיבהלעהתלכיתאת

סמית.לשהגלחהמבקרשהיהלמאלתוסאדווריןההדולכךנוסףיעחים.
לבתיהםהמשאביםלככיההנחהסמיתבתתרומולבעתכיהארהמאלתוס
לעשותםמנתלעהנדשרתבעבהדוההשקעהמלבדלגביהםעביהאויןנלדים

חיוניהיהזהועריןומוגלבים,המשאביםכיחיתהמאלתוסעטנתנגישים.
השתות.הנישותלעהמאבקאחותלעאדווריןלערת



הסבר:לואלהסברתבניתאוסכמההאוכיהאויניזם mהארבהבנתהקשוי
בוהנישהלגביהעשחתלנסחישחשדמיןהתפתחותלהסבירמנתלע
לעונישהה mאלעמתחרולעלהגתברלושיאפשרשהיניולעותלויהאו
פותחהפעםאיאםיעדואיניקוחביו.החשדהמיןביןהברייהלש mהפי

גובריןלשמהמקשהשוובשובכהז.בפיטחלכשהומיןמצואלשדוגמה
 •ביות:רמשריםהודברזהבענייןזהבספר

אגסייוסף

מחבראביב.תלאוניב'שללפילוסופיהבחוגאמריטוספחפסורהאואגסייוסף
 > 1993 , 1984<פפיחס,ישראליתלארמיתזהרתלקארתואלרם:דת rבהספר

למות"ליאכפתהיה"ולא

 , 2013 ' 77'עתרןספריהצואתכנולדת,אמותליטבסקי:צביה
עמ' 77

השדה/ועונותהשניםמאותאתמעוף?/או"נפילה
בחטף/חציתיושוריהם/וחרישםאיכריםזורות

המפל,/."שלהעמוםהבהםנשפך/תוכיואל
אישונים/שורפתעז/קודחת."למטה/עידנים/קדם".רחש
'התבקעות')(מתוךהזמן"שלהמגמה

מקומי?איהערשי?/היכןחזרי?/"היכן'מקום':ומתוך

ערשי".גלומה /הנעלם"ובחביון .

עטתיקוסמייםבים mלמאותנומעבירליטבסקיצביהלששהיריהעלום
ים mפתיה mשגבלוהוויהלאהיש-כאן-עושכיו,לעלוםשמעברויופי,סדו

איתנו.כיוםשחימשדתחואףאלצמכיהרשאיניבאופןמוגרדיםאוינם
לומיתלווגילמטאפזיילשההעמקוהשירהקשבאת mלהפנמזעההיא

קשתררי. mישירבטוהידברולעויתרובכךישכאחד;
אלבפחבקוטיבית,אראקטאוליתפלויטיתמאמיהרלמלשחפיםשהירים

וללכללכתמיםבאסקפזיםחטואתאינההמשתדדו-בדבריתעטואל
אדםבניעםלשההיתהרהוהיכתחהרבה mהרגישמשוםאלויהחפה-

 mהתבתנובחירתמעדות mק mהתמתקיימתובלכל,י mעיאנשויב mבמ
הגדלוים.הקסומוסבי mבמובצמחיםהחייםבלעביהאנשוי,עבלום mאח

נפשיתעמםהוהתחככותרביםשביריםר mביחמיננטיתחייםלעבי mנוכח
פעצות. mלאימעדאחטיבמתחעטותה

העלוםהיום-יומיים,המוכרםהחיים mגבבלומסתפקתהמשתדדואין
גיארגרפייםקים mרמגבבהים mגלחנשימותנשוםלשההנשיהאנשוי
רמקת mעדינההשרהאנילשהצביהרבמצב mהאמורפיקחמים.חמנים
אלהורפתקהסדוחשות mרבקסםבכךמצואתאוניחד-משמעית, mמיציב
פת mמהנפש . mגבלוהיעדר mעבקבשנצורשיבןחאפשרי.הלבתיתךו

כסףiברגילהנתפס mהמרלכןמהגשמי.ומתפשטתהגרףללכאמחץו
ברנעצרתאינההיאהמשתדדו.לשעביניההאוכךלאחייצרולשקיומו
יכלומיכי-כךלעמעידהספדלששמרממנו.האלהחרוגלשההומעס
הףד.ללאנמשךאחדצרףהםכאילוהלתדלוור mמזמןביןהלוטמיעלמזג

בחשוךהארשןובספהרמופיעכברהחי,המתהוחמס,החילשזהמרטיב
האןב"),ליקיצתהכעורגרפיביןלהבחין("אוין 1998שבנתשיצאהמיטיב

חמהפאוטיקרקיים-לויטרוגיההיקור,אלברדכוהיקורבספריםאר
לעברהוכמיההמספקת,לבתיבהיותההאשונית mהזה mגבלופתיחתלש

מובהקת.אנשויתאנשוית-לעלאקוסמיתהיווה
להתמזגהפנתיאיסטיתהתשקוה-אוווירמיםאודמהאבניםצומחיםחיות
השפהאתשמניבההיאהזאת mההיטמעהשעירם,גילוייובלכהטעבעם

בתךרשבתוכואנישבתוכ;י"הזמןכמר:ליטבסקי,לשהייחדויתהשירית
 ." mלמליאכפתהיהלואצעהים,ובתךוהאוויר

השlוערמחילתתךואלחתדר/'גחתי"לע'הידרמות':שבירלמלשאו
לע;ינחהנץצוזנבו .1יר~יערראתניסרוטפרושיני;והבהיקובחשכ!iד

בתאום,הליספגלנשימותינ;והנחנולאטבטנו;.בחלקתטמנת;יפניאות

לאט.""
טעומתאניהתחתת/iד."שפתךלעהפעצ"אתלשפניו:אהבהשבירוכמר

אתספגהמגעצאוו!.ךרבגומתב"ארשימסתייםגופ'iך'לאוךרמשתערת
דבר".עדרהיהלואאלי;ואספנוגופינ;ו

יויעודוהאטחים mהנכאילואנאrיתה,ביןפיזייםגבלוותהמלביעמיניזיווג
האנילשעויחבםמחיקתםללואהאמיתייםלמימשוםיגיעולאהאמיתי

מאזהאהבהגיליויאלוועבצםהושלעו.אניארזה.במקהרגברהנשיאתה
ומתמיד.

נחשו mאהארחבחוס,סמלאתגםמלעה ' mכנלו'אמותהספרלששמו
לנצחי,מוכרסמלמשמשהמעגלנצח,היאר mרמשמעלפירמחוברזשנבו
במאןח. 8הספהר-האינסוףלסימןגםהמתקשרמשוג
בספחהותייחסכתבאליאהדמיצר'ההרומניההוגההנעדו,רת mהחוקר

הזמןלתנעות ) 2000(כרמלחוזהרארכיטיפיםהנצחיתהשיבהשלהמיתוס
הזמניםלשסוףללא mהותקיימ mבנרכחצרוףותמידיהוהושמגלםהמעגלי

הההוו.בתךרעותדיעבר

ם mבהיעךרובלעיממשייםנעשיםהארכאיהאדםלשעבלומוהאובייקטים
 mרבנרכחקשחהחיויםהםבספח,אליאהדטעוןמהם,נשגבת mממציאחלק
מסוימיםהחייםולעביצעיםאבנים,כךחחני. mכלש
קמאיים mmלכאותנומחבריםלהיוויתןאוהנחשכמר

בארשית.נופילשותהוולשאורכאיים
לשאריתילוארכאי,לנצחיכמיההמבטאיםהספרשירי
אזתעוםשהיריהסובייקטלשה mלויבריאתהלסדו
להשגתנושמחץומהלעלשיטהבנלעם,ללשיטהזעצרןו

 .בקדוםנוכחת mלהי-המוגלבת
מתנחלשעמקו"זםרהריק":"אימתשהיריםמחזרו
הברו."אניכנח;ש

 ;הקץבמהיתח;הכוכביםטסיםמלעי1י mנעקממנו
-1ההבילב mהמומן

המסיים:ובקעטידי",כפותשבתיעצמ;יאתצהראני

קליפתך".אנייקר,"ריק
העלום.ביצתאתהמלפףלפיתןוצעמהדימוי
הגיבור:טבילתובשיר
הסטיכ;ס.מישבחררשנטלבת/'בעתהג;באלשנדבקה;או"לעה
מ;ר mחאלנהוריםבגופ;יאיברלכלשהפנימיי;םייר mהוםדהחפק
מה". mבאזאיתוכיאלשפעם ;אמ;ילשלבהכאל

 mחח-הגליליתלחםבביתעבר-קונקטריכךכלשנשוארשביראפילו
במקוםעמיהדמתךונוסקתנפשיתעמהדארתהאלעבקביותהמשותרר

קצה.ללאליקוםפתחשהופךמוגדר
בי";לחשךדו;קהלוךהקריעים,נפעריםהאדמ!iדלךנפתחת"תלמים
מערהואישקים mמת"וכרכביםמיסטית:הגתלותכמעטזשרלומראפשר

קצה".להשאיןהעמקוה ; mבהתפשט
"מעייןהספראתהחותםבמחזורנמצאהזההמופלאהספרמשיאיאחד

היפקותהמעייןלשהירצוחתרלעהמספרמיתלווגי,משוגשהאוהיפקותה",
האגדיהמכתףהסוספגסרס,לש mהקחעיר mפרסתחתהליקןו,המחרתמהר

אלמתוו.יי mנצחומסמל
הנצחי;,עובריאתאחל;ץעב;ר"מעומקהמחזרו:מתךושחותכמהלוסירם
מעלום."ממניהופדרל;אכאילוהעיחם,לעיררצמדו

אשרברקהניחנישבי1.ושארברקהניחני m;בפאשרבריקהניחני ]".[

 '/בצפןו

אושי:ר

במעופו."" /שביטכרכבקלוי ]".[

המשתדדואתלכןמחברםאולהעלוםיסדוהיאהשיהר , mכהיאהשיהר
לכךאיהקוסמוס.מלו mרבהשתקוקבפליאהה mעבמי-לנצחילעלום,
הךרד mבעקבללכתבכתרתעמקו,רריכחשקטליטבסקילשה mשיתועבת
 +ומרסיקלית.לצלוהגבהוהשבפהלשהית mשגהלבתיהשירית

בז'רנרמאיה
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טלכתבה ,) 2012לשיהר,(קשבפעמייםעבןבאותולהביטהאחרןו,בספהר
מרתפה ;עצמ;הבשובלימי;הכלתפסעא/םשפתללאשנלוהד"מיניצן:

תניחמת;הציפורלעתים ;בית;השהאו;עד~לאביתהראש;העליתנוסס
לשונ;העלנמסההמזמןסוכריית //-מפתהלשלכתתתחזהלדגל;העצמה

תרפהלאשובא/םשפתללאשנלודהמיבגרונ;העדווהחלדוהמסמר
 ".הילהדמשפת
יכלואם,שפתללאילהדאותהלשבגרונהתקעועשודוהחלדוהמסמר
לוין,ענתשלהחשדבספדההדוברתלשהופוצעהחדקולהאתלסמל
שפתששוםנשים,שלדודותלששוהמעמידיםהספדשידי .ה~? ה~~
מחטטת ,לבמכמידיובעצומהבדיוקביניהן.לגשריכלוהלאמיללויתאtכ
לשאמישלונפשייםפיזייםפצעיםאלו .אמהשלחייהפשרתבפצעילדין

אםביןומגונןעוטףיחסיםקשרשלהמטאפודיבמובן ,אםלשפתזכתה
אווהבת.חמהלאםבעצמההפכהזאתלומרותלבת,

ילדותהאלבזמןאחוהרחתרתהבוגדתהמשודדת
לשניםמבעדסיפוהראתלהבקיעומבקשתאמה,של

אףאולוילחטאבניסיןוהחוצהאותולהטילשחלפו,
במנותזאתהיא.גםסבלהשמהםהפעציםאתלרפא
מתוךמזונואתהמנקדגלחשלבדדךומדדוות,קטנות
ביןהמתווךלפההדוברתהבתהופכתכךהאם.מקוד
סבתה,שלהמשתיקהפהלביןאמהשלהמשותקהפה

אמנםשהיומחייםדוקריםרגעיםשלתמונותומדובב
השתייםאתמלוויםאךמזמן,
 .היוםעד

אתהפותחהשיר'הליהד',
מפתחלשמשיכלוהספד,
שלהקיומיתהמשמעותלהבנת

בךבוחרתאניאמא?שומעת

ראשונה

עמ' 39 , 2013לשירהקשבן~ה, ה~~לדין:ענת

עשריםבןבמחזורשיתוארוכפיוהבתהאםיחסי

הליהד .אמא''הרשכותרתו:שירים,וחמישה
האםמבקשתשממנהמוותלשכחוויהמצוגת
התינקותשביציאתשיעדותכמי-להינלצהילודת
להתקייםתחלדעצמההיאהעלום,לאווירשלה
הליהדשלהפיזיהכאבנטלוה".תיוותר"הויא

הכרךוהנפשיהפירוקבמחירההכהראתמההדד

איבדעכשיוהיאמתפזרים,לשה"האיברים :בה
חותכיםענשיו ]".[להצילואי-אפשראיבדאיבד
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 368וךיגל

גדעוההכי ]".[ /הבוקר;התלבשותבעתמדידבזמןמהדהדתאותךתפסו
ללחיהקשההידכףבין;ק mהמנפצעפתאום,אורידחוצת ,הסטיהרחיתה
ת mהצותוקפנית,אםשפתזהוידת." mמיסיבהנדשרהלאלזה ;.הרכה
השפלהלשפתהמתורגמת , mממודמקיומיתהוויהלצדהודיאוניםחוסר

הנפש.אתשצורבת

ההתקשרותמלדואתלזהותאפשראמא','הרהמחזורבשיריהקריאהמתוך
בתוכוהמכילמלדו ,) disorganized attachment (מאורגןהלאמהסוג
אימפלוסיביותפלושנות,ניכור,צרכים,וסיפוקקרובממגעהימנעותחהדד,

אוףומתמשכתקשהבפגיעההמתבטאתעוינותהזנחה,צפויה,לא
ההתקשרותלכשלהגודמיםמהםלעדתקשה .ונפשיתפיזיתבהתעללות
מוסדיתעלוםבהשקפתהדיכוישלמקודוהאםהמחזו:רבשיריהמתאור

אלוי ; mבכדקבעלוםמסתדריםדבריםכיהמלמדת ,כלשהיחינוכיתאו
 : 2בשירכמתואר ,להישמעאולהיארותצריכיםלאילדיםשבהתרבותזו

מנותשותיאפייt1גאחתמנהאותךיכבדווהםאמ;ךואתאביךאת"כבדי

ההוהרהיותשליצואפעולזהואלויימיך";יאדיכןולמען ;בתחתהגונות
שיצרו-כישלןוהגידה,נדדוים,מלחמה,לעוני,קודכןאומוכה,ילדהמכה
בעייתי,אישיותילדפוסביטויזהושמאאו ;להתפץרהמחכיםומתחתסכלו

 .העלוםאתלילדלתווךדדנושזו
נסבלהבלתיאתובחסדבחמלהלהכילהדוברתמבקשתכן,פיעלאף

 :אמהשעבהד

גדלוההיסטוריהלהםחיתה .; mלסלהיהצדיך .היערותמןמשם,באו"הם
פרוסותשתיסבוניהנחלצדה .;האוכלבתיקקטנהלשאתצריכ;השהיית
הקשהלעבדהרמיזה ".כלוםבאמצעזו.גביעלזומונחותלב;ןלחם
השנייה,העלוםמלחמתבתקופתכנראהבאירופה,היערותקודבנותשל

הגדלוהההיסטוריהביןהקשורבאופן , mלוסללהביןלצרןומתחברת
ביןממשיתריקנותאותה .האוכלתיקסמלבאמצעותהקטנה,לילדה
מלב,הנשכח~תעולהנוראההבדידותעללהצביעעשויההלחםפרוסות

שאללא"איש : 13בשירככתוב
סימפטיהחיפשתשניםלשלומ;:ך
ציבוריות.""אוטובוסבתחנות

הזההנפלאהשיריםשספדהנס
שלהתיקןובמעשההוא ,מחלול

אתלתפוסהמבקשתהמשודדת
לשחזר-דמותהותחת ,סבתהמקום
באופןאךההתקשרות,מלדואת

תפקידים,בחילוףכלומדמהרפה
לאמאאמאכעיןתשמשהיאבו

 : 15בשירמדמיינתשהיאכפישלה,

להיותיכלותאות;,ןלגלד"(יכלותי
הייתי ;~נשיקותלישאיןהילד;ה
לסגודבפנטזיהאומקום)",לךעשוה
אותןלוהפוךמהבתהאםק mמאת

מעשיםש"תפטפטנהילדותלשתי
לגשר ,תשחקנה"ילדותשלכדדכן

אתאחתלדאות ,השפהתהומותעל
כמולשנייה,אחתלהיות ,השנייה
העניינים"מהחלוין:שיחתבסתם
אתאיךבסדרשלומךמהבסדר

(שידכלום"חדשמהבסדרמדגישה
16 (. 

אורל W~ר~ים~לז:ויקלידיםג!לג~גת ?tקת.סז:וינ
ר"לז;רפת iז t?iלי W ~!נ~ר f W תרע~~~~

ן;נה iק ?t~ת

~ 'P יגכיtס~עוצע.יגיi קו!;גים~דיר~ו;,ןינ;וריתpו
לרציפיםמלאכיםשלת iאנ~מנתבתהיא w ה~~;קל r, • ". _ " • • " • 

ס~וםף iסל Wסוt;ויםג?ל i~מר~עיםג?ל ת~?; iרדהיא
ה ?i~חר~תצרסקתהיאברזכלוtנם z ו:iזוף~ל
W בואעוז~

~;נין,~;ניןשוךה, ?t ~לם tiיע~ןז:וו.קסהךi:ייא
נ?זיזהוא wל~הךע.ם ז~~~ז א~~~ז;נאע.ם

f מi קי\~i? ה

לויןענתהתינוקת/

מרכזימוטיבהיאהשפהכאמוד,

 :אמדו"הם-ההודיםבביתשחבהרהמקלוקלתהאםשפתישנה .בספר
האםשפתחויתהיופטפויומט",טפו ,ערבים ]".[גנ;בזהז;הטיפשהזה

יפההיום ,;יקיהדנוספת,תהבכוס"תחפצילבובתה:הילדהשהעניקה
שתידברארוישהיההשפה-שלישיתשפהגםחיתהכן?"הלאכהכל
השלישיתהשפה .) 3(שידבה"דיברלאאיש"אךלילדה,ההודיםבין

 ".נשומיםאיךשוכחתהיאאותה,

 ף~~ת i~רת iבtך~ר~~ריםת wגס ?tוון'גשל ) attachment (הידעוההתקשרותמלדו
ף wגז:יר w ~ל~ד~תרדi:ירהוריםלהיiנ~~צות wשמטרתואבלוצויונימנגנוןמציג ,) 1988 (בלדני
 ה~~~?צוףההוהרלביןאוניםהחסדהנלודהדךביןקשריצ~דת
בפסיכלווגיהבה mהסכמהקיימתלגידלוו.הדאוג

היחסיםלחשיבותבאשדוהקליניתהמחקרית
יכלותולהתפתחותהמוקדם,בגילאם-ילדשל
הטראומהחייו.לאודךקשריםליצורהאדםשל

לשפךועשויה'הלידה'בשירשמתוארתהנפשית
הדוברתלשאמהשחוותהההתקשרותסוגעלאוד

לידתבמעשהכיייתכןאשדלאם,תינוקתבהיותה
 .חייהממנהשנגלזוכמיחשהבתה
הידייםכפותלע"בחגורהמצמיתה:אלימותשגדת mמתאובמחזרה 1בשיר

עםלריבנקלעתאםהישבןעלבחגוהר ;הביתה,לשובאיחדתאםההפוכות
 /רגע),שלהחלטהמקרית;(בחידהבגוףאקראיבמקוםבחגוהראחיותיי;,ן

אם ]".[ ;הספד;ביתלפני ,חמישיביוםהאבקעלבמטליתלעבודשכחתאם



ארתההמעבירותלאמה,הדוברתהבתביןתפארתה,במלואלהתקייםזוכה
"עיפרןו""אהובה",לי","תן"גלידה",המיליםחוברותכךלפה.מפה

"כשתבקשי,לאמה:הבתמבטיחהשברעבדילמשפטמרוסית,המתורגמות
כתומה.זכוכיתלכרסכתהלדילה 1i1גלידאמזוגהעיפרון,אתלךאעביר
לכרסכעתתהיהלבובתה,האםבחרםשמזגההתהכרס .) 21(שירנאהב"
השפתיתהחרמהמרפא.תהכמרלאמה,הבתבמציאותשתמזוגגלידה
את.באחניiזלהשמיעמקפיהדזרלוכןבתה,שיריאתלקחאמהאםמונעת
 .) 25(שירארשונה"בךבוחרתאניאמא?"שומעתהתיקןו:מעשה

האותקווה.שלמתוקטעםמותירהספדאתשחרתם'התינוקת'השיר
ארתינוקכלכמואמא','הרהמחזורבשיריהילהדשדמותלנומזכיר

בחייהשספגההמכותוכלרבב,לולאנקייההיאלעלום,שבאיםתינוקת
ביןחשפתי-מיללויהמחסוםשגםמכאןבה.קשורותשאינן mמנסיבנבער

לחברמהשתייםימנעלאהדוברת,הבתלשלעבריתהאםשלהרוסית
 +האהבה.לשזרהחשדה,האםשפתאתדת mהמיבדדכן

פזיזבל

מסריטהחיתימצלםהחיווי

הוצאתאברם,אברהם,אברם,קונונוביץ:דבירעקיבא

עמ' 79 , 2013שיר-קלף

כחוטותופרתעוברת-היהדויהספדיםבארןומשמעותהכרבדעל-המילה
-חלילהחר mאבהרם""אברם,לדוגמה,לזה;זההספרשידיאתהשני
הבריתאתהמסמלתהיאאךהשמות,שניביןמפרידהלכאוהרעזיהראות
מתקייםכןעולמשקל,כבדתהבריתאלהויו.עםהאומהאביאבהרםשל
הצרוןוביןסגלוה,עםלוהיותלהמשיךהרצוןביןמתמידפנימימאבקבנו

קלה.לעשהלוובה,הנחנההמחויבותאתלוהסירזואותלעקור
התוססהצבעוני,רב mבמביטאברם ,) 15<עמדובמלבוח'הימיםב'אחרית

גרילוהיותלשובבמטהרמשמו",זעירהאותעקדלאטואיךר"נזכרהוחי,
יות mהאעוםשמיעםיחדיו"הלוךהדובר,מציידאני","וגםהגויים,ככל

סתםכמרלוהסתובב."רגלילכתתלימותרכאן"כיממנו",שנעקרו
אדם".

הנראיםישמעאל,צאצאילביןהעםביןחיצוני,מאבקגםמתקייםובנוסף,
זקוףמד, mבמבר"קינאתידגליהם:במדךרהפעםהאץר,אתשובככובשים
מתחלולהשירשלובסיומוהקשודה";אדמתולעקוממיותהלוךקומה."

ואני',('מוחמדהביתה.""י mחזכיבי,מקנאהאוגם"ואלויהיפךו:מין
 .) 71עמ'

מקימיםאויברהיםמוסאאדמתנו?לעאנוישוביםלבטחהאם
הביטחןואךאובהרם,משהשלביתםסביבביטחןו""גדרביום
איבהריםבלילה,"כימעיניהם,מדודתהושינהמאלה,רחוק
האם .) 74עמ'אדמתם',('לעבסלום"ויודריםעלריםרמוסא
רואה"אניבכך:מפקפקהחבראיתם?להבנהלהגיעניתן
אומרימיןסלסלוכ,ןאומרשמאלסלסלומאחרו.שפמםאת
(עמ'לדגלינו',ב'נרלוכן, ) 73עמ'לבן',בשחור('תמרנהלא"

אךלחיות,כדילהילחםהמשמר,עללעמדוישהמסקנה: ,) 75
נשתהלאבאמת,ונבכה"ניהרכיעזה,מוסריתעמהדמתוך
נחיה".רכךניהר,שורבלבנו,גגותעללחיים
הבעלותשאלתכימתמדתבתעדוהחייםהשיריםספרתשובי

הקלואינוהיהדויהעםשלוקלורנפתהר,טרםהאץרעל
(חלום,המאוזיןשלהמוגברקלורב: mבמהמסתלסלהיחיד
בקועהשכונותסובבהרמקלוומןהבית,לחלתותמבעדחדוד ,) 70עמדו
אלה ;) 31<עמ'מוקלט"גרוני"במבטאהערבים,הגרטואותרי mסלשקלום

כשהדובראךהיהדוית,השכרנהמישובידברכלכמעטלקנותמוכנים
אתמגביריםהםהרמקלו","כבה-אהוב""אני-אחרמסוגקשרמציע

הצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

אפולינרגירם

שנמצאההקוצוה

ע,רי~הiןווןהמ;~אהוא ;נ;ר?ד~

הערמ;ניעשהרמתלתלי
 . :-ז דז:··-:-·

מאמינהכלאעדז;כרתאתהאם
" T : -•:•: -: T • -: -

סש;~יםג;לן;tיינו~זרות

שאפללהרהנלובאראת
;· : T ·; T T :• 

ס~יו~;ףךמ;~~ך~רא;ז?.יי~ת

 ל~?~י:נ~ק~rזז;?,תך י~~
ף 9ס~תס~ינ:ויב;~סJל;ם

התלתלסתרכמ;נשרהאו
-:--ז: :ד-

נכ?נכורד?ה;יזק.ל
סג;לן?יס~ס~tיר

סוע.דרלJל;ם רף~~~

 , 1880פלרין,יליד , Guillaume Apollinaire-אפלוינרגירם

 ,-1916בתפעצהארשנוההעלוםבלמחמתהצרפתיבצבא mשי

האומהפציעה,שלחהצרפתית. mmהאזקבלתלאחרימיםשמנוה
שמסביבעשהנערכההלוויתן .-1918בומתספדריתשבפעתנדבק

חשובמשררונחשבאפלרינרהמלחמה.סיוםאתחגגוההמנוים
המילהאתהמציאהאובתקופתו.האמניםגלודיעםמידדוהויה

האולשאאףעמומזהוות mהוקליגרמצירו),בצmו(שירקליגרמה
הז'אנר.אתהמציא

בצומת.נלעמתומשאיתםהנסיעהמהיחת
המתגעגעיםאנומוסווית:לאפנימיתביקורתגםעולרה
שאחריתולמרותתוהר,מתןטרוםימישלהבוסר"ל"סיד
עם ,) 67(עמדומיין"לוא"השיכוראנחנו .) 64(עמ'מהר

מלצם,"החיווישהדיידיר,במרלאאךאצרואתהבונה
מרסאאךבסלעמכהמשהאמנםזה,בשיר .מסריט"החיתי

"הכנעניכן,עולהחיים,סמלהמים,אתממנוהמצויאהאו
וגידים.ערדקודםהימיםאחריתאסןרגפנו".תחתישוב

המשודדהחיים,כמעגלבאחריתו,רגםהספדבארשגם
כי ,) 11עמ' ,'עמש'(חפתה"נשיקההמזההאת"מנשק

כדיאינההנשיקהאךמדובה.הומלאכהקצרבעלוםהזמן
יומרעמלכדיתוךומתבונןממשיךהוואחובה,ידילצאת

סגלוה,עםלהיותשכדימשרםאוהבת",אחד."ב"שמע."
 .) 23עמ'השלישי',('הגילאנשיםכלקדוםלהיותעלינו

משמעותה.קלואותהמזההנשיקתצלילאתדיצתנוכדיתךונשכחובל

• 
פריזרהאפרים
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עםמוסיקליותכווריאציותהחיים

(לרוב)טובסוף

הקיבוץספדא,הוצאתסיפורים,מרסיקה:בד-יוסף:חמוטל
עמ' 160 , 2012המאוחד

הים.אתאוהב"בעלי

אחר,צבעלוישיוםכליפה,שהואכמהותראיתסתכלי-

בבוקר,ורבעשבעבשעהאותיומנשקשבתכלליאומרהוא

החוף.עלרציםכשאנחנו

ממשיכהאניאבלזה,אתליאומרהואכמעטשבתכל
הה:ר"שעלהעיראתלאהוב

פרס(זוכההסיפוריםלקובץהאופיינייפים","דבריםהסיפורמתחילכך
בר-יוסף.חמוטלהומוסיקאית,החוקרתהמשוררת,שלהארשןואס"י)

מציאותמקטעישלוינייטותרגישהבדקדקנותבוחןהספר
אוטרגדיותלסוריאליסטי;הריאליסטישביןישראלית

האוהד-בצביונןצ'כוביותעזירות,-קטנותמלו-קומדיות
החיים.לש-מעורב-מרוחקמנוכר,
שלהדקההאירוניתההארהאפילוהיאלכךחגמה

"דבריםהכותרתמןהמשתמעתראשןו,בגוףהמספרת

"יפה"מלהיותרחוקהסיפורשלהמשכושכןיפים",
הדוברתשמייחסתהאנין,הרומנטי,הטרנסצנדנטי,במובן

אליה."שבאתיהראשןו("מהיוםההרלעשעירלאותה
למעלהאותימריםהאווירשכאילוהזההדבראתהרגשתי

הדוברתהבטחותלמחת .) 27עמ'זהו."לי:ואומרהזמןכל
שהכלב ]". 1קלוהקוקהישההרשלעבעירש"גםלבנה
לאחר ,)םש(שלג.""לוהבטחתי .ההרעשלהעיראתיאהב

עיראותהאלמעפילההמספרת)לש(בלחצהשהמשפחה
הירשולמיתשהסופרתמעלה,שלישחליםספקאוטופית,

חפץמחתשלבדוקזהותהאתלהליטבתחכוםרת mב
התועדוהשהדוברת(אףלהתעלותהנפשיתלשאיפהמטאפוהרספקאגדתי,

המציאות-מזןו)כהנדסתפיוטונטולגשמיתחוםלימדויבמסגרתהעיראל
האבן.בגןואפור,היההברשויםלש"הירוקפניה:עלטופחתהדיסטופית

ביוםפעמןו."שלצלצלוכמופתאוםנהיהשלנוהקירעשןולשהלצצלו
בענייןהרבההתווכחנווגםשהוערל,התבררוכשחזרברחהכלבהארשןו
סורגימאחורילאסיהרהפכההדוברת .) 27(עמ' "".הסורגיםשלהצבע
מציאותי.הבלתיחלומה
עלומצביעהומתהפכת, mחתזוצפויהואלויואשתיתתפניתגםאבל

הממשותלביןהתנשאות,בשמץהנגועותה~תייגות,ציפיותינושביןהפער
ובכךיפים","דבריםהסיפורשלו mכהוtכותתית.החמקניתהאנשוית

וריאציותמעיןבהיותןבספר,הקטנותמהיצירותרבותשלעצומתןגם
בלייטמוטיבלהבחיןשלא(כשקשהמוטיביםאותםעל mמוסיקלי

בסיפוריםוהנגינההמוסיקהנוכחות-השניכחוטהמשמשהפלויפוני
בפדרוקסליותטמןוסעורים),כשתכניוגםהחגע,הלגאטי,המקצבבלעי
תאתהאנשוית.ההתנהגותלשהסטריאוטיפיםתחתהחותרתבהבניהשלו,
היצוראתלוקבעלמסגראסור,אוףאי-אפשהכמהעדהמוכיחהבדרך

אדם.ששמוהזההחידתי

השפלהמןהזוגשלשנתואתהמחרידיםה"צ'חצ'חים"זוגלמלש,כה
הטיפלווגיותמפוגגתבכתיבתהמתגליםשמעל,בקומהכפכפיהםבדפיקת

הדוברתשלהמעוותתהאידיאליסטיתהארייהמןבשונהבר-יוסף,של
בכפכפים("אנחנולואישיותםלעצמםומחובריםבקיומםכמשושריםבסיפוה

החובקהשחוריםבתחתוניםהבחוראומרשלנו",הסטיילזהומתמיד.מאז
הכבדו";כל"עםלתלונהשהקשיבלאחרמאחור,במותנייםנערתואת

מה"זהלבנים:וכפכפיםסינרביקיני,וקומן,העוטההבחוהרומאשרת
לשניובמקבילסגור").בפההמסטיקאתלועסהלשנו,לאישיותשמתאים
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ה'מתורבתת',הדוברתנתקלתבורקס,מסרטנשאלושכמואלה,טיפוסים
מהמרפסתהמתגלולתלכאוהר,ולוגרית,בשכנהלריב",אוהב"לאשבעלה
 ]".[טובדברשוםלהעריךידוע"שלאבעלהלעצורחני"גבהו"בקול

ודיפרסיה".טובלאוטעםבבטןאבניםלושישאומרהאומהבוקר-
שבעיםרוח.מחלתלהיש ]".[אליהלהתשימי"אלחייב:נותרלאהובעל
מקומדיהצצהשכמוהשכנה,שלשבעלהמרגעאבלתעוהד".עםאחוז,

מחאהכאילו"היאעליה:חרבעלומהלאשפת,להילקחעומדנפלויטנית,
הינףעדו,עדו,עדווככה,ככההלחיים:עללעצמהלסטורהותחילהכפיים

לבד!."אותיתשאירלאתארה!אתהאמות.אניגםהינףדם,ירדליגם
ידיה,בשתיארשואתפתאוםקלטה[."]הויאשומע?!אתהלי,שתחזורחי

שפתיואלשפתיהאתמדביקה ]". Jלוונשקהכלפיהצווארואתסובבה
"אניהבוץ."";שלהטעםאתלולקחתרצוהשהיאכאילובמצמצוים,

נשואים.לאאפילואנחנוידועת,אתבאתני,ייבבהבבית,שהאורקאהובת
 .) 30עמ'אישיות",שלענייןזהאוהבים.אזאהוביםאםהביטוח.בגללזה

של-הקונקרטיבחספוסהומתפצרתחושנית-חיוניותאותהדווקאולפתע
המגחיכההיאהאצרית,הפיוטיותולשמטהשלמקדושתהבלתיירשולים

לואמופשטת.נפשחתעלותאחרהתרההנוירוטית,החיוורת,הדוברתאת
הדוברתמפיסרקזם-עצמישלפאארפראזהבמעיןמסתייםהסיפורבכדי
כלפירך mבכנדחפיםשהיובאדים"הסתכלנו :התעלותאותהחשבןועל

כןגםוכאילוקליםשאנחנווהרגשתישבחצההכרותהעץמגזעמעלה
 .) 31(עמ'מתאדים"

בך-שלהסינסתטית(לשונהוריחותמראותקלוות,שלהעשירהפסיפס
צביונואתלאבדבלי-מהווןמשוררת),כלקדוםהיותהאתמסגיהריוסף
נעורים,זיכרונותשלקונקרטי,היסטוריהווישלזיכרונותהדי-לי /o' ??ה
שבוברוך","במינימרקטלבמכמידסיפורכאותונוכחת,מציאותשול

לושהתנכרההונחשקת,האהובהלבתועסקבלעביןהשליליתהתקשורת
ארוטית(תבניתראשהעשראתשגילחהאחרימנותיואתבההפליאמאז

הבתומצדאבטחה,מצלמותבאמצעותהאבמצדמתנהלתבספר)חתרת
הסופרתלהיריןו.וכניסההאורגנייםהירקותבמחלקתעישןומוצרים,בגנבת
שלה,המגמדת-מעצימההפריזמהדוךרהסיפוריםמןבחלקבאוב,מלעה
שלהנכאיםזכראתהושישים;החמישיםשנותהמדינה,ארשיתימיאת

פוסט-שאותיות;אושואתיותטראומותשישרוותלשויםקטניםאנשים
גדלוותתשוקותעםקטניםאנשיםשלחדשים;עלויםשלמיקרוקוסמוס

קורבנותחריגים,זאתבכלאבלנורמטיבייםכאילועציריםשלמממדיהם;
האהבהשלוגילויחניכהלתהליךהנחשפים-מסריטיםהוריםשל

שאינםויופיחסדשולהאמנות,שלהתממשותה,באיגםהמתממשת
מתגלים.שהםבמקוםצפויים
למצבןבניגדוכאילוהמתנהגותדמויותמעםמוערפיםאלהויופיחסד

שלאמיתייםשבמותלהשתמשמרבה(בר-יוסףשיבאד"רלומעמדן:
מירב,בפניהפותחנעורים",ב"אהבתמחשד)"מחלולת"היאאותםאישים,
תרפיהלהומעניקעליה,האהובהפסנתראותהמעודןואתהסופנית,החלוה

המשיב-המניקיורבאמעצותגםהמוענקתאומנות,פתאומיתאהבהלש
ב"סוףהסיפורמסתיים(וכךהרגליים.קטעותציונהמידי-אנושצלם

שובעלששויםבביתןמאשופזתחיתה"מירב : mלפחעיןלמאריתטוב",
נפגשתחיתהבערביםשיבא.ד"רשלהאישיבטיפלווחשדויים,במשך

חיתההיאבחשוך."כךאוחרקצת,לומנגנתהרופאים,במועדןוזעארעם
שיבאד"רהשערות.אתלהמלטףהיההוואהרועדתהבטןאתלומלטפת
החלמהשלתהליךכיחיכה,אבל ]".[חדשניותתרופותמיניכללתתשקל

לכלבניגדוהמאהובתנערהשלעלומהאו ;) 117עמ'ברור."באופןהסתמן
אתגזרשבהאכזרית,מספרייםשבאבחתבנות",צריךש"לאבבחורהיגיןו

לספיהרהפיותשלהילדותיתמהספיהראותההעבירהנפלאות,צמותיה
שובמאהוב,מיזוגניסטאותועםבחתונההמסתיימתבוגרתאהבהשל

בסיפורהילדהשלעלומהאובטילו");צמהלהגחו"איך(בסיפור:פרדוקס
מגלהאךפינוי,טארומותשלששררתהשחחרבמלחמתהחוהו"מסטיק",

פליטהערבייה,ילדהה"אחרת":עםבמפגשאנשויתנדיבותשלעיןהרף
בבבואהכמועינייםבהנעוצתהיאהכבשוה;ביפומאלותרמעצרבמחנה

סיפורלעוס.מסטיקתמורתבחמאהמרוחהפרוסהאיחהומחליפהמהופכת,
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לפרספקטיבהשלישיבגוףהמספרתביןהמשלובבמבעבצניעותו,שייחדוו
הזהרהמחלוליםחומריו,למרותה"פלויטית"יומרתוובחוסרהילהד,לש
להלכה,המורבידיעלומוגםוישנוהפלויטי".הוא"האישיהקלישאהלש
עלומו,השלישית":השנה"יוםהסיפורגיבורשללמעשה,ה"נודמלי"אך
הותאבד,הפרודיםהרדיוידיעלה mשנהומוסקסאול,שלקלור,בעצםאו

תצפיתומנקרות .לפחות)נדמה,כך(אובקרבכנפילהמוסווהכשמרתו
אוהצונניםהיחסיםועלהבדידותעלמספרהואבקבר,שגרתיתהבלתי

הכאהלשלזירתאותווהופכיםלקברוהעוליםהמשפחהבניביןהעוינים
המשפחהבניביןגדוף t:tלוזירתמח,דהמת,מןסליחהובקשתחטאעל

שאותןהאירוניותמהפאונטותבאחתמסכם,הונפטרמאידך.החיים,

רצוההייתי .קשהכךכלליהיה"זהמכובע:שכפניםבד-יוסףשלופת
הבאה".בשנהיבארולאשהם
איינזאםלאדםשייךהלבאתביותרהכובששהעלוםזאת,עםדרמה

מןכמהפיהאחךהסיפור,לשמיקומואיינזאם").אדםשל(ב"הסיפרד
בגרףוידויזהרד. mהמימעמדואתמבליטהספד,לשבעיבוחהאחדים,

מישקיןאתהמזכירבנפשו,לרקהאךמבריקנצחי,סטדונטשלראשןו
אלבגתה,לשהמתייסרהצעיד""רדתואתארחסטריבסקילשב"אידירט"

שהאוהנשאוה,יעלאחדישניםהמחזראדם,להפך:בסוף.ההתאבדותללא
מתמשךחניכהתהליךלאחד-מחשדנלודכמעט,דתיתסגידהלהסוגד

יותרהרבהלוהשיירהרוחני,בנראתלוילודתנפשוכשאהובת-ומיוסד
נדהדו,שלבמובאותהגדשו-זהידיעהרחבסיפור .הבילווגילאבירמאשד
הרומית,להיסטוריהאוהיווניתלמיתלווגיהובאדמזיםאוחדים,טאגוד
הנאהבתלשומרסיקלירתיציחתלשיפהפייםמיללוייםתיאוריםעומוס

אפלטונית,חד-צדדיתממומשת,בלתיאהבהשלסיפוהראמנםהאו-
ממדיםבעלסיפורזהושיעוד.ונטלותמתמידהאבלפסיכוטית,ואלוי

התנעוהובדינמיקתוה~לחיהאינטלקטואליהלשוניבעשורוג'ריסיים
בדב-משמעותיותו,בעמקותו,עגנונייםרבדיםובעלשבו,התחנותדנת

בדובםהמסתיימיםבד-יוסף,שלסיפוריהכדובהא-טקטונית,בפתיחותו
הסיפורהקורא.אתלדרוףממשיךהאוכןערלסוף,שאיננוטוב"ב"סוף

וגםשבו.לעצמהוהמרועתהסובייקטיביתהארותבנקרותבעיקרמתייחד
המסופריםאלהכולל' ,האחדיםבסיפוריםהראותכנקודותזו,פרספקטיבה

בתוכההמטמיעהלדוב,חריגהאישית,היאשלישי,בגוףמשלובבמבע
חיצוניתאובייקטיבית,להתבוננותבלבדצד mמדוומותיהרהקואר,את
הקוארעםהסופדתשמשחקתזה,מחבואיםמשחקואף .הדוברשללזו

אחדהואהמובלע,המספרשלקלוונימתאוחדהדוברהקלואחדבחיפשו
ציודומתנוססשעדרעשלזה,ומלדוימקסיםבספרבקריאהההנאהמגודמי

 •"מרסיקה".-קןרדאנטוששלבעתבההואפלהמשעועש

קינרגד

מאי-יוני
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להרגישמנסהאינטלקט 1

קשבהוצאתמאוח,רלהיותהחלמדימוקדםרוזנאו:פיליפ
עמ' 109 , 2012לשירה

ילידלמתמטיקה,ופרופסורמשודדותנאו,פיליפלשהרביעישידיוספד
שהופיעוהטוביםהשיהדמספריאוחדבספריוהטובאלויהואפלוין,

שעליהלפסגהמגיעאכןשלוהשירישהמסעבטוחאיניכיאףבאחרונה,
אתחשתיפעםובכלהמשודד,ספדיכלאתקארתיהספד.שדמעיד

הראותומדחיקהמשכילהתרבות,ידועהאוניברסלי,קלוושלהנחיצות
ואירוניההומורשלגדשוהמנהבומצאתיזמניתובושלנו,ספדבקריית

המשכיל,הקוראאתאףשמרתיעיתדלתחכוםפעםאחדפעםהגלושים
אנליטית.מחשבהדווימספרחשוששאיננוהספד,יודע

עשלהאףתאתבעברית,שפעולפלונימשודדרבהבמידההאוותנאו
ארויהואשנה.מש mכחמישיםלפניאחת-עשהר,בןבהיותוארצה
יהודישלאוהעלום,אזרחשלאדותנקדותעללשמורהאומץעללשבח
ביחסהגדלויתרונואבלישארלים.שלבארץפולני

בנרטיבלכדויםשדובםהעכשוויים,ישארללמשודדי
הנוהצדים,בסיפוריהםדקהתבוננותוביכלותהישראלי

כפימשופע,האושמהםהודבדט,מילשוחסרונו:גם
זה,עתבכתבשנדפסאיתמריאובעםבריאיןושהעיד

ודתנאואותם,שיאתגרמימכליותרגדלויםתמידיהיו
עלמעידהמשודדחי.הואשבוהמקוםאתלעתיםמחמיץ
עדותבעצם.זדבשדהאוותנאו"פיליפבעצמו:זרותו

של;אהזה,מהזמןשלאמכאן,שלאשייהשאינולמשה;ו
איך //הכבלים.מכלפטור-משמעממשיים,מששדים
החופששבברכות:הגדלוהשמוד;הקללהלקליפתמתחת

שידמהבל".החופשקללה:גלעיןנטמןבפריאיךמהבל;.;
החופשעלזמניתובוזרותלעהמעידויפה,אישיחכם,
אחדבחיפשולושקועממנו, mלבדנוטיםאדםשבני
לאותנאוהקיומית.הבדידותאתשירגיעושייכותצרחת

חגיגהאיחהחוגגהואלחפההקיומית,מהבדידותד mפ
גדלוהאומנותמהמקום,ניתוקהאוהמחירכאמוד:אבללפרקים,מעשעשת

במקומה.נטעוהלפחות,דעתילעניותתמיד,כמעט
המרביםהצעירים,עציריעודמהבכיריםרבים,ישראליםלמשודדיםבניגדו
ממנהומשופעיםלעבריתהמתורגמתהגדלוההפלוניתבשיהדלקרוא
לעתים,בכךמלציחשדתנאוהדיחכם,אוניברסלילמבטלהגיעבניסיןו

מהלוהאלגיתדוממותשלהפלוניתהשיהדזורמתשבדמומשוםאלוי
בסיפוריםשתולותגדולותבאמידותהיומיום,שלביותרהזעיריםבפרטים
פשוטים.

מהלוהלהגות,חזקהזיקהעםאירונית,רטוריתשידההיאשידתו
מאפייןאינושדווקאהציניבמבטייחהדו .מיומןמשודדשלבקונקרטיות

הואגדותיהעלהעלוההאירוניהמינןואבלהגדלוה,הפלוניתהשיהדאת
מאידשללזודוזנאושידתביןלמצאוניתןמסוימתזיקהלפעמים.בעוכריה
היסטוריוידעעזאינטלקטבעלאיחפאי,קודמארץמהגרהאואףוילזטיד,
לשידהנטייהבעלהאואוףמשוכל,שימשועשוההאושבוב mנותרבותי
רטורית.

המזכירשידארשיתבספ:והיפיםמהשיריםמכמהשורותבמכחדאתחיל
"קדקוב.ותנאו:בשידתהחתדיםהשאוה,עלעזםשידיפגיס,שידתאתדוקוא
אשווויץ.לאשווויץ;.;התורמימיןורכותי,/גבידותיהמדריך:איסוף./תחנת
שחוהד,אירוניהבאוטובוס".הגעתישונה?//ומהעיתונאי:נכi.זאיש.

הסיפורזהרכבת,במקוםאוטובוסביותר.הגדלוהכאבעלקהד,חריפה,
ובשירתיירותי.יומיומיתורהזועוה,אתלאדותמתישתורלמלוהשיר,לש

וכשהמשודדהאפיפיור.מוסדאתעזבםנאו mתוקףבשאוה,העוסקנוסף

לחמא;הובילוהדרכים"כשכלבמיטבו:האודגש,לשחררלעצמומשדה
ישב.אלוהיםהדרכי;םאםלעישבהאפיפיורלאשווויץ;.הובילוהפסיםכל

לצעדונתפס;לאהאפיפיורהבשום."בערוגותצלבי;םשותל/האפיפיור
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הבורא,כנגדחריפההתרסהלצעדו".אדם ;נתפ;סלא;א;לוהיםאדםשל
הזועוה.ביצעובעתהמנהיגים,לפחותששתקו,אדמותעלינציגיוכנגד
עמידתעלמדגשלשיראינטלקטלרתוםניתןכיצדהמדגיםשידהונה

שלי,החוץלמדיניות"אשדהנגד:בעמדתבחיהדמהמןו,סלידהבדידות,
בעד,שצדפת"כלשלו:במילותיואותהיציגהליפקסהלודרשנבו;ךמוטב

 .;בימיןלהיותליהואלכבדו-בשמאלהכלאםנג.ד"/-הגדלוהבריטניה
כופראני-כופריםהכלאםלכפו1.והיאקדשוהחובה-באמונההכלאם

מתנגדכשאניאני."זה-העקרונותכלנגדאניעקרוניתכפירתם;.;בשכל
מתנגדאניספק,הספדלומעןעמדתי,זו /מזה?/נאצלייעדוהישחי;.אני-

ביןהידועהההדדיתהרתיעהגיוסאחדילמשורהאופייניאירוניסיוםלה".
עצמו.שלוההתנגדותעמדתתיאורלצורכילאנגליהצדפת
מהדגשהפךוממנה,הפוךבכיוןוהלוךהואכיהעברית,לשיהדחשובותנאו

כמההעצמית.האהבהמקופחים,מגזריםשלהעצמייםהרחמיםהמתפרץ,
ליפשיץאודיהציידבאחרונה,ומתוידידיושהיולאמניםמוקשדיםשירים
הםהמתיםבחבריםהעוסקיםהשיריםלשם.גיוארהמשודדובעיקר

"מוקדם-הספדבשםגםשמופיעכמובכיליןו,לעסוקלמשודדהזדמנות
מאוחד".להיותהחלמדי

שלמדףבסקירתנפתחללשםהמוקדשהיפההשיר
עלמהמחזוריצאושכבדספריםהנעורים,לבניספרים
חברו,להעדרמשםעוובדמפורסמים,ומצביאיםמגלים

הנעורים,לבניבספריםבגידהתיאוריהעדרלעובדת
אדם.כבכלבמשודדהגוףלובגידת

אפהנשמתשהיאלחזהריותרהרחבהרקעמשמשכך
קה mהבאמעצותאוהיסטורייעדבעזרתהאמנות:של

בדגש,נוגעכשהאוואזיק mמהמשודדנעורים.לספרי
הטרגיותאתשימסגררקיענוצרנוף,נצורהשיר,בסיום

העבריתהשיהדמרביתולכןטוב.השירלוכןהאנשוית,
המסגרת.התפאוהר,להאיןכיבחסד:לוקההעציהד
שפינתהביניהםהספד,אתממלאיםעלוםגדלויכאמוד,
המשודדלעצמומשדהאזלו,המוקדשיפהפהבשיר
לקראתעצמךשליטשתאתה"ברוךלידי:מעטלהיות

חיי;ךשכלכמטאפודותונצוץוקדזוהרישובהאינסוף;.
לסיימה".עליךלאהומלאכהלהינט;לשדאיאתהאיןעליהן:עמלאתה
שעדעלקפקאשלהידועהמשלבעזרתבאמונה,עוסקנוסףיפהשיד

אבל ;-אותון mבממשלאהשומראמונת;ושעדלפניעומד"אישהחוק:
אמונהעשדיריבאועדול;ןמעבדכילומסבירבצרותו,נותן;.אינולהיכנס
הז;ןבעיראחרתהצגהאיןכמואמונת;ןעשדבפניעומדאיש ".עצומים

שלוידויו "".הזאלאבעלוםשעדאיןכמוז;ן;אלאאחרתעיראיןכמו
ילציח.לאשלעלוםיועדאבללהאמין,הרצוהספקןחילוני
באדויסיאוסהעוסקיםשויריםהגדלו,היווניהמשודדלקוואפיס,שירים
מאדו,יפהקונדד,ג'תףאחד,בענקהעוסקשידאבלאדיש,אותיהותירו

אינטלקטמשלבאלאמהאינטלקט,דקוכותבמתחכםאיננוהמשודדכיאלוי
בשפהלכתובכדימלודתואתשזעבהפלוני-קונדדעםמזהדהודגש,

שאיןמלודת;ןבארץעדואינהנלודשבה"העיד-אמושפתשאיננה
אינההעלוםאלנקשרשבההשפהמטשוטש;.שיצאפלאלאה. mמנלה

השתערוחייומישוריההיסטוריה;.;שדותלעבדממנויצאשבההשפ;ה
בוהטביעער;בלעתהעציםענפישמלמלואפשרילדותו;.לאופקמעבד
אניות."";תרביעלכדגלוניםהיוהוצמדותי;םגליעדסלוכמוקלסחרור

יצירתמיטבשהדיוספינות,ביםעליםותנאוכורךשבההעדינותיפה
הפלגות.עלנסובהקונדד
שאינםכבאליה,התחכמותשלשויריםמשורותקצרותהדגמותלכמהוכעת

בספר:מעטים

מההצגה"מתפרנסאוצופ;האתהאםתלויבדי;הומהאמתכאן"מה
מחזי~"העתידמאשור",אדםכמובן,אהיה,קיומ;יאתיאשראלהוים"אם
 ;רצוההואמהמשוגכלאיןל;ןשגםהחזהאלכךכלקרובהקלפי;םאת

שעשעו,בגדדנותרתאבלחביבה,מטאפודהזאתגדלו".כשיהיהלהיות
אני"לובשאלה",מציצהנתפס;ההחצופהבפינה;."התשובהשיד.לא
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והדיחהנהרחוףלאודךשהלךיהודיילדבבגדדהיה
קובייתלתוךהכניסהענקהבגדדישהדייגהדגאת

הילקוטלתךוהלזיףריחטיפתנטלהואהשדוף.החמר
הםמזודוות.עםבחהדדלוחיכתהואמוהביתהחזר
אתהילדהדיחשםבסמדקנד,עצרובדךדיחד,נסער
משםהידקןר.נהרנהיהכךשאחדהאפרסמןוטעם

ה mפתבחלוצהשםחיכהגוריוןבןישראל.לארץנסעו
לבןהביאהאומלך.כמונאדהלאהואכיפחדהוילד
מהו.ידעשלאשידלשירהותחילמהדיחמעטגוריון
בלוויותששמעחופשעלשידהזחת,הפח,דזההיה

באלבמה.דקלשירמותרשהיה
סלטעשההואמלכותעלצוחוקכאבסוסים,בין

האובלחשנקארהעצבעוםעליושהגןהבגדדימהדג
התרגומיםלכלשעהלאהאוסוס"."כוחשמומופלא,חשד,ספדחיבר

להיותערגתואתלוששימרהאובדךראמריקה,מלכישלהאנגליים
פחותלאהבגדדיבדגשיששלועלעמדעולםחיקויישלבאץרצדוק.
 .הישימןובארץמאשדכאב
בןאתבסתר.וכועסנקיפשוט,להיותהתביישלאמרקחת,עשהסומק
הדגצבעברסיסישםישאבללו.הלךהחאקיאחם.לסדיןהפכוגוריון

חסידיניגןודקלאמיסיסיפישלהעשוהרשדרתלתךוהפועםהבגדדי
במקרםכאןלהיותצדיךשהיהלמשהוערגהגםאלאהקחםמהמזרח
שלמלךונשארהיהסומק,שנהיינו.הדתיתבעהדכאןשבנינוהגלות
ובלח.בגדדדגיהידקןר,צדפי
שעליושלטתלויהיהבפונדקיםהפרועשבמערבאותרלימדתיפעם
יכלותו".כמיטבעשרההואבפסנתרן,תירו"אלכתובהיה

ונהיהלריק.עצמםמלאילמומחיםעשהלאשרצה.מהעשהסומק
תמידנשמעהואהשפותובכלבעלום,נקארהכיהישארליהמשודד

 •לתפאהד.בגדריג'זכמר

קניוקיורם
ביאליקבביתהספרבהשקתהוקארהקעט

ויסמןפועם

שטרותעלמשודדים
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שנישלסתמיאזכור- " ...ומצרהרבחלוםפרק;ךאניחהיהכפנחסשדה
פאשיזםאנטישל /צוהדהפשיזםלובש"לעתיםארהגלודים,המשודדים

"אדםהמדינה".לביטחןועלבןוהואבדק;ההשניותמספרוגילויאלי;ם/
נכןר,עריןוזה-לשמעו" mמבראיןשבעאדםלשמעו;.כוחלואיןערב

מדי.שגרתיותהשררותאבלמתריס,
תחתקורסיםאבלהיטברטוריתבנוייםשאמנםארוכים,שיריםגםישנם

למקרםעראדויכבדרומניח.אניקואופיס,"מרהתרבותית:האירוניה
עצמי:הצגת;יטרםאבלסליחה,צידו.השבתעלכאןנאיחתוםהימצאו;.

שלמשריםגיליןואיזהכגבי;.;גםאלילפנותאפשרגבריאל.המלאךאני
האצרייםופעללויוממעשיוכמהאמנםלמרפת/.תעהדולחיים.הספרבית
אול;ההייתאדםברםאצלנו,צדקנייםהיותרהטעמיםש;לם mלראינם
המלאך-מספיקמתוחכםלאההומורלהיכשל".נידונוברייתםמטבע

שוררתכמהאףעולמנומקת,לואמכבידהקראופיסהעמסת-כגביגבריאל
קוראפיסאתהשותללשאחריו,השירגםכמרמייגע,השירבהמשךנאות
מרעילההאירוניהמקורית,אמיהדנאר mכשלקפקא.שלבטיהרהגדלו
התרבותיות.דק mרנרתאותר,מפילההיא-כשלאלשיר,
לקרותוישלאחחנה,שקארתיהמשרימיםהקבציםבאחדמדוברזאת,ובכל

התחכמות,ופחותרגשיותרזה,בספרברשהחלבתהליךימשיךשהמשודד
יגיעאלויאוזוהאינטלקט,הוהיסטוריההתרבותלעלוותרבליזאתולכ

 +זה.חזקבספרמתקרבהאואליהפסגהו, mשילפסגת
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החיוך"מסמר"על 1

עמ' 88י 2012גווניםהוצאתעקרביבמזלאייזן:אסתר

אוטוביוגרפיות,נובלותשתיכלולאייזן,אסתרשלהחדשספרהעקרב,במזל
כניצלותהגיעהאליהבארץ,המתחשדיםמחייהומדמםנכבדנתחשהן

מספרת,משוררת,אייזן,אסתר .וטראומותתלאותקשה,סבלהלומתשואה
הקורותסביבוכואבמרטיטאישימסמךרבבאומץחשופתופסלת,ציירת

שהקימה.המשפחהאותאותה

חרתהרבות,סבלשנותלאחרהבכורבנהאתששכלהכאם,התמדודותה
פסלעולולה","אםוגעגועים.צעראשם,רגשותעמוקה,שרטתבה

ממילים.פחותלאזאתמביעהספר,עטיפתעללשההעצומתיהברונזה
ובפתיחותבאופטימיותהויציהר,החייםבאהבתחדורההיאזאתלומרות
רמ"חבכלהבעורתהיציהראושנלדיתהבלתיחיוניותה .לוטבעלזלות
אותהומחזקותבחייהומהלצליםמהאורותניזונותאבריה

פוסקים.בלתימבחןוברגעיבמאבקים
בהגיעהגםמרפהאינומכאיבותופרידותנתקשלהגולר
שלוהנעוזהלבבגילויהכושבבספהרמבטחים.לחוף
מסכתלרקוםומצליחהביותרהדקותבנימיםנוגעתהיא
בצדמתחלפים:גווניםעותירתמרתקתמורכבת,חיים

ומלנכלויה,בדידותשלקשרתותחשוותסיטואציות
מעטלאכאןשזוריםנפשעווגמתאוניםחוסרחדרות,

ובזהנפש.ותעצומותהתרוננותגדלוה,אהבהאושר,רגעי
רגשיתסטיכיהביןהזאתהדואליותאתהספר.שלייחודו
גםהיתרביןכברמצאנוהשפיותסףעלהשמירהלבין

קירםהמתעדיםלהמריא,מבקשהיהעודספרהבשירי
ההמארה.אופצייתעללוותרמבליצפיםזמןשבריעל
מאבקתמידמחברעליוהמאיימתלהתאיינותהקיוםבין

 .עיקשהישדרות
עםהותמדודותהאייזןאסתרשלהמצוקהסיפוראולום
האישיהממדמןחורגיםבארץהוהיקלטותהקיוםבעיות

מהסיפור .בארץהחמישיםשנותשלהצנעלתקופתנאמןראיבהיותם
בתיאוריםמתובלימים,לאותםאופייניעיחניחייםהרריעלוההארשןו
"המלךההלבשה,חנותבעלכארתרהאוינן,שהיודמויותשלפלסטיים
המספרת.בלשןוהאביר"

המטלטלהבעייתי,הבןנולדשברלמלזמתייחסעקרב""במלזהספרשם
לפעמיםאךאשם.ורגשותייאשובהומעוררמעיניהשינהמדירהאם,את

מתמשך.מכאובהמשככיםצפוייםובלתייפיםלרגעיםמקרםהדאגהמפנה
אתלנצחהמנוח,אביהשלשמועלהקרוירפי-רפאל,בידיעלוההנה
מןמעטעללהתחבבמלציחהואהנהגלוות.במשחקהשכניםילדי

מהבית.הרריושלבהעדרםהפעוטבאחיוכארוילטפלאוףאותרהסרבנים
הרריואתומפתיעהומעיקק mהמרהמוסדמן mלברמעזאףהואלבסוף
 .והאהבההחוםלמקררשנמשךכמיעצמובכוחותמשםהביתהבהגיעו

לפסגתמגיעהואהישנות,ובמחברותיוהמשפחתיבאלבוםבדפדופיוואז,
נשלטות,הבלתיהתפצרויותיולמרות .השייכותתחשותברומתחזקתאשוח

נרגעמהרריו.פחותלאוסרבלרגישמבין,למצבו,המעדוכילדמצוגהאו
בוהחלויםבביתהאםשלהאחרןוביקוהראתהמתארהנובלה,סיוםללב
האהובהליצןבשיראותולשמחמנסהכשהיאהפורים,בחגמאושפזהאו

המעוניםפניוכשעלפעלוהאיתהמשתףהוואמילדותבזיכרונוהשמור
חיוך.נסרך

משפחה,קחבתאלצהסדרבלילהנפשמפחהואאחרנשכחבלתיקטע
הבן.התנהגותבשללבוכשברןרפניםבבשותהמקוםאתלעזובכשנאלצו

התחרשההיטבמבוטאתלהמריאמבקשהיהעודבספהרמשיריהבאחד
בשכבההמכסה ;חלוכמרשלאבשוה,בלימפשיטלהכעי;ס"החג,הקשה:
שריריאת ,י~~אתלהרי;ם"אתכופףוכואבת:גרוטסקיתוהתצואהאחידה"

אבל .החיוך"מסמרעל;תיתלה /תבוסתי,תלעה //.הפהשלבצדיולחיי
לעברהחםהזיקוניצתהנחמהנמצאתאחרים,ייאשובמצב;כמוכאן,גם

מדירתהזוגבנישומעיםלביתםבשובםכאשרשואה,טרוםשלהמשפחתי
בלילותלשירנהגהמספרתשלהמנוחשאביההלחניםכלאתהשכנים
 .אבא"שלניגוניואתגאלתיזוהאזנהידיעלכי"הרגשתיההם.הסדר

המצמררבקטעכמרנרקב,וידוישלקלורבוקעאייזןאסתרלשמספהר
סופרשברדריו,תסכיתבהשעורהרהנפשיתהסעהראתמתארתהיאשבו

העשראתסגרובבאוהאבלאמר,שללשרבההיוםכלשחיכהילדעל
עקבותיהעללעלותהמספרתמנסהלשוואעצקתו.תלויהנשאהרובחלל

קולוהקלו,זה-אני"זרההכרה:בהשחדורתעדהזאתהדריותסכיתשל
לחזורעוליבועט.-מקופלעוברכמרכלוא,עודורוגברשהלךוידוי,של

 "".הראשוןבבנילובגוד .בןעדולולדת

הואשלנר""הביתשנים.מפרידותהשנייהלנובלההארשונההנובלהבין
רררמקשאסתרוסביבותיו,האהובהביתשלומרגשפרטניותיעודמצבה
הפעםהיאהכואבתהפרידהשנה.כארבעיםמשךוטיפחוהקימוא~שה

רבהבאהבה .המוגןהדיורלטובתלנטשונאלציםהםשאותרהמקום,מן
הגןמןבההחקוקהחיהזיכרןואתאייזןמציירתובכשרןו

ריהוטו,חדריו,עלהביתפניםהמדרגות,מחדרהוגדה
חלקוגםקופחלאכךבתרךבר.שרחשווהחייםנבשרותיו

בסמרך.שהקימהלאמנותהסטדויושל
כתוביםכבקדומתההזאתבנובלהמעטיםלאפרחהקטעי
מתארתשברהקטעדוגמתשירי,דמיןועתירבמגע

פני"על :הקירותאתשכיסוהטפטיםאתהמחברת
לטוותאצבערתי,אתלהוביליכלותיהמפותליםרישומיהם

עלאגדותאינספורלעצמילוספרמשפחתיתלודותאת
המתכווניםבעצרדופיטיפוסיםאלהשומאלוחשוב:צייד

החושרות ,זדוניותיער~ירתארלשנו,האצורעללהשתלט
אלה(כמוקסמיהן."ברשתאותיללכדוומפתותמזימות

רלופגנגירהאןהגרמניהמשוררשלהאפלהשבבלדה
המיליםאתלפענחהכותבתמנסהמגששתבאצבעגתה)".

בניסיונהבטפטיםהמפותליםבציוריםצפונותשכביכלו
גולרי".ליצרפןמהמזה"להסיק

פינותמאורותרבותכאןהפזוריםאלהמעיןפרחהבקטעי
לאכאןההופךולטבע,אדםלבניוביחסההמספרתשלבנפשהחבריות
ההומוראתוגםתחשוותיהאתמלשיכההיאעוליואנשוית,לישרתאחת

בתוכםותיקים,לגחיםהביתבגןהעציםאתמדמההיאכךשלה.המיוחד
אתרעבתנים.חתלויםלשיניטרףנפלומפירותירנכבדשחלקהאגח,עץ
והחצופההאדומהבפריחתוהמתהדרכברירןמתארתהיאהאלמוגןעץ
אתלקצץנחץרשהיה"עדהשביל,אבניאתבשושריולהריםמעזאוף

הסגלוההג'קרנדהצומחתמנגדהגנן".שלבגחנוהמתפצרתהתלהבותו
האדום".לגברתןנשיתכ"תשרבהה~רוחטובת

ןאייזאסתר

עקרבבמזל
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נאמןראישהםשיריה,גםשזוריםאייזןאסתרשלהפיוטיתבפרחה
בזרנפתחבהםהמרטיטיםאחדשחוותה.דים mמילואירעויםלסיטאוציות

עלום".סדרן-בכליךחיפשוצרעמי"ישהלשון:
בחלווןהעלמיןבביתלוח'נ?יהןנספישללזכרםהגרנלויטאנדרטתהקמת
מעגל:סגירתמיןארתהרבהכפסלת,עיסוקהשלהכותרתגלותחיתה
עלישרמההגטו.ילידתאניהריהמילים.אתלזעוקשעתיבאהזה"הנה
שלורכיביהצורתהשלמפורטתיאורבאוכאן .ליקירי"חוביאתללשם

אמנות.מעשהעצמושהואהאנדרטה,

החייםעלפוסקבלתימאבקמשוחתאייזןאסתרשלהופרחההשירה
בהןישמזמנים.שהםהקשיםהומבחניםהמהמורותחרףבהםודבקות

מןהניזןוכן"פיעל"אףשלפנימיחרסןגםאבלוספקות,פחדיםתהיות,
היחדלאשורנינוחהבציפייה-הזההספרנחתםכךואכןהעמוקה,האהבה

 •החיים.טלטלותשרךעםהזוגי

כן-דודיערה



התנ"ךמארץלנואשההנה

הצואתדג,אשהציפו,ראשהסטאקרמן:יסנישלומית
עמ' 112 , 2013גוונים

משידיהלילשחהסטאקדמןיסנישלומיתנאות":כ"גילויאתחיל
דג.אשהציפרו,אשהד mהומיהיפהשיידהספדלאודיצאכטרם

ייה mנעהראתוםשנתכה mכטהייתילארשתה,אתוםשכשקארתי
אתוכתובתהתנ"ךכאץרהגבעותלעהמלדגתההתנחלויתו,מאחת
כאילושהזמןחיתה,לכךהסיכהיומין.עתיקתאנהעץתחתשידיה
רגםלכשתםגםרארשתית,הילויתכתמימותינקו,הוםכשידיה,קפא

דוגמה:הנההתנ"ך.מלשדאותם,עשיטחכדימויים

 ""~יש~ס~ז:רי ם~~

ס~יש~ם
 ""ןיר 'qt~חת י~~
ו?דדוים~~ךם~כרת~rזז:רי ו~~ י~~

המדברמןענרפהקמתי

 T : ,-א~יל~~תלזtי~כ

~ע .?iשו~גתח.~ג;:
 · ~םי~~דחרף
הכתובתלשהוביוגרפיהכספר,שקואררמישעטיתי,לישכהסתבר

להכיןניסיתיקל,חישאזתמכין , mהפתכספרכמעטלפניונגלית
האץרמןאךחלמסעשיצאמישקדמצאתיזר.עטתוינעבהממה
לשכשויםלשהךרד""קפיצתמכךכתצואהלותשעתההעבירת,ומן

התנ"ךללשןוכזר,וכתמימתוכישיחתכהלהתחברהיהיכלושנה,
התנ"ך.לואץר

כקדאיןחפחפ'מאתומקיפהמלומדתדבר""אחריתנוספהלספר
בארוי-לכךזוכהמשדרולכלואספדלכאללדג".משתדרו"ציפרו
סקחהייתיוכדין.לכהזכתהשלומית,לשו.הביכוירםכספראלש
ן mכהמאמר .ממןקיפאןואתווידוגשזרדבר"כ"אחריתגםהאם

ה mשכיהודגהציפוריסודותאתהתפילה",כ"מכחןה mשיאת
הלויהדהשלומיתעםשלומיתלש"הההדזתומציין:האולוכסוף

אחד(שכםהתנ"ך'"כאץרתסער'להךושיהרלשאחרענףכה
אראחרענףהזאיןהדברים,לעחלוקכאמ;רואני,וכאןמשיריה).

גםשיידו,ללשלעכלוו,הספרהדיינו,הספ;רגעזאלאאחדענף
התנ":ךמלשדהיתקכדימוייו,רגםלכשתו

ה. mשכיהודגהציפרויסודותלעלכאוהרמצביעהספרשם
כמפשרו,זאתלצייןמלכיאךתימוכין.לכךנותנתהדבר""אחרית

המהריבתוהופעתויהןלשללעהנפש""ציפרוילעדגששמההיא
איןעדתילעניותכימדצוק,זהדגששכירים.כאחדהומפעימתו
ארהאיילהעדתיעלניתוה. mשכיהודגהציפרו rכסימטירה
החמקמק,החלקלק,מהדג,יתורמתאימתוהשביררית,השפיירת

שהיריתאישיותהאתגםאולויה mשיאתלייצגכדיצליפרולחכרו
להפהדר).ניתנותכלתיכמעטאלויהםההז,(וכמקהרסטאקדמןלש
ששםלמתחזאת,וכלככדגים.כמרניילשחמימכיןמהאלוי,אך

לע"צפהשכספר:מהיפים'איילה',השירהנההטועב,ככרהספד
תאבדלכדמאו;וך mמפזהמי;םמן mיאוספתאנילכילתו;הנהר
תערה";אילהכיע;ר

המאמרכתחילתשהכאתיהמקעטרתשהיריתשהחגמהאסוראך
בוושימאדומרוכבהספרחד-גתי.בספרשמחברלחשובתעטה
ומקויריםנזעויםכנים,חנםמאדו,יפיםאפילוחלקםיפים,שיירם
השיר:כמו

ברכה

• 
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לילהלכ
נילהאבקנא:אתה
 'ים iiאליהאזישנמו
 , ·:: T:;גי,עדוה

:;גייו.דר

אפל,מלאן
למארשותי.נאבן;בך

-ס~נ~. רן;~~ ד~.ע~
נמהרנהאוח

יקילי oסד w T ת~~~
תר.או~ י~~ ר~~~ע

הסמויהירכיכףחשופת

 Tי n ו:l~מי~;נן~גללiת

~לה י~~ר~ת,·לחו~
 ~~וג~ ,~י~~יו~jןת
האלימה,ברכת~את

- ' T T : .ה~~כ;ץ T 

כאןאחחגבחמשהשירסבחמעטמיםאךשיהר,פשרנויתושלחסידאיניאמנם
 .לפחתורדכיםשכתילפשרוניתןאךבחהר,המקאריתשתשתיתושידזהוממנהגי.
שכהאוהספ;רצאתלפניהשיראתקשכארתיבילעשההפשט,הארשןו,הפישור
למדימענייןאךאיש.עםששהרואשהלשהאוהביוגרפי,מהקתטקסטמנותק

כמריות;רמקודמיםשיירםלשהכבדהשורםתחתבהיתויבספר,השירשבקיראת
מאז .; mוכאישובאב;יהיה"כתםארחשדוים"מספררקנרתחהחפאי;ם"אומרים

אלהויםעםשהרוהגיבוהרשאלויחשבתי "."רג/לכתרותי1,דכתרותכתרות:/אני
לינאדההתטגן.בצילומיהלבנים"ב"כתמיםהמתבטאתהאלימה""ברכתוערם

לאווירשיצאלאחר-ששירלשהקפהבהתאםאךלפשט.התנותה"ש"המשתדרו
לכאלא"מעטוה",אר"נכןו"פישורהנארהכפיאיןלקארו,שוייךכנףפשרו-העלום
חשובהמשו:דדכנוותחיתהזראםגם"מצמצם",פישורהאו ,בלתושאיןיחידפישור

מספרו,רביםשכיירםהיוםמשופעתהמשרתתאח:רבקתטקסטגםזאתלהביאליהיה
מחמיציםהםבכךשיהר.ספרילקריאתנפניםלואבקיראתםשמסתפקיםישלוכן
כלמסכוםשיערולעיןהגלחהחירוה-שיהרספדשבקריאת mmהמיהחויוהאת

חשד.בארואחידםשיריםמאיראחדששכירחלקיה,
אחד:יפהאישישירהנה

הזהלערדמתרגלתאינני

ן jiמזעtרדותנירים

לחם.פתלימגישה ·אמי
הזה,ילערד-מתרגלתגני.אי

ענiחוהפשו~םומים·הח 'לנiומים
 T 1 : •- •- •ז:-

ס~ר~ה~ז;רנזזiדוז:רךנתר~ה~י~י
מצעבה.או

-עיניהסביבכים mמתמ.עגלוי
 T ·: ••ה~nדאהi-לזl.ולרג rכ,

- ·-ךהלהה,אל ·iרחלה

סל;לה Tק~ה~ל 16 ~

שיידתוובשתורואומיציםקים mמיפים,שכיירםמשופעשהספרלהדגישחשוב
כמו:"עדו",לשעטםהמותיחתנפאלות,

סןבל'ןo/ומוג:רירע,~נןוrזך~ם
t'ך?חסויר

~ t' ח?t' m ח~זרנו

אדלרדוד
שלמהבלתילחמתהסקיצותאלורדדושלספח

תשע"גביכורים,לשידתגןרמתבפרסזכהאבן-חשוןבהצואת
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ולדמןעומר 1

סצריףחשבתי

עמאדלג'ועבודה''לשכתהשירעלהעדותשתי

1 . 

הנפוצותמאלו"ים-תיכונית"מחיקהמהדחתבדדיושמעתישבעולפני
המוסיקהשל"הפקלוטהידיעלשבצועההמחדחת,לאחרונה.בדדיו

הבדליעל(וסליחההמזחרית"
בשירוהסתיימההתעתיק),

'לשכתעמאד, )ו'ג(יוסףשל

לושחיתהנדאהעבוהד'.
במסגרתבלותו,אחדיעדנה

שנמשךהמזרחיתהמחיקהגל
כמהשמעתימספר:שניםכבד

שדיםחיילים,בדובםנערים,
שבועצהשיר,אגב.כבדדךאותו

שלהשישיםבשנותלארשונה
לעשרותזכההקודמת,המאה

איילמבצעיו(ביןביצעוים
אדגוב)חחררדווחזאבגולן,

המחאהמשידילאחדונחשב
כלפיהקיפוחנגדהארשונים

שלמילותיוהמזרח.עדותיצואי

מביצעוקמעהמשתנותהשיר

להסכיםאפשראבללביצוע,
בכלשנמצאיםבתיםשניעל

מבקשאניובהםהביצעוים,

להתמקד:

עבודהלשכתהלכתי
אתהה-·מאיפ·לי.אמר

 T ;ק;ך~~·לר ~י:נך;~

ה"~פ א~~לי ו~~

עבהדולשכתהלכתי
אתהה-·מאיפ·לי'אמר

ה i~פלiנ·לר ~י:נך;~
ה /o ~~~נ:י~~ס

ראשיתשלה"צבדית"האשכנזיתבהוויהמעודהאיננומפיוכזהמשפט
"העבודה"שבהבחבהר(בוודאיהעבהדו"ל"לשכתהכניסההמדינה.
לתוךלכניסהמשולהבעצםסוציאליסטי-אשכנזי-עליןו>לעדךנחשבת
שדובראפשראפשרויות:שתיישוכאןההגמונית,הישראליתהחבהר
להגמוניהלהכניסוישכןועל"מפלוניה","משלנו",הואהמשפט
לסלקו.ישואז,"ממרוקו",המזרח,מעדותשהואואפשרבה,לושלבו

עבודה"לשכת"הלכתיכמומשפטשלהתחביריתהמשמעותאבל
קיומיחללהיחס.העדרהואהיחסמילתשלהעדהריותר.עמוקה
המשפט,שלאיחויועליו.להתגברמלציחיםאינםהמזרחעדותשיוצאי

עבודה"לשכת"הלכתישלהסיטואציהמלאכותי.הואהסיטואציה,של
במילהמכן,לאחדמידבה.הפעורההתהוםבשללכישלןומראשנידונה
מאיפהלי"אמדההיתךו:כדדשלהאמתיפרצופואתחושפתהיאאחת,
במטונימיה,מדובראםגםתחבירית.שגיאהישלכאוהד,כאן,גםאתה".

ביןדקדוקיתהאחדהאין

"אמד".לביןעבהדו""לשכת
שלהאידיליתהפלויפוניה
להומופוביההופכתמזחר-מערב

גברית,יחידאית,אשכנזית,

הקצרניתהפשטותתכליתית.
"אמדמאדו.מדויקתהדוברשל
"שאל".לאאתה".מאיפהלי

בטרםעדונחרץדינו"אמד".

דוחקצורהזדמנות.לוחיתה
השיהבכלמתבטאזהתמציתי

בפרטיםמאדיךאינוכשהדובר

"תצאהדין:גזראתמידומוסד

"תיכנסמזרחי,אתהאםמפה"

אשכנזי.אתהאםבבקשה"

התחבירלדיאלוג.מקוםאין
למעשה,הוא,העילגהמזרחי
מדייקתתמציתית,רטוריקה

טעםישבהגםמטרה.ומכוונת

לפגם.

ששפתאדםכלעבוהד".לשכת"הלכתיהפותחת:השורהעלאתעכב
בשפתמדוברהתחביר.מבחינתשגויבמשפטשמדובריבחיןעבריתאמו

הפשטותמצבים:שנילהמחישהראשוניתשמטרתהעילגת,דיבור
היוםעדכאלהתחבירייםמבניםשמייצרתהחרוב,שפתשלהעממית
העולהלשקשייווכןשלהם),הלגיטימציהלהתפתחותאתייחס(בהמשך
המשפטכעילגות.אשכנזיתבאבחנהשנתפסיםהשפה,ברכישתהחדש

שהמוציאבדודשכןמראשיתו,חשדמעודדעבהדו"לשכת"הלכתי
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יותר,אופחותהתקופה,באותה

יותרלבלוטישורןואבותהחל
ייחדוית,לשןולעצמולגשבהחלהאוהעברית.השידהבעולםויותר

חלקלהיותהפכועבדוה"לשכת"הלכתיכמומשפטיםחסדה.מפורקת,
(הקיבוץשאניכמולדברליתנוישורןו,אבותעלבספדומעלומה.

אבות(בשידתהשנייה"התופעהאופנהיימד:אי mיכתב ,) 1997ד, mהמא

עלהמעידיםסימניםאויחס,ואותיותמילותשלהשמטההיאישורןו>
לדבר'."לאנעלמת;יאסןו,'כשבאוכדומה:מקוםתיאורזמן,תיאור

היאהשבירההשבירה."עקרוןעלעומדתישורוןאבותשלכתיבתו
באמצעותחאתהשפה,שלההבעתיה mכאתשמגבירהטכניקה
ישורןובשידתאכן, .) 149-150 , 138(עמ'ומהלקסיקון"מהדקדוקסטייה

יצוא"אניעבוהד":לשכת"הלכתיבסגנןולמשפטיםדנותדוגמאות
הבלוטתהדוגמהאולום,אני",מכתביםכותב"קשהחיים",הכי~רש

משפחתולאבחבחייו,אישילשברכלוושמוקשדבספרקיימתמבחינתי,
שיריםמשלשויםמורכבעמו,דשלושיםהספדהשנייה.העלוםבמלחמת

זכהלאחלקםהגולה;מןמשפחתולמכתבימאוחדותתגובותשהם
לעצמוכותבהאוהאסןולואחדאמת,בזמןמצדוהלומתלהתייחסות

חזקהאסצויאציהמעודד 28מספרשידמוצא.שלאנליזהבמיןדדכם



עבהדו':לשכת'הלכתישללסיטאוציה

i] ,כךק~רים,ס~.ר~יםמ~ס:;ניםiךשוpל~סוף:~ב;רךז
ריייים vלקךא~שובו,

זאת, [i~ידיש [iעם

~רור. [i~ל

 .tימח [i:;נשלויtיפח [i~קל~ת~לו iZ~ב;ר
 .םי~~ז:ז~ק~רים iJ~ריף. iJ ~ א~~

םד vע,ליב wס~י
ע~רית.~ז:רי wס

~לם.rזר~:תלזp~יםר~~א א~\_ז
ק~רים iJק~רים iJס~ר~יםס~ר~ים,

םד vע,ל'ב wס.~י
i:ו~ריף.~ז:רי wס

שמתארמהתהליךהפרךישורןושלבשירוהדוברשמתארהתהליך
"הלכתימפתח:משפטיבשנימגלוםהואועמאר,שלבשירוהדובר
הצריף""חשבתימלועמאר)שלשירואת(שפותחעבדוה"לשכת

המשפטיםבשניהיחסמילתשלהעדהרישורןו.)לששיחאת(שחרתם
בעדראבלשניהם.שחשיםהאינדיררידראליתהזהרתאכחאתמשקף

להגמוניההעבוהד",ל"לשכתלהיכנסשואףעמארלששבירושהדובר
בתרנההיהשלכאורהישורןו,שלבשירוהדוברה"צברית",הישארלית

עסקניתחיתהפסיה,(אשתו,אשכנזיתמאליטהחלקהיותרמתוקף
מהפרספקטיבההעבדוה""לשכתשלנארההבלתיהקלו-מפא"י

עליבותואתשסימלהמקוםעל"הצריף";עלחושבדווקאעמאר),של
לשהדוברמתלכדיםשבוהמקוםהוא"הצריף"חדש.כעלרההמקומית

לשהדוברממכר.להתנערמבקשהארשןואבלישורןו,שלהודוברעמאר
שהדוברכשםלעברו,הוישירהטרימהחיבורמ"הצריף",מנותקישורןו

וקיומית.לשוניתברנטועעמארשל

האצילהפראשירתישורןו,אברתלשבביוגרפיהכותבתצוויתאידה
מביתמבית,החמלההרחקת"תופעת :) 1995,ד mהמא(הקיבוץ

נפשיתמעורבותקיימתשכלפיהםבעייהר,הקשורמכלאבא-אימא,
שלשמשקעיםאמצעית,ובלתיחמהלהתייחסותמכשלוהמהוהו
הוהזהדותהאמפתיהכשוראתמשבשיםומחדוקותות mדאמצויות

לרביםאלאישורןו,לאבותרקלאאופייניתחיתהזותופעה-עמם
ואףהשנייההעלוםמלחמתשלפניבתקופהבאץרהעבריהיישובמבני

החלכאיםכלפיבלבושהצטבהרהחמלהכלאתהעביראובותלאחריה.
הדופןויוצאיהרוחוחלויהחייםעלוביאללבית,מחץואלהונדכאים,
המיעוטאל-וביניהםבת: mהמומשפחתולתחוםשמחץולמיניהם
שלהחמורותלהגבלותעדייןנתןרהיהשניםשבאותןבארץ,הערבי

 .) 172(עמ'הצבאי"הממשל

שלסטריאוטיפייםמערכיםמבטואתמרחיקהישורוניהדוברכלומר,
עמושאיןהדחויעםהזדהותליצורומבקשבית,שולמשפחתיות
לעשותמבקשעמארשלבשירושהדוברכפיבדיוקשפה,שלסלוידריות

'הלכתיהשירים,שבשניהחברתיהתחביריהחללהאשכנזי.הממסדעם
באופןאלאלמלאושאיןפערמייצגהצריף''חשבתימלועבדוה'לשכת

שלההחברתיותהמוסכמותששרידיהצברית,בחברהאבלמלאכותי,
משפת mלקיותר,אותנטיעמארשלשהתחבירנארהבימינו,גםקיימים
מומצא,מלאכותי,ישורוןשלהתחבירואילוהיום-יום,ומחייהרחוב

שאלהבהתחקות?מדובראכןהאםהשבר.עלבמכווןלהצביענועד
שאלתרהיאהמזרחעדותיצואישלליצירתםביחסשנעדוהמייצגת

המזרחעדותיוצאילמהאבלאותנטי?"להיותזה"מהביטון,ארזשל
מהימתנכרת?בחבהרהאותנטיותמושגעלבעלותלתפוסצורךחשו
למלאניסיןולאאםגלותית""אותנטיותאראשכנזית""אותנטיותבכלל

החסר?מתוךמקומיתפרספקטיבה

ה"חדשה",הישראליתהחברהמפתןהעבוהד""לשכתלהיותנחזוראם
מצואשלשאלותלהעלאתגםמכךוכתוצאה- mלקיפהלגיטימציה

הנשי:בגוףוזכריאלמונידייןאותושלבהכערתולכאורה,נעצוה,-
מתקבלהאשכנזיואילומעברו,להינתקומתבקשממנהנדחההמזרחי
עברחסרלהיותהופךי mשהמזמאחרמעברו.להינתקומתבקשאליה
ל"לשכת"הלכתי"שביןהכאוטיהמרווחבתוךמשתקעהואהוהר,וחסר

ולמצבו.לזהותוהנאמנותהואלכאוהר,לו,שנותרהיחידהדברעבהדו".
ממנה.להתנערממךכשמבקשיםלדהותנאמןלהיותאי-אפשראבל

ישוןור mאב

מוכרחהיחידהפתרןובהגמוניה.להיאבקממשיתאפשרותלךכשאין
הפערהצריף"."חשבתישלהישורוניתמהפרספקטיבהמבפנים.לבוא
הצריףשביןמהפערגדולהצריףלביןהגולרותחורצתהלשכהשבין
שלהאשכנזיתהגישה"הפליטים".שלהצריףלבין"החלצוים"של

חוקרישלאשכנזים,משורריםשלושבע,שבבעיםהשלטןומפלגת
להמציאכדיזההמוצאנקדותשללימיםאחוהרחזרהאשכנזים,שיהר

שהלוךצדויששמתקדםצדישלקידום,בניגודבסלוידריות,סלוידריות.
הצדדים,לשניבאשרההפסדעלעולההרווחשרהר.לעמהדאחורנית

ממנה.השתחררלאשעדייןהגדרתיתבעיהחוהרמהםאחדכלאבל

עבוהד'לשכת'הלכתישלברטוריקהקדוםשהזכרתילפגםהטעם
שלחברתימצבמייצגשלכאוהרבשיר,הטמונהשהאידיליהבכךנעוץ
מעומעם.ייוותרשלנצחלמשהומתייחסת , mהמזעדותמיצואירבים

"לשכתשלכבלר-המטונימיההדין,פוסקלעברנשואותכמובן,העיניים,
 . mהמזשלהזהותמשלילתיותראףצורםשלוהזהותהועדרעבוהד",

להיות,יכולגםזהאבלההגמוניה,שללקולהאנלוגיהלהיותיכלוהזר
לבדו.כאלהבענייניםלטפליטרחלאהמנהלהריפקיד.הכל,בסך

חתירתולפקיד.חדשעלרהשביןגזעניתבתקריתמדוברדבר,שלבסופר
בעינילביקורתמשואחיתההאמורפילעברשבשירי mהמזהקלושל
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1 
במקומוהעלוה~שבכאשדהדי"מתבכיין":אותושכינתהההגמוניה,

יוכלוהמנהל,במקוםישבוכאשדמנהל?אינולומהישאלו:הפקי,דשל
שלבשאלותהאתנצונטריהעיסוקהממשלה?ראשאינולומהלשאלו:

יוצאישללדעתםאפוא,פעל,מקצעוייםבענייניםשמתערבותגזע
כשידםיצאוהםדברלשבסופואבל .מסוימתבתקופההמזרחעחת
ניסההצריף","חשבתילשדאייהמתוךהאשכנזי,הצדכיהעליונה,על

השלטת.העלוםתפיסתדדךממנהשברחמלאכותיתלאותנטיותלכוון
הצריף""חשבתיאלשבחזרהבכךנעצוהכן,אםביותר,הגדלוההבעיה

האשכנזיהפלוקלורשלהודומיננטיותהפלוקלור,אלחזהרגםיש
לכינוןהצבעוהבחזרהמדי.ד mמאבלשבראשהאתלזקוףהעזההגלותי
שכבדהמזרחיתהאותנטיותניצחהההיתו,ךכורלשהממשיתהאחדות
להיותזה"מההשאלהשבהםביותרים mהניהמקומותלכיוןופלשה

בשנותאשכנזית.אותנטיותשלאפשרותהאתהחשיבהעדייןאותנטי?"
עלקנהמזןולעצמולקנותשביקשאדםבלילה,בשתייםהשמונים,

המזרחיתהפרספקטיבהפיש.גפילטעלואמלאווח,אוג'חנןודובפי
שלה~נההסלוידריותלכיוןוהאשכנזיתזואתלגדודהצליחההנפסדת
לחזור mבהכצרולאעצמםשהמזדהיםלזכורצדיךאבל"הצריף",

הפכוהםהאותנטיות mמכוהעבהדו.בלשכתלהתקבלצרוהם .לצריף
גםנכספים(שאליההחשדהההגמוניתהעבהדו"ל"לשכתהצריףאת

החברתיתהועמימותשונים),מטעמיםאחדכלהמזרחי,וגםהאשכנזי
קלוהאםהשאלהאתמעלהעדייןבהלהישארה mשמוכהופלויטית

שןי.קלואוהמןוקולאופקידקלוהאו

2 . 

פניה,עלשאפשרה,"הצריף",שלהחשדהללגיטימציהבהתאםכאמוד,
לשונייםמבניםהישראלי,בקונצנזוסלהתערותהמזרחעדותליוצאי
בשיחגםויותריותרנפוציםהפכועבהדו"לשכת"הלכתיבסגנןו

הזאתי"דאיתאוהבית""הלכתיכמומשפטיםימינו.עדהאשכנזי
בהומור.אםגםשונות,עדותבפינאמדיםת'עצמה"חשובתמהטלוויזיה,

אתעבדוה"לשכת"הלכתישלהלשוןמהבמידתמנצחתכן,אםבכ,ך
מבחינהבשירשמגלוםהיחידהניצחוןזהאיןאבלהתקינה.העברית

כפיבשיר,ההגייהשללפלויטיקהגםלהתייחסחשובלשונית-חברתית.
הבאות:בשורותמשתקפתשהיא

ממדרקרלראמדתי
ה'מפ Tה.~אלי• ו~~

המילה,שלהאחרונהבהבהרהיאשבשיר"מדוקו"במילהההטעמה
נובעתהנראה,ככלהעיקרית,הסיבההדיבור.בשפתלמקובלבניגדו
להתמקדמבקשאניאבלללח,ןהתאימההזושההגייהמשוםעביקר
דיבורעםכללבדדךמזהוהמלעריתהטעמהיותר:פואטיותבסיבות

בעניין(זכורללעגאותולשיםכדיאותההמנלציםויש"אשכנזי",
האפשרותאחת.אפשרותזובגין.)מנחםשלה"צ'חצ'חים"מקהדזה

לכופףכדיהזובהגייהלהשתמשנועהדבעיני,יותרהמעניינתהשנייה,
(שהואהשליטהקלוהאשכנזית.האליטהבפניהמגונההמצואאת

האקזוטיתממרוקואלאל,ךהידעוהממרוקואינךלו:אומדצבר),לבטח
האשכנזיתלהגייהגםהמתנכרתהחדשה,שפתושלהמקצבלנוכחלנו.

מדוקוהזרות,הזהויותשתיאתמטעיםהואמלעילית),ביסדוה(שהיא

לכךנדבךעדונוסף(ובכךבשתיהןשמלזלזתצבריתבהגייהופלוניה,
המיידילמסדבניגודסמויה,להשתקהזוכיםפלוניהיצואיגםשבשיר
מלודתושלביותרהבסיסילכבדואףזוכהאינוהחדשהעלוהשלו).
הצברית.ההיפדקודקציהשלהסריסיםבכבלי
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שבמשךהגםיותר,מתונותהשירלשוןבענייניההכרעותנעשומאז
הונה,תקינה.בעבריתלשירהזמריםנדרשומכןלאחדדניםעשורים

'כלויצבעני.מרגליתשלחשדשידהדריולתחנותהגיעמכבדלאזה
הפזמון:מילותואלושמו,באודות'

דרת, pזרע.י~ידרק.ךת, י~~~ין
חמידות,כגוביםאחיעםשדה

~ארורת,:כלי ·,י~ל iר~t;כנכא iב
 . ·.~ארורת.~לי

בשירהמיוצגתמהעמהדלחלוטיןשונההזהבביתופרטפרטכל
"לשכתבפניהדוברשלהחלשה,הגלותית,הפאסיביותעבהדו'.'לשכת

אני("איךבשירהדוברתלשהאקטיביתהאנרגטיותמלו-העבהדו"
עם("שהדכקלוקטיבהומצואהפלוקלורהדגשתזהורות");עינירוקדת,

ההגמוניתהמערכתמלונפסדכאינדיווידאוללואחמידות"),ניגוניםאחי
היאשבוהמצבאתמתאדתהדוברתהאחרונות:השורותבשתיוהשיא-

מטאפוהדבאודות"."כוליבביטויכמעט,אודגזמטיתאופוריהשרויה,
יוצאיבקרבבעיקרהאחרונותבשניםשנפוץלתחבירבמכווןשמתייחסת

הציחפיםאםאבלבזבזנות"."כלויבהתרגשות","כלויהמזרח:עדות
"כלויבצירוףההיגיוןמההעברית,מבחינתהוגיונייםנכוניםהאלה

אתבתחילהשהדהדוברתואםהכוונה?למהאודות?באילובאודות"?
להתריס,כמומכן,לאחדשמידהדיהתקינה,בהגייתה"כלוי"המילה

הסיטואציהאת"ממזדהת" .הראשונהההבהראתחוקאמטעימההיא

עמאד.ג'ושעשהמהפעולהההפךבדיוק-

צבענישלשיהדאתהיוםיפסלולאהרדיוישובימביןשאישבדוד
"זורמת","המונית",שגויה,בהטעמהשלההבחירה .לשונייםמטעמים

המילהאתהטעימההיאכןלפנישנייההדיכימעילגות,נובעתאינה
שלהימיםעלותוכחהביקורתעמהשנושאתבהחלטהמדוברכהלכתה.
המתבלד,לנמעןאומדתהיאותסתכל","בואעבדוה".לשכת"הלכתי

לי.לעשותשניסיתמהלמרותבאודות"כולי"איךהישארלי,האשכנזי,
הישראליתבחבהרהמזרחיתהתרבותשלהמהפךאתמשלימההלשןו
(שקרובהית" mה"מזההגייהדדךבפרט.הישארליתובמחיקהבכלל
במתכוון,פאדדויתהיאשלפעמיםהעיקשת,האשכנזית!),להבהרדווקא

המלעריתההכפפהשפה".של"התעלותלכנותושאפשרדברבשיהדנצרד
היאהיום-יוםמשפתהיעדרותהמ~דדת.קנאית,תרבותית,הכפפההיא

לבעדשנאלצולדיאלקטלהתחברהמזרחעדותיצואישלהאפשרות
לביןבאודות""כלויביןמהותי,תחשותי,סגנוני,הבלדישמקרבם.

דיבוריתהיידדכייהבתוךאחתבכפיפהדדיםשוניהםבאודות","כלוי
ומצטמצמת.הלוכתמהםאחדבכלהטבעיתהבחיהרכאשדישארלית,

הטבעימדיבורםשנערדתהידיעהה"אעלההתעקשותגםבקרובאלוי
גטוומד mקלתרבותית,בודותבכךלדאותאיןתיעלם.רוסיהעלוישל

לאלהלשה,במילותיהעונה,חיתהשצבעניהנמנעמןזהאיןעדתי.
הישארליתהזהותלמבועבדודההתייחסותתוךבכ,ךאותההמשמיצים
 •הצריף".חשבתיעליהם?חשב"מיהחדשה:
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 ,המדורניתהאמריקאיתהשידהמגדלויסימיק,צ'אלדס
שנים .לאהד"בהיגדובנעוריוביוגוסלביה-1938בנלוד
המפשייד.נירבאוניברסיטתלספרותפרופסורהיהדנות
 .הח"משללעבריתבתרגומוהופיעמשידיומבחד

ב-ומת-1920בשנלודבקוובסקי,צ'אלדס
מתעלל.לאבלס'אנגבלוסבעוניגלד , 1994
לשתותנהגוהאומחוטטותהיופניו

-כתביואתלפרסםנאבקבעודולשוכהד;
צלחותמדיחמשאית,כנהגלמחייתועבד
~~ q בישידותו.מצטייןסגנונו .מכוניות~ה

"האנקודהוצאתאתיסדידידומדטיןג'ןו

 .ספריואתלפרסםכדיהשחור"
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טל.אגלכמוהטבע,כמוחופשיחופשי,הייתיובחלומי
בחלוןהנחבטתציפורעודלאהיומיום,מטלותעודלא

שתראההארץאלנכו,הרכמובחלוןומביטהזכוכית

ולעשותשארצהלאךללכתחופשאלאתבוא,לאואליה

אופניו.עלילדכמושארצה,מה
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סימקיןאריאל 1

"אבודים"בתוךחבויות

הכפרמחייתמונותמתוךתמונהעלהערותכמה
עוזעמוסשל

 )-2008(בבימינושאירעוסיפוריםשבעהכלולהכפרמחייתמונות

מששאחתכלמנשה.בחבלשניםממאהלמעלהבןכפראילן,בתל
"אבדוים","חופרים","קרובים",("יושרים",הראשונותהתמונות

הכפרמבתיבאחרהדרותשתייםאובדמותעוסקת"זרים")"מחכים",

מפגישה"שרים",האחרונה,התמונהבכפר.אחרותדמויותעםוביחסיהן

שלבביתןשירה,בערבהדמויותכלאת
הסיפוריםמןחמישהנוסף.דמויותזוג

כל"."יעדוהמחבר,ידיעלמסופרים
בגוףמסופריםהושביעיהרביעיהסיפור

הושניהכפרתושבידיעלהאחדארשןו,
המגיעהמשפחות,אחתידידזר,ידיעל

אתהשירה.לערבשבועותבשישהפעם
וק m"במקוםבשםסיפורחותםהספר

השלטןונציגידיעלהמסופראחר",בזמן

רחוק.מקוםבאותו

ספרותיותדמויותבכמהעוסקתזושרימה

מקופלותשמצאתיהאירופית,הספרותמן
התמונותשבעמתוךהרביעיתב"אבדוים",

כנגדמכוונתתמונהכלאםהכפר.מחיי
מכוונת"אבודים"הבריאה,מימיאחד

המאורות.נבראושבוהרביעיהיוםכנגד

הוהובזמןארשון,בגוףהכתובהתמונהזו
La belle Dame sans Merci ללו פנהט"אתמבמיליםפותחת(היא

מתבררהתמונהסוףלקארתאךמישהו,אלהמדברכאדם ,)"".ילא
חלום.אועצמו,אלמדברשהוא
יוסיהואזובתמונההמספרנמרץ,בקיצורהסיפורעלילתאתלסכםאם

 mהמנהסופרורבין,אלדדשללביתוהמגיעהכפר,בןנדל"ןאישששון,
להרוסמתכונןשהואהבית,רכישתעלאלמנתועםלדןוכדיהכפר,יליד

הצעירהבתואתלבדה,בבית,פוגשהאוחשרה.וילהבמקומוולבנות
החדריםרבבביתלסיוראותולוקחתאשרידרנה,הסופר,שלהומשוכת
בכיסאאותומדרימההיאשםהבית.מרתףאלבקסמיהאותוומשוכת
במדרגותעלוההיאבשינהשוקעהואובעדוהמתאביהשלהגלגלים

במרתף.אותוונועלת
 La belle "מוכרת,גברתזובתמונהמצאתיהראשונהבקריאהכבר

Dame sans Merci " המשוררשלחמלה")בליהיפה("האשה
דמותהבתיאורפרטיםכמהקיטס.ג'הוןהרומנטיתמהתקופההאנגלי

מיללוית,כמעטלקוחים,כלפיההמספרולשירדנהשלובהתנהגותה
"שערותיהבאנגלית):השירמילות(בסוגרייםלדוגמהקיטס.שלמשירו

"ברגליה ;)" Her hair was long "(כתפיה"עלוגלשופתוחותהיו
"ונשקתי ;)" Her foot was light "(ובקלות"בזריזותשנעוהיחפות,

 And (עיניה"בזוויותלהנשקתיושובעיניה."בזוויותפעמיים,לה
there 1 shut her wild, wild eyes with kisses four (; ירדנה"

עשר"שירלילשירהחלהכךאחראותי.להרדיםלהשמתחשקאמהר
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) And there she lulled me asleep (. 
ככלות ? La Belle Dameשלחדשהגרסההאו"אבודים"האם
 ) The Eve of St. Agnes (אחרבשירמזכיר,עצמוקיטסגםהכל,
עדוהחמש-עשהר.מהמאהפרובנסאלישירכגיבורתהגברתאותהאת

הקטעעחלפנילמשלעמדהאםזו.בדמותהשתמשוזמננובניסופרים
המספרעצמי,אלמעצמיהכרךמןעגנןו,של"חמדת"האוטוביוגרפי

בןבהיותולטריאסטי,מלמברגברכבתבנסיעתולידושישבהאשהעל
שיחהנתגלגלהבקרוןלבדבהישארםישראל.לארץבדרכותשע-עשהר,

באהואזכתפו.עלונרדמהעיניהאתהאשהעצמהשבמהלכהביניהם,
ומתמי,דעילויטובים,בן"בחורעלקדומיםאגדתלווסיפרההרוח
ינןועדלועדייכתוב,ספריםילמדו,תוהרתוהר."ללמדוהולךשהיה
להוטות.ועיניהסתורשעהרהרים,מהגדיאחתריבהפתאוםיצאהשמו.
ריבהאותהונכנסהמעהרפתאוםנפתחהאחריה.הולךהבחוראותהראה
המעהרנסתתמהשנכנסכיןואחריה.והלךהבחורונכנסהמעהרלתוך
"הנימפיתנאבוקוב:שלמלוליטהמשפטאוהימנה".יצאלאשווב

אותי"?שיעבהדשליספרביתתלמידת
my school girl nymphet had me in thrall " כמעטציטוטשהוא

 Hath thee in thrall!" La Belle Dameקיטס:שלמשירומדויק
sans Merci / , המילהעתיקה,באנגליתThrall אועבדפירשוה

עבדות.

הוא.שכךאפשרישאכןהמעידיםב"אבדוים"פרטיםכמהלמצואניתן
ב"אבודים"הסלולה"התעייפהכאילומעטהבהבהפנס"אורהתיאור
וביקשההעששיתפתילת"נרתעהב"חמדת":עגנןושללתיאורומקביל

הכפר,מחייהאחרונההתמונהב"שרים",מתאורששוןיוסילכבות".
בללויטה"הומברט-הומברט"כמו"גבר-גבר",כלומרומזוקן",כ"גבהו

) hombre בספדרית).=גבר

למילהנלד"ן'.'מיסטראבניבניידיעלששןויוסימכונהב"אבדוים"
אוקספודרמילןולפיומפתיעים.שוניםפירשוים Misterהאנגלית

תוארחסרלגברתוארוכןמקצוע"עיסוק,"משהר,פירשוההגדול
"רוכבוגםמשפחה,בארשהעומדגברבעל,גםאבלהשכלה,אואצולה

גםהוא Misterלכ,ךנוסףקיטס).שלבשירוהאביר(כמוסוס"על
לומדיםאנוב"שרים"עזרה.דרשוהשבומצבלחץ,אוקשוישלמצב

בריאה"לא"אשתוכימשהו""לאאבל"רגיל"שמצבוששןומיוסי

משמעותלקוראמתבררתכאןנחמד".לאגידלואיזהאלצה"מצאוכי
שליוותההמועקה""הרגשתעלהמספרמדברשבוב"אבודים"הקטע
מחשבותיו.אתוהעכירהאותו

אנדרטהלידמאין","ישהפתאומית,הופעתהעםהתחילהזוהרגשה
שלבהתקפהשנהמאהלפנישנהרגוהכפרממייסדיחמישה"לזכר

נשריאףלוהתקופה,מאדחהמכאן."לאזהר,"אשהלשפורעים",
מלאצהובכובעתמוה,בכובעמכוסהוראשהומצוק,קצרצווואר
תרמיל-גבשכמהעלמטיילים,שלחקיבבגדילבושהואבזמים,פריפות
מעילומקופלתלויהאחרתזרועהועלהאחתבידהצעיהדמקלאדום."
הויאעין"ממנהלגרעויכלותי"לאזו:אשהעלמעידהמספרגשם".

ונמוגהשנעלמהזו,אשהעוין".כמעטוחודהחריףמבטלי"החזירה
אחרתדמותבתוכהמקפלתהאדמה",אותהבלעה"כאילופתאום,
גוסטבהסופרלפניפתאוםהנגלההאלמונידמותזוהיאיחפה.מספרות

הארשוןבפרקמאן,תומאסשלבוובציהמוותהנובלהגיבוראשנב,ךפרן
היכלשלהמעלותגרםבמעלהאשנבךלפןרהנראההאלמוני,שלה.

כחשו,קומה,"ממצועגברהאובמינכן,הקברותביתשלהאשכבה
וישרתבה mקש"מגבעתראשועלשיער."";אדוםלהפליא,חרומף

לגופותרמיל".חגורהיה"לכתפיונוברי.שלמראהלוהמשווהתיחווה"
השמאלית."ידואמתעולכמדומה,גס,צמרשלצהבהבה,חליפהחיתה

עמד".הואבלח".שלחודבעלטילויםמקלאחזבימינואפורה;שכמיה



הכחשו."צראדרמתךומזדקרתגרגרתןפיקתמעלה."כלפינטריבראש
אשנבךכשפןרפארי".ואפילונעוזמתנשא,אדנותי,משהרבאישברהיה

מכרןוכהובוטח,ישירכהמתריס,כה-מבטלו"מחזירזהבאיש,מביט

פניו.אתחרפךשהסרפדעדעיניו"אתלהסבלואלצוברלהתגרותעבליל
המובאות(כלנעדוו"לא"ועקבותיוהאישנעלםבשערפיושקערבעדור

הסיפורים,בשניהמופיעותהדמויותשתימידסקי).נילילשבתרגומה
לשאשכבההיכלפתחלערמתזיכרןואנדרטתשל(כיבדהופעתןמקרם
מלבדלהפליא,דומיםהמפורטותיאוןרהפתאומיתהיעלמןקברות),בית

לאשה.גברלשההיפוך
בהמשך)אגיעשני(לנשוא"אבדוים"התמרנהמנשואישאחדלינדאה
מ"גבדירת"המעבד-מזהויותרלנשירתגבריותביןהמאבקהאו

(ירנגיאנית)לפסיכלווגיהלהיכנסבליהמס~ד.בתרךש mהמתל"נשירת"
תיאוריםלשנילבלשיםכאדי ,ן~;כ~לפיונשירתגבריותלשלותיאוריות

המאודות.ובריאתרביעייוםעלבמקארשנאמדלמההמתקשריםבסיפור,
רב mבקצהלמספרהנראהבמערב,השוקעתהשמשארדלשהראשןו,
תדפ"ט:רב mשבהסרפדביתאלבדדךהנדשוים,חומתמאחודיהנאד,

בינהמפרידאפרפרמסךכאילושנארתהשמשעכוהר."שמשזר"חיתה
בחלןוהבית,מתךולמס~דהנשקףהמד~השלהשני,התיאורלבינינו".

שהקיפוהשחוריםהנדשריםנצמדותנשבהלאדוח"שרםי: mהמז
הכתמיםמלא. mינשקףי mהמזלחלןומבעדעבד.מכלהחצראת

אתעחבששןריוסימתמיד".יותרכהיםנארוהירחפנישעלהכהים

העלרההלבנהלממלכתונכנסהגבריות)(שלהשוקעהשמשממלכת
למרתףשמתחתתחתוןבמרתףהמפכיםהמיםגםאלויהנשיות).(של

יוסיידנג).לפי(שרבזרנשירתלממלכתסמלהםגםתדפ"ט,רב mבהבית
ליקריבפסיכואנליזההמבטאהגלגלים,בכיסאסיפוח-חלומואתמסיים

עבייתעלבדגשאוופיינייםמייצגים"חלומותפדידמן:(מקסבגבריות
 .) 1957הפסיכואנליטי','הדוריוגבריות-נשירת",

המעשבדתהדמוניתהיפההאשהשלהמיתיתלדמותכילהעידהמקוםכאן
אדםשלהראשונהאשתובלילית,החלאדונה,היסטוריהישהגבראת

שללדואליותהנרגעתנוספת,נקדוהב"לילה".שמהשמקררהראשןו,
אילד:משהשלהחדשבספדומובאתדמות,באותההונשיותהגבריות

אגדותכמה"לפיכי ) 1העדה ' 92(בעמדומעידאילדאודרס.קלבה
האנדרוגיני".הראשןובאדםהנשיהחלקחיתהליליתהדמוניתהאשה
השחים(המאותהאשכנזיםהתוספותבעלישלנוסחמביאחראכמקרר

בראשית.שבספרבארם"ונקבה"זכרלביטויעשהר)עשהר-לשש
קאדרל.לאויסשלאליסב"אבדוים":חבריהמוכרתנשיתדמותעדר

נקארההפלאותבארץאליסהרפתקאותשלהארשונהמהדורתוכידוע,
ב"אבדרים",המרתףקידותעלהנוףלאדמה.מתחתאליסהרפתקאות

דיברת ".עםצונצנותפחיותרעליהםמדפיםשל"שודרת-שודרתכלול
החדרקיחתעלספרים".לשגדלוותערמותמרקחות."מינירכל

מרופטת"מפהספרים",עמוסות"אצטבאותישלמרתףבדךדהומסדרןו
הנאדלקידותדרמהזהנוףמטשוטשים".ישנים"תלצומיםומצהיבה",
גםהמכוסיםלאדמה,מתחתאלבדרכהאליסנופלתשדדנההעמוקה

ומדפיתפחים")"דיבתכתובמהםאחת(עלצנצנותעםאצטבאותהם
ווים.עלהתלויותותמונותמפרתרכןספרים

זהוי,כתפיה".עללהוגלשורת mפתהיו"עשחתיהידרנה,כמראליס,גם
ה"אמיתית".אליסשלחלוםשהיאהפלאות","אץרשלאליסכמרבן,

שציידבציודיםאךומסודק,קצרשיעדבעלתאליסחיתהבמציאות
לאדמה,מתחתאליסשלידו,בכתבהארשונה,במהדוהרעצמו,קאדלר
לשהודאותיולפיטניאל,שלבציודיורכןשיעד,ארוכתאליסנראית
קאדלר.
שלה"תמים"הטקסטנקראהעשריםהמאהשלהשנייהבמחציתהחל

אתיבה mהמחתרנית,נצרדהנשים,ידיעלבעיקראליס,הרפתקאות

"אנובספר:פרסוםלאחדשניםארבעמוקדם,מבקדכבדשכתבמה
מטרידמשהראלוי,פעם,מדיאךהפלאותבארץאליסעםלשרטטנהנים
באנתולוגיהסיגלוקאדלויןידיעל(מצוטטמחלומנו"אותנומעידכמעט
 .) 1997האלטרנטיבית,אלים

אררדברהנינהשלמחדה",ילהדהפלאות:וארץ"אליס-1973מבמאמר
 A "האמיתית:אליסאתהמחברתמכנה

baby belle dame ". קאדלולאויס
אתשכחכבדכיליל,דפעםכתבעצמו

היהשזהחושבהואאךעצמו,הסיפור

המתחחתמילה(רוע, " malice "על
אתמכנההאועצמובסיפור .) Aliceעם

",שמשמערתו A curious child "אליס
גםמחהד"."ילהדרגםסקרנית""ילהד
שנראועדינים"פניםבעלתהיאירדנה
תמהרנית.הותנהגותהתמחןר"מלאי
המתהר"הילדהקאדלר:כותבאליסעל

שהיאפניםלהעמידמאדראהבההזאת
עצמה:עלמעיהדידרנהאדם".בנישני

לפעמיםאהובתידרנה,אמהד"אני,
הסרט"ללויטה",לודמייןהראימלולאט-לאטלהתפשט

ומסתכלשיושבמוערבגברשאנילעצמי
אותי".מעודדיםכאלהמשחקיםמתפשטת.אניאיך
אכילהבמזונות,המרובההעיסוקהואאליססיפורישלהמאפייניםאחד

במיניותהעוסקעתבכתבשפרדסםגאדלנדקאדינהשלמאמרוערב.
מזןר,מוזרים:"תיאברנרת ,) 2008הוחד-קןר',('האריהילדיםבספרות
קושראליס",עלקאדלרשלבטקסטיםוסובייקטיביותמיןתאוהר,
 Vagina Dentataלמשוגזרארארליתפעילות
מעדוהלאהגבריהפחדשלמשרנן")("נרתיק

אליסלדוגמה:הנשית.המיניותתוקפנותמפני
לדקלםלאדמה)שמתחתהחלום(בארץמנסה
המייצרתהעמלניתהדבורהעלרתמיםידעופזמןו
מתוק:דבש

במלאכתה!היאזריזה"כמה
חלה,כלאוטמת
תאכלבתרךהיטבלשמד

 .עמלה"מתקאת
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העמלניתוהדבוהרומחדצרדונשמעקלוהאך
טורף:לתניןבפיההופכת

לובבי,האוצוהל"כמה
ציפורניו;אתנולט
לבראקטניםדגיםמזמין

שיניו".ביןאלבשחוק
"אליס"ליטרין)דינהשלהאו(התרגום

עצמהאתמדמיינתהיאכיפירשוי)לפי(בחלומו,ליוסיהמספרתידרנה,
אתמזמינההראי,מלומתפשטתבעצמהמביטהשכהיאמוערב"כ"גבד

להכיןהוציעהערב,אניאםשאלה"היאהנטוש:במטבחה mלאדיוסי
מוכןרחיהקלרעבאמנםמדגישיוסיקלה".ה mאדדקרתכמהבתךרלי

מןנרתעהואאךבמלח",בצלערליואבוקדועםלחם"פרוסתלבלוע
גדולה)וסכיןשמןבקבוקסרדינים,קופסת(המכילהצחיח""המטבח

המברך'.לב'אלהלאה,אותרפת mדהוסקרנות
מתואראכן"אבודים"עלילתדובמתרחשתברתדפ"ט,רב mבהבית
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ומסוב,ךמפותלגדלובניין"זהוהתמונה:שלהראשןובעמודכברכמבוך

המופיעהנוספת,דמותשלביתהזהוואגפים".תוספותמיניכלעם
החיים,ביןשאינורוביך,אלדדהסופר-"אבדוים"שלהראשונהבשורה

"אבדוים",שלהראשיגיבוהרהמספר,אילן.ובתלבביתמרחפתרוחואך
גלגליםבכיסאנכה"אדםאחד:במשפטהסיפורבתחילתאותומגדיר

אלאבשואההתנסהשלאפיעלאףהשואהעלארוכיםרומניםשחיבר
ללמדושניםלכמהנסעהחמישיםבשנותורקאילןבתלימיוכלחי

אלד,דשלבתוירדנה,מדרימההסיפורלשבסופובפאריס".לוהשתלם
אביה.שלהגלגליםבכיסאהמספראת
כיווןמעטים.לאפרטיםששןויוסימספקזומשנית-ראשיתדמותעל

דרש)(מלשוןלדרשולנסותלקוראענייןישסופר,שלבדמותשמדובר
(אם :להן"כיווןשלאביןהמחברלהםשכיוון"ביןמשמעות,להם

בשניים-רקכאןאגע .) 292עמדובשיהד,עגנןושלבביטוילהשתמש
מאפשרתעבריתמילהכלשכמעטלכךמדועותמתוךפרטים,שלושה

רבות.ואסוציאציותקונוטציותמשמעויות,

התקוותאוהייעודאתלסמןהיכולשםאלדד.הואהסופרלששמו
בעקבותמפתחשהילדהתקוותאתאוהנולד,בבןההוריםשתלוים
במחנהשהתנבאוומידר,אלדדהנביאים,מזוגאחדהאואלדדהשם.

בכתבים"."הומההסתום:המיליםבזוגהווגדרוכ"ו)יא,(במדברבמדבר
·דומה:·.סת-ום Tבצירוףשהוגדרנביאשלשםהואגםעמוס,המחבר,שם

 "םי~;:;;נכ~"ל "םיביt~~"אתהופךבניקדוקלשינוי~נקרים". ה;ס-ר??ז~"
בצורהרומז~ר gה~מזו,יתרהל"נביא-כותב".אלדדאתהופךכלומר
שברחובהישןבב~תכאןנלוד"הואאלדד:שלהולדתולשנתברורה

חמישיםבגילשנים,כעשרלפניבונפטרוגםספריואתבוכתבתרפ"ט,
הספר,כתיבתשנתבהווה,מתרחשותכלוןהכפרמחייהתמונותותשע".
גיבורתושלבתיאור'קרובים',בתמונהנמצאלכךחיזוק . 2008כלומר

בכפרגילהבניוחמש."ארבעיםכבתנמרצת"."אשהשטייבו:גיליד"ר
במלחמתשנהרגנשויאדםעםאהבהפשרתבנעוריהלהשחיתהזוכרים
בתחיילתכשחיתה ,-1982בחיתההאהביםשפשרתנניחאםלבנןו".

שניםעשרמתרוביךאלדדאם . 2008שנתעכשיוהריתשע-עשהר,
הלודתושנת '-1939בנלודהריותשע,חמישיםבן '-1998בכן,לפני
עח.עמוסשל
"רומניםבכתיבתתקועהואלא.כללנביא-כותב?היהאלדדהאם

ו"דמויותאטית""עלילהבעליומדכאים","כבדיםהשאוה",עלארוכים
ב"מוספיםהמתענייןהעכשוי,לקוראמתאימיםשאינםמדכאות",
מנהיגים".שלוביוגרפיותפלויטיקהעלספריםמתח,ספריכלכליים,

של"מחברהאשנב,ךפךוגוסטבשלדמותוביןבינודמיוןישזאת,עם

ש"מנעוריולפניו,שניםמאהשחיהגדול",פרידריךחייעלהאפרפיה
מלא"תואםיהיהשלאשאי-אפשריצורהתהילה",אלעצמואתןו 1כ~
אלדד,שלדמותווביןבכללותם",דורובניגולרוביןהאישי."גורלובין

ששמובה,התנסהשלאאףהשאוהשללאפרפיהחייואתשהקדיש
גולרהאתמסמלהאישיושגולרו"נביא·:.בכתובים"להיותאותוהעויד
נוסחקיט"עיירתל"מיןהוופכתמאחורשנעזבההמקורית,אילןתלשל

שהחנועגנןושלהאוטוביוגרפיהסיפורשגםמענייןמזויפת.טוסקנה
עצמוהמכווןנערמתארחמלה",ללאיפה"אשהשלאחהבהקשרקדום

שמו".יברךעדלועדייכתוב,"ספריםספרותית:לתהילה
אשתו,הזקנה,אמונשים:בשלשותלויוקיומונכהנעשהרוביךאלדד
המוזמנתוהאחותבתה)עדות(לפיאותוהשונאתומתוחה"חה"אשה
ואביוסבושבנוהמבוךבביתעצמואתסגרהואזריקות.לולהזריק
מלאביתחלונות"),בהםשאיןסגוריםלחדריםחיבהאיזולו("חיתה
בחורףהתנורמולבמטבח"מחברותיו"אתוכתבמחדריו,ברביםספרים

הואגםמלאהמרתףהחמים.בימיםקרירות""לאסוףהמרתףאלידראו
מתחתיו(דמיוני)נוסףובמרתףהתקהר",עדוכמעטהרצפה"מןספרים
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יודריםהמטבחקומתאלהכניסהמקומתמים.פכפוךשלצלילנשמע
מדרגותארבע-עשרהבעודהמרתףאלוממנוצרות"מדרגות"בחמש
נוספות.

מלאסגור,עלוםהואהספרות.לעלוםמלשלהיותיכלוהמבוךבית
פכפוךובתחתיתואפלקסםמלאבהם.קוראאינוכברשאישבספרים

לסמןעשויותהמדרגותקבוצותשתיוסאבטקסטים.מעמקיםזרמישל
חמשהןהמדרגותחמשהספרות.עולםשלהעבדוהכליהשפה,את

מגווןהןהאחרותהמדרגותוארבע-עשרהבעבריתהבסיסיותהתנועות

בקולוקוראעחעמוסאתששמעמיהעברית.בפונלווגיההעיצורים
עלקסםלהלךכדיבפונלווגיהלהשתמשמיכולתומתשרםמסיפוריו
השומעים.

אלאליו",נמשך"לבושבחוץ,המעשיםעולםאתהמייצגששון,יוסי
מוכןממנו,פוחדאךאותומכבדהואהספרות,עלוםאוהמבו,ךבית

בנוסחקצרה"זיכרון"לוחיתבאמצעותזכרואתולשמוראותולהרוס
פרסומת.מודעת

יצורו,עללתובנהישירהאועקיפהראייהכלול"אבדוים"הסיפורהאם
כמחברעצמורואההואהאםרוביך?אלדדשלעיסוקוובעלבן-גילו
לתהילה?עצמוכיוןואוהעוידהאםבארצו?ישראלתקומתשלאפופיה

בכללותם?דורובניגורלוביןהאישיגולרוביןתואםמרגישהואהאם
במקוםהספרות,שלהסגורבעלוםזמנואתשכילהמרגישהואהאם

זהבמקוםזו.בשאלהלעסוקלאמעדיףאניהמעשים?בעלוםלפעלו
נובלבפרסשזכהמונטאלה,יוג'ניוהאיטלקימהמשוררבמובאהאסיים

במלאת ,-1946בכתבאשראוח,דשמוניםבןבהיותו ,-1977בלספרות
כתב:בו"אשליות"בשםעצמועםמדומה""ריאיוןחמישים,לו

שהמשוררחשובאיניבחיים.אחתחיוביתאפשרותרקהיא"שירה

הואשהמשוררבאמת,הקייםאחראדםמאשריותרגבהובמקוםעומד

בליגםאבלבפסיכואנליזה,יעדמעטבזמנורכשתיאניגםמישהו.
צורתהיאשאמנותחשוב,עדייןואנילמחשבה,הגעתילאוהרלהזדקק
איןתחליף.אופיצוימשמשתהיאבאמת.חיאינואשראדםשלהחיים
אתלנטשוחייבאינומשוררשן.מגדלשלגישהלהצדיקכדיבזאת

 •אותו".לנטשוהמנסיםהםהחייםהחיים.

לדמותוקווים-סימקיןאריאל

להכירזכותליחיתה . 28.2.2013ילשורים- 1935ת"א-סימקיןאריאלד"ד
אמנותהגות,ספתח,ד mשכהאחתדותשבניםכועביו:שבניאיראלאת

ופדית mהאובמחלקהביו-מכניכמהנדסיות;רמקודמותושבניםותרבות,

בישורלים."הדסה"החלויםבבית
ידולשחספתח,בעניינימעמיקיםמאמירםכתבתורבות,ספחתד mשכ

התפרסםמותולאחדכחשדובהר. mספחתבנשואיומאמריםשיהרבתרגום

עתןרלשוספחת'('תרבותכוסות"משתיייןשותה"אני-המשריםמאמח
לצאן.פאלומאתזהבשםשידלעמשרימתויו)רבותפרסםשםהאץר,

צדמברשיהר',עךר('עיין(קנטר)טלאים" m"שילעמאמרנוספים:פרסומים
 " mהכ m"שי .) 2008יתישיהר',עךר('עייןבשיהר"שותיקה"צמצום ,) 2001

אליעשעםיחדלויפשיץ",מאיקובסקי"לעוכן ) 19.5.2004וספחת',('תברות
באיתוראריאלסייעפרותלאליעשאחריו).מחשדופחות(שנפטרפתרו

 . 1946בשנתמצרפתיתלעבריתשתודגםנמיחבסקיאיחלשהארשןוהספר

שיימוססנדברג,קלוקיטס,ג'הוןלבייק,ויליאםאליוט,ת"סמתרגומיו:
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צביבןשאולרבקה 1

שתיקותושתיאמניםשני

משורר"שלונמשכתהולכת"שתיקהבסיפוריםויוצריצירה
לוז*לצביההרים"מורדותו"גםיהושעלא"ב

לשאלמנטבהשישלוגיתפעילותהיותןמלבדספרותיות,השואוות
במעשההמגלומתהאנשויתשבחוויההמשותףאתמדגישותעששעו,
ההשואוהזאת,עםיצורים.שביןהארכיטיפליהדמיןוואתהאמנות,
הייחדויות.לשדווקאיותרחהדהבנהמאפשרת

ביעוהררההרים"ת mמו"גםלחצבילשבסיפרווחתרתקריאה
הנובלהמשורר",שלונמשכתהלוכת"שתיקהחווייתאתבחריפות

נכתבההרים"מודרתו"גםהעברית. mבסיפומהיפותיהעשו,א"בשל
;ד mהמא(הקיבץוחחרתטלטלההסיפרויםמבחרבקובץונכלל 1967ב-

ונלכל ,-1966בב'קשת'בארשונההתפרסםיהעשולשסיפורו .) 2011
תשכ"ח.העיחתמולהקלאסיבקוץב
שתילשהמרכזיותבתפניותמצויהסיפרויםביןביותרהבלוטהדמיןו

משוררעלמסופרמשורר"לשונמשכתהלוכתב"שתיקההלעילות.
שהפךהילדתינוק.לונלודזקנה,לעתעת,באותהובדיוקלכתוב,שחלד
ומלשאלכתוב,להמשיךלולגחםניסהאביו,לשו mשיאתגילהלנער

ההרים"מדרוות"גםבסיפורעובוח.במקומושיריםלכתובהחלהלציח,
בסתראותםמלשימהאושתוציוריו,אתזשונחקיבץובןציירעלמסופר

כילצרונו,לט mמבניגדואביובשםעביתןומופיעהבןלששירועבורו.
ידיעלשהולשמוהגיבורצירויזאת,לעומתעליו.מאוסהמרדוניהסגנןו
רבה.להלצחהחוניםבתערוכה,מצוגיםארוי,כמימשונחוויםאשתו
המקוריים:היצוריםלשהגלםבחומרימשתמשיםהמחליפיםהאמניםשני
האשהמדורני.בסגנןומעצבשהאואביו,משירישאסףבמילים-הבן

אלשונהמרויתהמכוןוהאורהאישית.הבנתהפיעללצירויםמתייחסת
הדקויותאתלהמחישהצרןו :העצמאיתמבטהנקתדואתמסמלהציורים,

אלאחייםארהאל"כאילוהגלוד:החזןושבםהבעלשהחמיץשיות mהמ
לעדתההיופיכיבמקצת;נתקפהשי mהמהיופיאוילומידותחרבחזןו
אין .) 79(עמ'למקומו"שהותאםקטןפטרבלכהקטנים,בפטריםגםנעץו

ומסתורי.עכלוםמופיעהכתיבהתוהליךהבן,למעשיחמההנמקה
הנדנהד.בתבניתביניהן mהנוצהודינמיקההדמויותביןרבדמיןובלוט
מצונעתהושנייהשובה mבלוטתהאחתדמויות,זוגמופיעסיפורבלכ

האבב"שתיקה"החשובה.הדמותאת mלשתפקיהדעשיקרומשנית,
האשהההרים"מודרתוב"גםהאישי.ו mלמשהחריגבנואתהופך

מתחילותהדמויותשהני.הכינרובתפקידמסתפקתהוכנעוההסבילה
כדיהאמןלשלטריטוריהלפלשוההחלטהעםבבדבדעצמאותלגלות
מתכנןהואוהמשורר,האבעבינילצניניםהיאהנערעצמאותלו.לסייע
לשמהילעמויותיהמופתעהצייראוילומעונשו;לוהיפטראותולזעוב
התנגחת.מביעאינוהאישיתחלושתועקבאךמעשיה,ומגילויאשתו

שבניהאמניםלדמויתו.משותףהלשילית,במשמעתווהגיל,גרוםגם
משתייךהשםנטלוהמשוררומיאושים.קשישיםאנשיםהםהסיפרוים

משורר"לשונמשכתהלוכת"שתיקהעלצביבןשאלורבקהד"רשלמאמהר *
ד mהמאהקיבוץהרצאתיהעשו,א"בביצירתעיוניםמצטלבים,במבטיםהתפרסם

2010 . 

הנובלה.גיבורעלהעוברהתהליךמלואמתוארלעילהנזכר**במאמר
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אביביהתלהמיליהבקרבלרוונטיובלתיכמישוןהנתפסספרותילחד
עלויםהמתדויסטיבסגנןולכתובהנסתריםניסיונותיופעול.האובתוכו

עליו,מעיקנשכחכמשוררמצבומניסיונותיו.בתסכלונסוגהואובתהוו,
הדקנההחריג.בבנוהטיפלולמעטבחייםענייןלמצאויכלותבואוין

ומשמעות.ענייןלמצאויכלותובחוסרומתבטאתהווייתו,לכאתמאפיינת

גםגלודה.וmרניתנפשיתעייפותמשקפתהפיזיתעייפותו
עומקאתש mליצרו,היכלותמאימיאושהזקנה,סףעללח,שלגיברוו

יצואשווב"שובהעמקוה:כוונתואתלוהביעהיכלותמבחינתההחמצה
הציור mשמטהאמיןהצייר .) 74געמ'ליצורו"זרכאילוידיומתחתהכלו
חוקאאדם.בניאונופיםשאלהביןהדברים,לשהפנימיותתפיסתהיא

לכישלונו.הגורמיםהםחשד""סגנןואחרחיפשויו
שכהיההפיקציוריומיטבאותלח,לשגיבורואלצהמלאכהלצחהבעבר
החציןלואכחובבן,עצמולעהכריזהאוהנוי.בגןהעיקריתעבבתדוועסוק
הפנויבזמנוהתמסרמטעבווביישןכבדותאוותנטלוכאמן.הווייתואת

קילבכאשרהאירוניה,למרבהלעצמו.פנאימעטעללם mהציו;רלעבדות
יומתותמעדוףאלוייצירתו,נלבמה-האמן""עשותאותהסטדויואת

תמורותעקבליצורהפסיקזאת,לעומתיהעשו,לשגיבוחאיאדית.
העברית.בשיהרהמשמחתילופי mהעתים

ממאבקיהאמנותיהנשואעלוהב"שתיקה"ארספאוטיים:הםהסיפוריםשני
היכלותשבלכו.כלוקהשנתפסעצירלשהפיוטיתהיכלותהותגלותהדרותו
מקוראתלהביןקשההאי-צריונלית:במהותהנחשפתשיריםלכתוב
לשכמשרדודמותואתבונההסיפורשמהלךהב,ןלשהמפתיעהיכלותו
שלדמותוךרדהארספאוטיהנשואעלוהההרים"מודרותב"גםממש.**
מהסיפורזהבה.שאתושלדומותהלשוהיציהרתהליכיהשקפותיו,האמ,ן
אנרגטית.נפשלשהאינטאויטיביתבזרימהטמןוהיציהרשמקורעלוה
הטכנית,המיומנותתזעורלאהאנרגיה,מקתורואתהנפש mמאבכאשר

הנפשאנרגיותהיציהרמקורהיאאיןהכחרי,תנאיהיותהשלמחת
להלשיםלהמסייעתוהציי;ראשתלשהוהזהדותהאהבה mבכזשורמות

שהנערשכםהלע-אישית,התמקדתוה mבכבעלהלשהציוריםאת
קופץוכאילוממגבלותיו,גםלוכןהאישיתמעצמותוחורגב"שתיקה"

אוהבהונתינה,חסדלשמוטיוצויה mמכמונעיםשניהםלעצמו.מעבר
העין"מןהסמויים"הפסוקיםאתלהזכירהמקוםוכאןלאמנות,גדלוה

הפלוקלוריסטיםהמקוחתאתהמעלהיצחקי,ידידיההחקורשל ) 1992 (
מאדםמלצוחתשנתינהומארהמשורר"לשונמשכתהלוכת"שתיקהלש

המעשיתו.בעלוםיעודמטויבהיאממנו,שגבהולמינחתו
באמיהראוףהדמויתו,ובהרכבעבלילהכןאםחמיםהסיפרוים

שתיקתלשהמוטיבבלוטשבניהםהיציהר.מקרחתלעהארספאוטית
להשיששתיקהכאחת,ובנוהאבשותקיםיהעשולשבסיפרווהאמן:

להשגםבשתיקההדבריםנשעיםלחלשובסיפוחשונתו;משמעויתו
נסתר. mתקשולשמשמעותגםלהויששתות,פנים
שניאךממנו,המבוגרלחלצבייהעשוא"בביןמפריחתשניםעשר

העברית,בסיפתרומשמחתחילופילשעתבאתוהנכתבוהסיפורים
היהיהעשוא"בהיעוד.בספרושקדגשרןולשו mכניסחשד""גלבאותו

לאחרלמיטבוהוגיעאוחרים,עחעמוסעםיחדהזה,הגללשמיצוריו
מטא-לכתיבהפנההאוהקזן.מותסיפורילשהעגנתיהסוריאליזםזניחת

מהריאליזםחריגותבהישאךריאליסטישבסיסהכתיבה-ריאליסטית
לשו,החמניםבכליהעשואתללוותהמשיךהמטא-ריאליזםכפשוטו.

עילאיתבהירותהממזגהייחדוי,סגנונולשביותרהמובהקהמאפייןהואו
שנותלשלמתדוזיםנתפסלאלחממנו,בשונהנפשי.מסתוריןעם

מהריאליזםהשונהדק,בריאלזיםמתאפיינתוכתיבתוהושעבים,השישים
וברטוב.שכמירהמובהקיםהפלמ"חדורסופרילשיותרהכבד
היציהרבתחוםלוחיהעשולשכתיבתםמיטבהםהללוהסיפרויםשני
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לעתפשרד, mיומורכבאךוריהעשולשסיפוחונוהלב.סיפרוהקצהר,
סיפורתום.עדמתפענחיםשאינםהסיפוריםמסוגהואונשואים,כמה

מללכישחרוגמהעםהדיאליסטיאתהמלשבי, mי mעמוםמרדוני
היצור mבחיכלוומתמקדלחלשהדיאליסטיסיפורוהנתונה.המציאות

בדובראבל .זהלנשואהגותיאוףתיארוי-לעילתיביטויתותןהויציהר,
מקוחתיההכתיבה,לעכסיפורהציידעלהסיפרואת mלאדניתןאחה

 • .ותלכיתה
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היסטרויהאתהלימדועיצבכיצד-הנבחרהמיעוטהספדמחברי
מאנגלית:אביב,תלארכיב'(הצואת 1492-70היהדויםשלהכלכלית

שתיטעוניםבטויצ'יניומדיסטלהאקשטייןצבי ) 2013מיכאלי,אינגה

ן. mמשמעלמלאומעדויםהםכמהעד mבטשאינייות mעובטענות
חבהיושני>ביתחורבן(לאחדלספיהר 10בשנתארשונה:ית mעובטענה

ובמסופוטמיה.ישארלבאץרשהתגדדוואנאלפביתיים,חקלאיםהיהדוים
עבלידים, mסמשכילים,עידונים,היהדויםחבהיוספדר),(גישור-1942ב

העלוםבי mבעדיםבמאותשהתגודדווחפאים,בריביתמלוויםמלאכה,
המוכ:ר

-הזהלשינויהובילמה-שאלתםלע
במחקרם.שהלעוהנוספתהעובהדמשיבה
לתיארויותבניגדושנייה:ית mעובעטנה

וגירשוים,מדריפותהשינוינבעלאמקולבות

עצמו.היהדויעבםשחלהמתמוהראלא
"ממקשדמעבדחלשניביתחורבןלאחד

קודבנותמעבדותמעבדכלומד,למשרד"
הכנסתבביתתוהדללימדוהמקשדבבית

לקהילהריבוניתמקהילהאחדים(ובמתחים
ה mשבמסגהיהדויתהלמדנותתתריח).

תחילהגדמהיהדוי,ילדלכאזחייבהיה
(ביןהיהדויהעםלשמספרילצמצום
לאיקהד,חיתהזושחובהמכיןווהשאר

המירוורביםבהלעמדוהיהיכלואחדכל
היאשניםמאותכמהכעבודאוילודתם).

להתקדםליהדויםזעשהרכיוןולוגילודוהיהדויהעםלהישודרתסייעה
עבלום.לוהתפשטמבוקשיםלמקצעוות

אלה:עובדותשתייחדהכורכתספדםלשהתזהאתמנסחיםהםוכך

העולםהיהוכזה-אנאלפביתיםבדובוהמאוכלסבעולםשלנו:"התזה

עסקית,ותכתובתחוזיםולכתובלקרואהיכולת-לספירההראשוןבאלף

יתרוןליהודיםהעניקהמשותף,בכתבשימושתךחשבונותספדילנהלאו

(התלמוד)אחידחוקיםקובץגםפיתחוהיהודיםאחדים.פניעליחסי

מפעלרבנייםמשפט(בתימוסדותשלעולםוחובקתשלמהדשתוייסדו

הגבוההאודיינותשיעודחוזים.ואכיפתגישוררישות,שסיפקוהשו"ת)

(עמ'היהודי''העםעבודלמנוףהפכוחוקיםלאכיפתמוסדותשלוקיומם

24 (. 

התזהאבלזאת,המוכחיםובסטטיסטיקותבטלבאותשעיריםהספדפקרי
המעניינתבלבדהיאהספ;רלאוךדמשתנהאוינהבהקדמהכבדהנקבעת

בדךדממנהשנובעמההדינכונה,הזאתשהתזהבהנחהובכן,כאן.אותי

הביאהלעלוםהיהדויםיציאתאםכלדהלן:האופשטוהלוגיתגזיהרשל
באצרםשובהתכנסותםהדילמלעה),(כמתאורהוחומריהחחנילשגשוגם

ליהדויםבעיקרכמובן,(הוכוונה,הוחומרי.ני mהדללדלודם mבהכתביא
בהם).חשהספדהתוהדלומדי

32 
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טרםהשנילקו m 1492שנתעדקדמגיעהספדלשהארשןוחלקואמנם
בימיםעינינו mשדאוממהזהחלקלהלשיםבעיהלנואיןאבלאו;ראדה
ממש.אלה
עובדתחשובאחדהבטעשלהעובהדהיאזאתמסקנתנואתשמחזקמה

היהדוית mהאודיינתרומתאתבעיקרמדגישההיאשבתיקה:התזה

"היתןורהודיליהדוים.העלוםתחמתאתמציינתלאאלבלעלום,
לשעלוםובקת mלשמה"שדתאוליהדוים,שהיהכדבריהם,היחסי",
שקלטיהדויהלאבעלוםדקלהתממשיכלווכחמה,שהקימומוסתח"

בתוךשובובהתכנסותםב mההעלוםמןביציאתםוממילאלתוכו.אותם
זה.יתרונםאתמאבדיםהםעצמם

בישארל,החדריותהיהדויותבקהילותעינינואחותהדב;רהאושכךובאמת,
אלהקהילותלבבד.תותייםלבימדויםומתמקחתעצמןבתךוהמסתגרות

לאלימדויםשואדמקצעולימדויחלו,לימדוילבה,לימדויהחחות
איןאלהלקהילות .מצרןוומדית mחחניתלדותעצמןלע mגחדתותיים,

מעוילהאיננהלשהןהתורנית mהואודיינסביבתןלעיחסי""יתרןושום
ומחוסרחייהןלעמשתלטותהועניות mהבעדהאו,נהפךוהרבה.להן

לע mנסמכהןבגלוה),יהדויותלקהילות(בניגדועצמןאתלקייםיכלות
נתבררנואליונבחר""מיעוטעדואיננוכיוםהזההמיעוטהמדינה.שלוחן
יכלוההמדינהשאיןעדוגלדההלוךנבער,מיעוטאלאהספ;רמחברי
בנטל"."השוויןומסוגייתשמתברדכפילשאתו

בלכלו.התרתיהלימדושלהאמיתיערכואחדלההדדמבליזאתלכ
התורניהלימדותרדםבדיקוכיצדהמארהאחדפקרלוואיןבספר(אגב,

אותהלבחןומלבימאליוכמובןהמתקבלתהנחהזוכללית.לאדויינות
לכל).

מסכתותבלימדושהתנסהמיאך , mהמאתמחדדהאוכיהאמהריעחה
אתמטמטםגםהאוכמהעדיעדו ) mיבמניהד,עיחבין,(למלשבתלמדו

הלב.

מעדויםחיים

 ) 2012 ,' 77'עיתןו(ספדילהתעוררותהמאמץספהדלשהארשןועשבר

 .הזמן-ממנוקשהאיןשאלויבנשואאחנעמהעוסקתהספד,שכםששמו
לנכולעלו;םאמותלא ; mאמלאאחת"שלנייהכותבת:היא'נשיפה'בשיר

מיליאדריתהיאשנייהנכולשאיפה".הנשיפהשביןהאינסוףב;השניי;ה

הזמןאתללכדוהלציחכאילושנייהלנכולמותלאשמלציחומיהשנייה
האומנם?לעלום.לוחיותלשאיפה,נשיפהשבין(האינסופי)

חסדהזמן"אלבבת: mכהיא Merciless Heropassשאחדירשביר
m החסדהזמן ... .1 •• .1 ••מחשבהללכמקום,ללכאותימלוהומי;םm מים

אךהיההקדום,בשירהזמןלעהניצחןומשמע,אחד".כיוןודקי;עדו
אחהכיןווקדיעדוהואוזלחםממשיךהזמןאשליה.

Merciless Heropass )~חסד ד~,עm (בפיוהזמןלמעבדהכינויהאומים
בעלסיפרויבספחיווני-ארמנימיסטיקן ) 1949-1866 (גודרייףג"אשל

זרימתכיטעוןגודרייףבישארל).גםחסידיםלתתדוו(אשדלבכחזבוב
האוהסדולהאריכו.אפשרותלאדםישאךאובייקטיבית,אמנםהיאהזמן

אנושבההואינטנסיביותהמדועותלשפונקציההיאחיינו mאדיכפשוט:

זמןלומדדולחשושיכלוחישהבאיברנו mאציידלאהטבעאותם.חיים
שכאדםלקוסמוס.ביחסקדזאתלעשרתיכלויםאונואובייקטיביבאופן
חמישיםהלשיםהאץרשכדדוכוונתושנהחמישיםבןשהאואומד

גילו.לעלכוםכמעטאומדזהאיןאךחייו,בימיהשמשסביבסיבובים
השמש,סביבהארץכחדמהלךאתלשנותיכלואדםאיןאומד:גודרייף

שנים. 100חיכאילואינטנסיביתבצוהדחייואתלחיותיכלוהאואך
אחת:שבוהדניתנתלכךהתשובהלמעשה?הלכהזאתעשויםאיך



. W ake up if you want to 
have more Life and more 

Time בצרונךאם(התערור

זמן).ויותרחייםיותר

(שםלהתעוררות""המאמץ
עםמתכתבנעמה)שלספהר
קרלואגודרייףלשאהלדברים
איןעצמוהזשבירכבראיתר.

"אניבתשובתו:מסתפקתהיא

לצדדי;םידייםלפשוריכלוה
מקבילי;םיקומיםעללחשוב
י;עדוהחרמיםחסרהזמןאבל
לעמדברגדרוייףאחד".כיןוורק

יקומיםלעוהזמןממדילששות
לשתחשותהאבלמקבילים,

נילצהלאבכךכיהיא, mהחב

ארזנעמה

להתעוררותהמאמץ

האמר.הזמןממלהך
מקרוותאליותרחרקו mחותהיא'עננים'הבאשבירכינארה

אני"כאשרעצמו:גודרייףגםשאבשמהםובהדויסטייםהינאחיסטיים

לששוהגוף,מצדיידייםששליצומחותמ;רזומשוכלותרוגליישובת
ידייםששולוטוסישיבתהיא mמשולכברגלייםהישיבהצד".בלכידיים
המופיעיםגאנש)האל(אוקאליהאלהלשידיהכמספרהןגופהצלדי

הצ'קהרעלמשוםידיים"חוגנאמר:השירבסףואופייניים.בצירוים
 mנזככאןלאחד".כנפייםששוידייםששוומתפל/ללהבלשהנכונה

אנרגטייםמרמיםשהןצ'קחת,משעבאחתהלב"לשהכנתה"הצ'קהר
לאחד"כנפיים"ששגםכאןלנונוספותאלבהמזחרית.ברפאוהבגוף
חנךומאתרומןלששמווגםב) ,ו(ביעשיהושהרפיםלשתיאורםשהאו
 mשנבארשיתבילשוריםשאוהניצלויבקליטתהעוסק ) 1954 (בטרוב

עמדויםארהאח.נעמהלשספהרשביריהמופיעים(מוטיביםהחמישים
בגופהסטרני"ב"גשועוסקהאמעצי)(חלקוהשירלשעיקח .)-27ך 24
מהופנטת,"אוניו: mלהס mהניתמהלךאחרעהקובת mהחבלש

הוחצוההשב;ראלממנוויצואהגשותךואלשנכנסהסלילאחריעקובת
המסו:ר"המנתחלשהחדסכינואללהתכנוון

המחשהכאןעובריםפתחנו,בהםמשהוהעטרילאייםהזמןמשוגיכיחמה
לעבמא,מופשטתמדיטציהעדוזואיןקתקרטית.לסיטאוציהבתרגומם

ים. mהניתשלוחןלעעושכיוכאןמתחרשתהיאאלא
מאתסלב"הםהוקיום"החייםבמטוומסתייע ) 16(עמ''תפילה'השיר

לשתתרוועיקרזשובאמיהראוסתפקכאןמלפשרוהמעציקצרבהדוה.
שינויבאמעצותלאעשהזאתהסלב.עללהגתברךרדשחיפשבהדוה
ולכתדירמשתנההמציאותאליה.גישתושינויידילעאלא , mהמציא
הוךרדסלבללאחייםלעצמנולהבטיחיכלויםאיננובסלב.כךחשינוי

 mלמוביחסאחנעמהעשוהזאתמהחיים.כחלקלקלבוהיאהכנתה
החותם ) 18(עמ'רדכים'בתאתתאמותאני'אלויעוצומתייפהשביר
("לאנצחחיילחיותשתולכחשבהח mהפשביראםהזה.השעראת

הארובהמוותאפשחיותכלאתמונההחותםהשירהריעללום"),אמות
מחנקאלוי ".ב;למהתקףאמותאני"אלוילעשו:עצדלכלעלפתחנו
הקוטג'/מחירילעייתנגד mסעוהפגנהבאמעצאלויאסטמ;ה."בהתקף
 ". .1אלים"מחייקדאלוי ".; mמפאוארנייהלעאלוי ".ם;ילבב".אלוי

הלאה.וכןרדכים"בתאונתאלוי
(לנכוהמוותאתלנצחמניסיןומופתי,באופןמעגלסוגרהארשןוהפרק
הלתעתוררו""המאמץבחיינו.רגעבלכנוכחהמתווכיההבנהעודשנייה)

גםאחדבקנההועלוההבהדויזם,פיעלמעדוים,חייםלחיותהמאץמהאו
 . mהמחבלשובסצוילווגיהבפסיכלווגיההמקצעויעיסוקהעם

למעבלמעדוותשאיפהלתרגםמקהרבכלאפשראםהשאלהזאת,עם
האחריםבעשריוקריאהמתךוהעלוהעצמהבפניסוגיההיא , mנאשירי
מוקדםתאוםלשבאלוייפה,ביהרעהלהדברהארשןועשברהספ:רלש
תמידלאאלוםמאחוריהם; mהעומלפילוסופיהששביריםהחוויהבין

אתחודקתהיאאםד mבמיטוב.לשירסגלוהגםבהכחרהיאיתרמעדוות
למלשכמומעדוות.לעהכלובתהלעצמה)מעדותתמיד(שאינההחוויה
זהאהב;השירלכתובהלוכת"אני :) 35(עמ'המצלוקת'הגהר'לעשביר
 :) 26(עמ'קר'לאהאו'ביאליקשבירלמלשאושבוק.""היוםשהלוךמה

 DNAה- mקצהאואלבני!.בפינתקפהביתלששםקרלאהאו"ביאליק

נפגשותשובשכהשתייםאבלכלב".כמוערבעם mחחאנישאליהם ;
התאבדלשי"האוטו-לעדת'עצמו'איבדשבירכמווויה), m<מעדוות

משרימה.התצואה-חשד"אוטושאחפששבביל!י"/.

בידינובלרין

אדםרילק;מן

צעודתעזיחתרגליים(עשחתהמחרהשםעבלקומןאדםלשספחאת
קארתיחלקיושנילע ) 2013עובדעםהאץר,בחראדמתעלבכעס

נדלוקומן("אדםהחשדהשםלגבי mסקת<חלקית).ובהנאהבסקתות
זלוכותו'המיותרים'הכריזלהקתסןלוהיה .-1987בקליפנרויהבקלרמונט,

עבירתבהארותחיתההאחנחהו mמשעבצמו.וביעצשכתבדיסקיםשני

כלוו,הספראםגםבהן,שניחןהושנינותהמקוריותמןהנאהבבוקשרט").
לעשנטלהפחיקטזאתבלכבידו.לצחלגמרילאהשני,חלקועביקר
לפצפץנכבהד:משימההאובפחיקטים)עוסקיםזהבספר(וכלוםעצמו
עציריהאתלוהציגאביביתהתלהבעוהאת

הפלויטית-מגרדית-התקינותצווילפיהחיים

לעביבותם.אוניברסלית,
בכך.מהדוהואוכלשוסופרהאועצמוהמספר

כלוםשאתספריםשישהחמישה,כתבכברהאו
"הספרבהתלבטות:נפתחהנוכחיהספרגםמחק.
הקצרהטילוקרחתאתלספרהיהאמורהחשד

לפניזחהלשיהלכבעםבאיחפהעשרכתי
הזהט pהפרויגםאלבבקקרוב".שהתמקמנו

אתלפצח"שמנסהחשדספרהתחילאזנתקע.
לוכתבאופילוהזמן"לשהזאתהקשההעביה

דב:רשוםיצאלאמזהגםאלבהקדמה,
שבהאוכאשרהללו,ההקדמותכללאחרקר

שבשבדיקוגילובןיוני,אתופוגשלישארל
ספחאתעליולכתובמחליטהאומאמריקה,

שנים,שעראחריירוק,מכיוחזר"יוניהבא.

השתתףירוקבניוהזין".לונשברהכסף,לונגמר
איתה.לגורעובראליםאתהכירקלונעו,סרטילשהפקותבכמהיוני

דונה,נעמהבישארל,לעשברלשו"החברותלעבנחמשםשהקיףתחילה
גיא,אביבמתללשוהחבריםלעוגםמאחור."שכשאחהאלההטמלביות

כרטיס mלקניזעולאפעםאוףעצמםלשמהלצשמפחדיםאוירואמיר
עדאלצו,גםהירדרדוהדבריםהשניםבחלוףאלבמקום".שלוםטיסה

אתהגדירלישארלושבובוחזהרטיסהכטריסאמולולשחהלשבסףו
 .) 35<עמ'מוגלבים"הבלתי mהכילשונ"אץרבתרואמריקה

עבצםאלאעבלום,המלציחהישארלילעהסיפרואיננויתילשהסיפרו
יעדואיננואפילוהמספהשלארותומנקתדואשרכאן,האבדו""החדעל
מה.האוכמהעד
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1 
לכוסלדעיל)(מה~סקהאמיראתופוגשלחרוביונייצואשובו mלמח
"סתם,יוני:משיבהגלודה?"בעירשםהיה"איךאמירלשלשאלתוקפה.
וכלגדלושםכמההשלכאתמזייניםהזמןלכדבר."שוםאלבפסרד.היה

משהו.כזהלאכאילוזשהאורהאותהשם,אתהתלכס,אלבהזה."החאר
 .) 44(עמ'מאיילת?"משהושמעתתגיד

טעוןלכרם,להיכנסהלציחלשאלאחרהוענבים,השעולעלבמשלכמו
הק.נהבבלרין,לוילךאלוייקרובניולוהלךלאאםאבלבאשוים.שהם

אליה.עלויםאביביםהתלשהעציריםהחשדה
לכתובהמספרלשניסיונותיואתבעצםמתארהספרלשהארשןוחלקו

חומריםאיסוףעשיקרויוניעלהרומןאת

עצמוהחמןהקחבה.סביבתועוללעיו
מתךואבלמימשו,ללכלמגיעאיננו

זאתבכל mמצטייעו;ןרשהאוהתחקירים
(המזכיראביביתלעצירדורלשדמותו
נאור",של"החבריםכמוטלוויזיהסדרות
מבטמנקתדווכחמה),הפיך""לבתי

העכשוויתשבספרותביקרותיתאירתית

ביטוי.להניתןטרם
התלהמצבאתמנסחעדי,קרוב,חבר

שהקסםאיפההיאאביב"תלכך:אביבי
מחשד"להיולודכדיזיןומחפשהומוותמתקרמןאדם

מוביל.אביביתלממקומןונלקחהשכאילוכמת mמתהגהרד .) 58(עמ'
שיחהלמלש,הנה,מיעד.ממנושואוביוניאתהמספרפוגשלפעםמפעם

שכזאת:טיפוסית

עכשיו?"גראתהאיפהחדש.משהולי"ספר-

אלפיםשישהביחדלנויוצאאיילת.עםגראניהבימה."'/ליד-

והכל.וולוקיישךאחלהאבליק:רלחודש.

עובד?//אתהבמהואתה,עושה?היאמה ".ך-- כ//-

שנהסוףפרויקטלהישבבצלאל,תוארגומרתעכשיו//איילת-

שאנשיםכמובעתידאביבתלשלסימולציהמושקע."ממש

באיזהעכשיומשתתףואניהחמישים."בשנותעליהחשבו

אבללאללה,וירדיהזוי,פסיכיפיצ/רמידאיזהאסף,שלפרויקט

חבריםשנילארץהגיעוגםבחו//ל."פסטיבליםמינילכלמתאים

(עמ'והכל//והתסריטהארטעםלנועוזריםוהםמברלין,שלו

72 (. 

שהאוהללוהתחקיריםבאמתהםהארשןובחלקהמעשעשיםהחלקים
מדברהאואורעםגיברויו:לשאביבייםהתלהחייםאתלהביןכדיעוךר
אינפוט"קצתלקבלמבקשהאומילויבבילעין;שישיבימיההפגנתולע
בעלוםהפמיניסטיהפרויקטלעשומעהאומדפנהבעיר";המחיקהחיילע

מיכאלעםבזכר");היא'עלום'שהמילהזהעםלהלשיםמיההרלא("האי
"סקסעלד mובמיהקונטמפררוית"אביביתהתל"המיניותעלמדברהאו

אביבתללעמדבריםהאחןורממןכלוםיעדואתה"כן,שבירותים":
הפריוקטשבבילאזשבירתוים.סקסעשויםוכלוםפעחהכזאתישהיא
מביןלאאנישכאילוייצא mאחמשהו."זהלעלכתובחייבאנילשי
(ערבובבקקרוביתיעםנשואאתוולעמדברהאוובהמשךבכלל".כלום

הזההדבר"עללספר)אופייניאביב-קקרוב-בלריןתלבמשלושמקומות
 .) 116(עמ'הציצים"עלאוהפצרוףעללכהחרתלגמורלש

לכום"),כאילולוחזורלהקיא,לשיחתים, m("לברהארשןוהחלק

בחלקלנפילההקואראתכללמכיןלאלשמלעה,באפיזהדוהמסתיים
קומ;ישיאאיזהלקארתציפיותבונההאואחרים").("סיוטיםהשני
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הארשןו,החלקשלהסיפרויזל'אנרבניגדואלוםבחמשהרדמט;יטרגי
"מחקר,המספרכהגרדתשהם,פרקי-משנהמשמתהמורכבהשניהחלק

"מבוא-הארשןוהפרקלהצויאעלום".להשקפתומבאומאמר,מניפסט,
כזיכרןוהויעלמות,כהופעהכתופעה,כעי;רבלריןעלב:חלקלבלרין
הפרקיםשבעתהרימבריקים,קטעיםבושיש-קומןאדםמאתשוכחה"

ים,מבתגלוונהפיסק(מאתהארשןוהפקרעלתשובהשהםהנותרים
הםלו),משיביםהוםקומןמשיבדבריהםלעשמגבעתיים,סחירוףאומנןו
זהמחלקלשיהאכזבהעצמם.לעחרים mטעםסרימקשוקשים,געחים,

בלרין,בנשואעריוני mויכשהאואיזהלנהלשבמקוםמכךעביקרהיא
דברלךאויןהחבריםלשלגופםנמוכותהושמצותגיחפיםצרוףהאו

מזה.מעשמם

לקדמן,עניין.בוישקומןאדםמאתב"חלקלבלרין"מבאואופןבכל
מתכוןושאינואחךחשבןוישבלרין,מעריציאביביםתללאותםבניגדו
שבהלתקופהאחוהר,שניםמאותכמהלחזרו"אפשרהעיר:עם mלשכ
בעשהנהרדים".שפמיםעםפחסיםוגנלריםמביצותיותרשםהיולא

בלריןזכתהלאהשמונה-שעהר,במאהפחרוכברווינהפריזשרומא,
לדבריו,בבלרין,התעש-עשהר.המאהלשהשנייההמחציתלפנילעדנה
ופקלוטאותקתארדותלעצמםלבנותשהתחילודסוג"פעשויםהתנקזו
היום,עודמאזבלריןעביניוזוומיסטיים".גרמאנייםעריונותעבזרת
לשצריפהאחתהתפתחותהיאשאחריהחוהנאציתהתקופהכאשר
היום:העירנמצאתשבוהשלבבגופה//.התעללותהריגה,וידוא//רצח,

דברלכלבדומהוהיום,הזה.היוםעצםעדנמשכתבגופה//ההתעללות

הצבעפחיותאףועלומרובעת."ומשולשתמכופלתבעוצמתאח;ו

שלהחוםההומואים,שלהוורודהקומוניסטים,שלהאדוםוהגרפיטי,

המסעדותוהקניונים,הסקוואטיםוהמסיבות,הריקודיםהנאצים,

נקניקיותוההאופטבאנהוף,הרייכסטאגוהאט-באך,האו-באהךוהדוכנים,

 .) 152(עמ' 11אפורהברלין-החרדלשלוהצהובהוורסט

לער.טובוביןלשחורלבןביןמבחינהלאלכומר
לשהנהיהראתלגחךכדיאלאנעוהדלאבלריןעלהזאתההקדמהכל

"תלוחתהנקארמבריק~שנהבפקרעשוההאוזאתאליה.הישארלים
לשספרושםלעפארפארזהשהיא mכתוהפיכחות"בעיחהשכרות
כלווהזההמשנהפרקהתנתה.בעןדיהשיגעןותוודלתפקרומילש
היאבו mהדובפוסט-מנרדויות.תיאוריתועםית mפאהתכתבותהאו

זהגילתהכאילואותןהמרצהנעמה?)נעום,(דפנה,ישארליתסטדונטית
מכריעתפקידהממלאת m"התקשועל mמדבהיאאמריקה.אתעתה

נצרחשישארליאומרתהיאכאשרבומשתמשיםשאנוהשיחבקביעת

קולווברמקסלשמהעריונות"סינתזהלעשותמציעההיאנהרג";עורבי
בנכןולשנוהמשוגיםאתממלאותהותקשרותהדתאיךלוהראותמרקס
התרבותלשנמנעתהבלתי"האינחקטרינציהעל mמדבהיאנכןו";לוא
הקיים"הסרדאתשיצדיקועלוםבתפיסותשהובנולשנוהחבהרשול
מצאהאביב!)(בתללאוניברסיטהבהגיעהרקכי mמספהיאהלאה.וכן

כסטדונטיתלשההמקוםאתצרפתים,קונטיננטלייםהוגיםמינילכבסיעו
פקרו).פי(לעהסובייקטית"ל"עמדתונכנסה

קוהרבאמתשהלבאיפההאמיתית,עביר/'לבקרהאולשההחלוםמאז
ע"ל)-במקרו(ההלבטהבלרין!לומר:רצוה ,)ל"ע-במקור(ההדגשה

שםלמצאורצוהשהיאיעדותהויאתחסהוהיאכךלושםתשאףהיאלשם
לוהתכתבויותלומסקנותלמשוגיםלועדותלעריונותאוחיותיהאחיהאת

 .) 156(עמ'אםד"בניהיותנובמהתוקתיות mמעמיקות

לתיאורמוקשדיםהבאיםהועמדויםבלריןאתהיטבמכירהמחברכיניכר
למצאותולכ"היכןבעיר:ביקהרוומתךולקארתשלהשוניםהיבטים
זוגויאן,פארנץאתלפגשותולכ"היכןבקחיצברג";ונקיזלוהוסטל
המקומותלכאתלהויארוישארליםלעמתיםהםבנויקלן,שגריםאמנים



גםמתארהאובהמשךכיפשוטות, mחגמאקראולהשויום";הכי
כאן,לתארשיקשהשםשים mהמתמסובכיםאינלטקטאולייםאיעורים

מכרטיסישמיצורתפוסט-פטחו-קונטיננטליתאמנותלש"תערוכהכגןו

הספיקהלאהויאקילובייט.-1מיותרלאלשזיכןורעםמקלוקליםסים
הויאבכניסה,הטקסטאתלקאורשהתעכבהבגללעבחרתהמןו mלאד
הוגרמנייםהצרפתייםמהשמותציטוטיםהמןוברלפגשושמחהממש

שהיאהמשפטאתציטטוהםשבסוףלאדותהתרגשהועביקרהנכתים,
 .) 161(עמ' "היסטרוי'חץואירעוהיאש'אשורריץאהובתכךלכ

העלום:נמרםשהםתחשוהבהלשהויםנותנתשהיאהזבבלריןד mהמי
הבינלאומי. mהאמנמרםתהיהובלריןבבלרין,אמן mלהייכלו"אתה
החמהלליבהתהפךוובלריןבבלרין,פלויטיפעיל mלהייכלואתה

הומ;ךלסבי;תהליותיכלואתהעבלום.הפלויטיתהפעילותלכלשהוקשה
סוגיללכנגישותעםהעלומיתהקהילה mביתהיהובלריןטתסג'נדןך;ך,

"אוטופיההיאבלריןבקיצרו .) 167(עמ'החשמלייםהומשכיירםהשמנים
אתהמקלקלתהאנטישמיותאללוא ) 168(עמ'האשור"אימפרייתנדיהר,

שמשם ) 201עמדו(עדמעטיםלאמעשעשיםדפיםהלאהרכןהשהרו.
לאהמחברעניין.ומאבדנופלהספרעדלתי, ,) 310(עמדוהספרסףוערד

י mביקוקולוכישןורהפגיןאלבהסיפ;רוךרדוהמבנהעבייתלעהשתלט
חריג.

Willkommen -אדם.בגרמנית,הבא,בךרר

(האמריקאי)החלוםפשר

רדמטיאיעורבסופואובגערינוכללבךרדמכילאמיתיאנשויסיפרולכ
מאנגליתתרגםפיצג'דלר,סקטו 'פ(הגלחגטסביכךללב.נרגעטרגי

גטסביג'ייהאו ) 2013ביתאחחתשטתברג,ליארודבר:אחריתהווסיף
וילסןולשאשתומירלט,עםבההבוגדטוס,לשאשתובדיזיי,המאהוב

לשמכתיתרדרוסתיוקרמנירשברבםאחדליהללשו.המוסךלעב
המגיעטרםלקארתם.התהמילטראתלמרותדייזי)נהוגת(שבהגטסבי

עכברוכאשם.גטסבילערילסןולפנימצביעמכןלאחרמידבמכתיתר
לשוהשחייהבכריכתצפהנמצאהגופתובגטסבי.רילסןויהרויומיים
האישגטסבי,לשיר mאוומכריולכבגן.משםק mהלאוילסןולשוגופתו

קומץרקנותרובהלווייתונלעמיםלכלום,פארמסיבותלעךררשהרבה
קאארורי.ניקהומספריו mמש

פיצג'לרדסקטולשזואניגמטיתיציהרלעמלכתחיהלשחישהיההקסם
יצירותלשהאדשתהבעשירייהאותההמרדגיםשיש ,) 1940-1896 (

דבראחריתאתלקאורשכסיימתילכילהתפוגגהשערים,במאההמופת

לשבעטיההכלשבסופה.החלום"לשהמתעתע"זהורוהמתרגםלש
לה.משתעבדששטרנברגהסצוילווגית mהפשרנ

אל-1925בשהופיעההאדשתההמההרודכילנרמספרעצמוהאו
חמן"מעיןבספרשאדתהתקופה,ארתהלש mבביקרלהלצחהזכתה

ר mמלאחרתח, mמאבמהחחתקרמחייב".ולבתיקלילזהוהתקופתי
ה mא mבאמעצאמריקניתלקלאסיקהלהפךוהספרזכהפיצג'הלרלש

עצמוהמצואנחות,לככליממעמדלמשפחהבןהאו"גטסבי : mפשרנ
עבירביותרעהשיהרלמשפחהבתאמיתית,אוספיתבנסיכהמתאהב
לואיןהלשיטותיות mהחב mהנרומלשפיקשרהזולאויוויל.מצואה
שובוערדהשאדתההעלוםבמלחמתלחזיתנלשחגטסביוכךעתיד.

י mחבמקרעשמגעיגברביקונאן,לטרםמארוסתדייזיעצמהמצואת
לחזרוהפנזטיהבידילחלוטיןמונעגטסביזהמרגעהלשל.חמהלכלכי

שביםידוזייגטסבימתאפשר,החלוםקצרלרגעלבו.אהובתאתלוכבשו
מנובתח mבהכלאאךניכר,הןולצבורשהלציחלאחרומתאחדים

 .) 190-191(עמ'סיכוי.""חסראיחדוזהואךויוקהר.

תשתיתשהונחהלאחר
לכזר,לעילתית-מעמדית

משתללשותהקביעותשאר

קר"לאמאליהן:כמר
גטסביביןהאהבהשסיפור

לכילשןו,נערדלדייזי
שאלותמלעהשהאואלא
בתעדוהלקשריםביחס

כסף,ביןהאמריקנית

 ;) 191<עמ'לום" mהלצחה

גלרוונקשרדברלש"בסופו
החשד,המתעשרגטסבי,לש

בןוילסןולשבגלרווקוחא
הסרטהגלוד""גטסבישניהםהפעולים.מעמד

החבהרמבחינתמיותרים

הוברכההמפאורהמיחת"ביתהמסכמת:הופסקה ;) 192(עמ'הגבהוה"

צלדהקדתטי,לשיקופםהולצחהעשורלשמסמליםהופכיםהפרטית
החלוםלשהמובהקיםמאפייניותח. mזליהאמריקאי,החלוםלשאפל

סיאובלשאימהמעדדויכסמליםריקים,כלכיםנחשפיםהאמריקאי
 .) 194(עמ'רטיחף"

קוות mאךשגויות,לגמרי mבהכאינןדנהשבאחירתלהלו mהקביעלכ
המבקשתביקתרוזהויהחמן.לשהסגלוותלכלאתלעטמי, , mמלמצ
וגםספחתיות.ב"צוחת"ענייןכמעטלהאוין"תכנים"אחרעביקר
(שהנחזמננובתהפלויטיתהתקינותבמבחןעלמדוצריכיםהתכנים
מצדמדיגלודהיומהרזושתהיהחמניאלוםמסממניה).אחדהאולכסף

בושקשרויםבגללרקעתבטרםהאמריקאי""החלוםאתלקברוהביקתרו
נוספיםדבריםמאדוהרבההאוהאמריקאיהחלוםלרם". mהלצחה"כסף
להאזיןדויהלומחצוהבאמריקהאדםבנימיליונילשלבבםחיהואו

המוסיףהערות)ללכומשכילביקתרוי(אישאובמההנשיאלנאומיאפילו
זאת.להביןכדיעתבלכלעיודלבר
החרףלשויקרונירלשהגלודהעשורחלוםרקלאהאוהאמריקאיהחלום

הועייחתהעריםעלהתיכןוהמערבבנילשהחלוםגםהאואלאי, mהמז
הםלעטמי,נחמן,ביותרהיפיםהדפיםהעצומים.ביו mמלעוהקטנות

המחתרתאלמערבהשובואתקאחאוי,ניקהמספהמתארשבהםאהל
הגיברו:לשמותולאחרעצמו,גטסביגםבאמהם

מןמערבההחזרההיאשליביותרהבהיריםהזיכרונות"אחד

תוךאלכשהפלגנוהמולד."חגבתקופתהקולג'ומןהמכינה

להתפרשהחלשלנו,השלגהאמיתי,והשלגהחורפי,הלילה

ויסקונסיןתחנותשלהעוממיםוהאורותבחלונות,ולנצנץלצדנו

אותונשמנוופראי.חדמשבבאווירלפתענישאפנינו,עלחלפו

מודעיםקרים,מסדרונותדרךהערבמארוחתכשחזרנועמוקות

הארץוביןשבינינולזהותאחתמשונהשעהלמשךמילים,ללא

תוכה.אלמובחנים,בלתינמסנו,בטרםהזאת,

עריאוהערבותאוהחיטהלא-שליהתיכוןהמערבזהו

ופנסינעורי,שלהמסעירותהחוזרות,הרכבותאלא ,השוודים

החגזרישלוהצלליםהקפואהבחשכההמזחלותופעמוניהרחוב

זה."מכלחלקאניהשלג.עלמואריםחלונותשהטילו

 ) 181-2(עמ'

אלהבתיאוריםשחרהאוכמעטמרוגשתלבתיעדינותבאהזילבשימר
"."מעדויםאליה:לשוהשייכותתחשותאות(אמריקה)למקוםאהבתואת
האזת".האץרוביןשבינינוזלהותאחתמשונהעשהלמשךמיליםללא
 •זה".מכלחלקאני
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היהודיהקולנוע

ממאמר*)(קטעים

" Y ou're not even fucking Jewish, man " 
לכנוסקי")"ביגסרבצ'ק,לרלוטד(הדי~ד

הנרהצפייה,עונגהקלונוע,עונגלביןהשראהטראומתשביןהיחס
השלכותבעלהואזאתעםאךמוסרי,ובלתישערורייתינסבל,בלתי

נתןשלוהמקיףהמעמיקלספרראותנושולחזההיבטמשמעותיות;
המאוחדיםהשלביםעל ) The New Jew in Film (2012אבהדמס

כמההקלונועיבמדיוםהיהדויבייצוג
הטראומה,שלהצורבהמגעאחדידרדרת

עמרם,לזיכרןובעצמההפכהכשהשראה
הקלונועיתההצגהדךדמעתהשמתורך
נסלבת.בלתילמציאותהנגישה

]."[ 

המדיוםשלמהותועלתהייתנובמסגרת
לכותרתפוניםאנוככזה,הקולנועי
בתוכוהמכילהספד,שללשמרהראשית,

שהדשביןהקונפליקטאתהדרמה,את
הוהיסטוריההיהודיותלשדההקלונוע

מהאתכוללתזרהיסטוריהשלו.
שלה,האחרונההתחנהלהיותשאיימה
לשתרצדכלקדוםהיהשביסוסהתחנה
 mהדבעלוםהיהדוישלהייצוגתסריט

שאדגםמסוימת,במידההאירופאי.

שבהןהיהדוים,שלההיסטוריותהתחנות
החיצוני,האחדעםטראומטימפגשמצרי

שלהם,העצמיתהתפיסהלפילפחות
אלןדרויאחתכלהאחרונה,התחנהלהיותאיימו

בתרדה.

שלהערצמהעםלהתעמקבכךמבקשת-הכותרתעלזרהתעכבות
ההתענגותשלהשהדביןבמפגשהדיהמדובר .כאןהמתאורהמפגש

נטועיםשניהםהיהודית.הטראומהשהדלביןבקלונועההזהדרתית
העלוםאתכמקריןהקולנועהדמיוני.בשדההדימוי,בשדהלמעשה
מקריןההיסטוריהששדככזרהושארההצופה,שלמסך-עינועלהדמיוני

הטרגיות.והשלכותיוהיהודידימוייאתביותרהממשיהמסךבדעל
 , imageבדימוי,מדוברהקלונעושולהשראהשלהמקדים,בשני

עדייןהמילה,דדךמדוברהדימויאםגםהדמיוני.בשדהמפתחכמרכיב
מכאןהזלות.עלשמוטלמקובעחזרתימבנהסטדיארטיפי,דימויזה

גיסא,מחדהדימוי:מושגהואשדרתשנישביןבצומתשעומדשמה

העתכתבשלהבאבגיליןותתפרסםהמאמרלשבאנגליתהמלאההגרסה *
Postscript , אועורכיםוקלונעו;שארהשללנשואשמקושרבגיליןוm :איבןרים
 Nathan Abrams, Theלספר:מתייחסהמאמרכהן.ובעזגלוןקלחובסקי

New Jew in Film: Exploring the Jewishness and Judaism in 
Contemporary Cinema, New Brunswick (New Jersey: Rutgers 

2012 ,University Press (. 
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הגיבורשלהדימויגיסא,ומאידךהגלותי),ד m(במיהיהדוישלהדימוי
הזהדות.ארתהאתשמעצבלדוב)(הגברי

]."[ 

כתשתיתהנצורי-חזרתיהאתוסאתלהציגצדקשלמסוימתבמידהאפשר
לאיקרנרקלזםבניגודהנצררת,שהדיהקלונועי.המדיוםשלהמנטלית

ישרשלדמותועםהומזדהההמרחםהמבטמתוךנבראהכלוההיהדוי,
ישרזלותבקרבכםלדעת"לאפארלרסזאתשניסחכפיהצלב,שעל

עםבהזדהותמדובר .) 2ב:לקרדינתים(הראשונהלצוב"-הוואהמשיח
באייקןוהזהוהמבטאלוטימטיבי,כלרזוכמזוכיסטי,היהודיהאלוהים

ההזדהותדגםושלהמערביתהתרבותשלהמנטליתהתשתיתהוא
זהרהקלונעוית.הטכניקההתלבשהשעליוהבסיסשהיהלשה,העיקרי
הקלונוע.לשהעיקריהתרבותיהאפשרותתנאי
עצרםקהלהמצריכההכספיתבלוענרתהבגללזר,טכניקהכן,עליתד

גברשלכובשתמרכזיתלדמותזקוקהשלה,המיוחדתהנמצרותובגלל
סרטכלולאהלויודו,בשכונתהופקסרטכללאאמנםד. mבמיגברי
העל-גברייםגיבוריסרטיאבלגיבור-העל,שלניצחונועםלסופרמובל

הטכנו-מנטליההיגיוןאתמממשים

שתלטנותלשכמדירםהקולנעושלהעמוק
חזיןר-ראווהבאמצעותהצופהעלכוללת

וכוחני.גברי

האתוסעלשהשתלטההקלונועיתהתפנית
המרתאתחלולההפסיןוראוותשלהנוצרי
באלהויהלרזדיתהגבריותבאלהויהמבט

מחדזהאיןבוכרית.הג'יימסהגבריות

הווולגריהפרסט-קתרלישהישרכןעל
חתיךהואישר"שלב"פסיןרגיבסןרשל

בהמשךבעצםאגבבמיוחד,וגבריהורס

בזהלצפותסערהדנסנסי.הישרלמסורת
שלבגבהדיןיוםשלמיכאנג'לרשל

בילוד.באדיממשהסיסטינית.הקפלה
איכותיאוקומי,שקלונעואומדזהאין
קלונועבאמתאינודרמטי,אואלים,לוא
המילה,מרבןבמלאוקולנועיאינואבל

האלימותלתיאטדרני.למשלכניגוד
אלהקלונועיאתשמייחדמההיאכנראה

לשוהעדופותהיתרה,זרהתיאטדרני.מלו
לפחותכךעליו.ההתענגותמקררשרם

הפסיןושלהמדמםהדומיהתיאטדרניאתהמשחזרבקלונעויבימינו,
הגלדיאטו:רושל

הרווי-אקסלנספרהקלונועיליהדויבנרגעמהאזבגו,דבריםישראם
עצמיתאירוניהשלובאדומהיידישאיבהומורביססהזההיהדויאלני?
המתבקשלגיבורמוחלטכניגדובקלונעו,הלחדיהיהדוידימויאת

הנרידרטיהשלומיאלאתשלףהאובכךהרב-אןר.שלהגוייבספקטקל
האנטי-תזההתייצבהבכךכלום.לעיניב"מנהטן"הונחיתומהשטייטל

ההוליודוית.הגבורהמגמתעםפעלוהששיתףהישראליהצברלדמות
הזדהותמכרננתבדיוקאינההנרידרטיהיהדוידמותאמנםכן,עליתד

האנשויותגעריןעםהצופה,עםגולדשותפותכןאבלהתענגרתית,
מעשהבאמצעותמחשדעצמילכיכןרתשוקהכוללת(ההזהדותשלו

ברובוטשיש,חדשההכיהישןהיהדויבדמותלמלשצפרהחיקוי).
העצמיתהגאלוהשלהנוצריהמתכוןשלפיאלא . Wall-Eשלהנרידרטי
עםמינימיזוגדדךגםלעל-גבר,מתת-גברהופךהאוהעלומיתוהגאלוה

"סיינפלד"סדרתהאץר.כדררשלהידוקההפיאנדלקארתרובוטית-על



עדהמדכדכתדרכהוממשיכתהאלוטדה-נוידוטית-יהודית
הזהדותכשאפשרומכךנמנעו-"תרגיע"מצחוקלהתפקע

אנשוי.כךוכליהודיכךהכלהתסכלושסעעם

היהדויביןמעגללסגירתלהיחשףניתןהעכשוויבקלונעו
ביותרהמבדרתדמותודרךשלהםלוהדמיותלחשדהישן
 .כהןהאחיםשללבובסקי""ביגבסרטסובצ'קולוטדשל

יהודיאותושלמרכזיכדגםסובצ'קאתמצייןאבהרמס
הקודמותלדמויותשמגיבחלולדימויאלאשאינו"חשד"

מעוותתגרסהכולוסובצ'קאמנםהקלונעוי.היהדוישל
אינוהואאחד.ממדדקזהאבלבקולנוע,הישןליהדוי
שאינהבסימלוקהרמדוברשהריאמיתי,חדשממדמציע

עצםעלפרודיההנוסובצ'קלדמיוני.אלאלממשימתייחסת
החדשההדמותומהיחדש.יהדוידמותעללחשובהאפשרות

להמלוהלהצטרףהלחויותתשוקתשלהביטוילאאםהזאת
כצופים.אותנוהכובשהכובש,הקלונעולשהאלימה

גםכדאיהיהדויובייצוגבינלאומיבקלונעועסקינןאם
היהדויאתלעצבתדירהמייחלת ,הציוניתהזיהראתלבחןו
שמצויהרב-תרבותיבמובןתמידבהכרחלאאםגםהחשד,
 .אבהרמסאלצ

בגילומו"מציצים"בסרטגוטהזהוהישארליבקלונעו
הצברזהור.אוריהיהוגוטהגוטההיההואזהור.אודילש

Wall.E 

קיקיוניתלדמותהתגלגלומתהלולתצעיהרשמדמותהאלוטימטיבי
בקרבאלאשלא-עומד-לוכמעט-העמיהדבגילגברשלופרוורטית

שלה(לא)-כל-יכלוהאבהנשים.במלתחותמציץוכשהאויצאניות

עםכלוםעשוהש"לאלחדהישן,היהדוילשההגעהמקוםהים,שפת
שמגיעההיהדוית,הזהותשלניצלושאוה,ניצלוכנארההואעצמו".
ישובלעלומנוחרדוהואהפתיחהבתמונתשהדימהגלוה,ברמיזה
מלצוח,באידיש:(גוטהגלותיכךכלשמוכןשומו,דייגים,בסירת

סימלוציהזואבל .)?"וטג"המילהלצלילהקרבהבחשבןוההונאה .כיף

בדיוקקריקטורההחשד,בגילומוהישןהיהדוילדמותמגחכתישארלית
סובצ'ק.כמו

אתשתיהןמכילותאבללא,לבטחזהות,דמויותאינןהשניים
גלותיתהיהדויתבזיהרהאחדהחשד,היהודיהדמייתשלהפרובלמטיקה

הישראלית.בזיהרהושנייה
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מבקשהישארלי .האחרשללעלוםהשנייםלשיחסיהםאתלצייןראוי
מיללויתהאחר,עלתמידיתמאייםוהשניאותהלאנוסואףלאחרתלהציץ
דמותשלהחשדלעיבדווישראליתיהדויתתגובהשלסרגשניהםופיזית.
אותושהפךאחרלאותולאחר,המבטאתבתוקפנותשמחזירהיהדוי,

מובלטהאחרותשלהממדמציצים""ב ,(כןלקריקטוהרובכךלדמות
לבובסקי"ב"ביגואילומיני,כאובייקטהמוצגותהנשיםדמויותדךר
לחבר'הקשוריםשאינםוגוייםנאצים"ניהיליסטים"מיניכלדרך
דמותשלכשההדמיההמעגלסגירתלנוהדיהבאלוינג).משחקישל

אפשרותאתגםאלאהישן,היהודידמותאתדקלאהמגחכת-היהדוי
המבטאתמפנה-שלומההיסטוריהכביכלורר mהמש ,החשדהיהדוי
עלאבהרמסשמתארמהכלהזומהבחינה .כפנטזמהבוארואלחזהר
בקלונעומוקדמתבגרסהכברהתחלולהתשעיםבשנותהיהודידמות

 •יהדויות.ופרסטהפוסט-צירניותהשבעיםשנותלשהישראלי
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1 
אונאיאיתי

יהודהשדהבן

יותריכלוהלאשהיאשאי-אפשר,לוותגידתלךאליו.תלךיאה
הפינהלידאותותלכדוהיאעהרזהאת mלמתטעםשואין 1
בחתלויות,אליוותייללהמדפים,שביןהלחבכךוים, mהפיצשל
סיבהשאיןלומחתכזו,באריכות"מיקי",תגיד"מיאו"שבמקוםקר

מ-י-ק-י.זה.אתאומרתשהיאבזמןהלשןואתתבליט

האחרןו,בזמןרופףלשהשהערויעדותהיאכיתלךאליו.תלךהיא
תלךשאוטוטו.להיותמאדושויכלובלולעיהישובלאכברשהאו

כלעברכיתלךמדי.קחבחכןשהאואליה,פלחשהאולהנדמהכי
משפטיםמחברכבראוריאלעב;רזמןהרבהכךלכזמן,הרבהכך

לעיהומצוירחומהשכריכתהבמחברתאותםושורםבעצמושלמים
צעיריםסטז'ריםכמומתאגהמצטבר,חההרבהכךכלמחייך.עיפרןו

אחדהיהלולאיכילוב.מתחתהכבישאתשחוסמיםיקחיםבחלקוים
המרדכה.עלונלחתשבמחההחצוהלחפתחיתהנקז,להמחברמהם

לא."
ותדקורלוותתפנקלאפו,עשהראתותקרבאליותלךתלך.היאכן!

לעותעמדוהשיערעםתועשההריסיםאתותלעעלהחזה,עםאותו
תגידותגידהשפתייםאתותשרבבהישבןאתותכוץוהאצבעותקצות

לו.תגיד

ביפ!

השמאלית,ביהדהאוחשקיתאתשוקלתהיאשבינתייםאלא
 ,"."וררג"שלשערעששויםהגרגריםביןקצתשקועותשלההואצעבות

תתייצבשהשקיתכךלהפעילשיש mהכ mמיאתבדיקויעדותהויא
קרקס mנעלשזריזהובהקפצההמתאים,בגובהבלומאחנת,בצוהר

היוואםהנכןו,במקוםתהיה"סוגת"שהמילהכדיאותהמסובבתהיא
בלדרס.כמוהשקיתאתשוטרותהיוהןאלויארוכותציפותייםלה

לזהקארמיקיככה-העבהרמבעצתהיאמיומנת,בתנעוהכרגע,אלב
שיעדוהאחם,האורמלוהעברהמבעצתהיא-"העבהר"בחפיפה,

לששייהרלשגרואזפסים,הלביןשמסוגלתנאריתבלתיקןר mלשל
לשעותמהלמחשבשאומריםהכבל,ךרדמסוימיםמאדואלקטחנים

כמויעדותהיאמשכושאתשנייה,שלחלקיקוכעבורלהחליט,אויך
מספיקעםאבלצורםלאשהאובטןוצפצוף,יופיעם, mהמתוך

כינעיםעבוהרנעשהשכברהזההצפצוףבו,שיבחינוכדינוכחתו

נכןו.משהועשתהשהיאלהמאותתהאו

ביפ!

עםאלבמעליתבלירביעיתקומהיההדו,בבןלשהבדיהראלויאו
בפסיעותלשה,הלבחרדיביןבאלגנטיותאותותובילהיאשםמרפסת,
מבשרותזוגנחשםלאמבטיה,אתוותיקחהויאנבל.נגניתלשמגחת
שעושבוכיוראריאל,בשבילוקטנהשבבילהגלחהצהובות,שיניים
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תותשלבצוהראדום-יקרקרשוטיחקץ,איןבעדינותבשלויועלוהחום
תפתההמארה,רדךשם,לותקץורהויאבמבצע.ג'ורג'בקינגשקנתה

לותגידהויאמפשוקות,ברגלייםככה,הכירו,עלאותהלהשעיןאותו
אותהויאהבוימשי,ךימשיךהאואבל"מיקי!",הפתעהלשגבהובקלו
אפילואולויהשיניים,מבשרותאותאריאלאותבכירוהעובשאות

וימשיךשיניים,המבשרותשללמתקןמלשושינייםמבשרתיוסיף
ויסצוקי.שללימונענעבטעםתיוניםגרםשמאהעדוימשיךוימשיך

ביפ!

תיוניםעשריםבשביל 19.80פשע.זהתיוניםעשריםבשביל 19.80
אפליה-זהתה,כוסבתךוהדיורמצקותזאתהעלום,לשהריקבןוזה

מחפיר,עווני mכשלאכזבה-עגינה-סחיטה-רמייה-עיווןור-שיכרןו

הויאיום,לאורגנינהזותיוניםעשריםבשביל 19.80רפה. mבשוהזאת
למלשהיאבדיחה.פשוטזשההמנגואיםמחירעללדברלשאהגנבת,
תעללו.לכלגבלוישדי,ובשבילה.אריאלבשבילמכגאויםעלויתהר
הלסתשוריריהסוגריםעםמתאפקת,ממשעכשיו,מתאפקתהויא

איטית,במשמרתבחרוף,אחתשפעם mללקלגלותלאכדיהושיניים,
פחותאחתשובעהשמוניםעלוהבבני-ברקתהשגרםחישבההיא

שבבני-ברקאפילועליכם,בלשוםמיקי"ב"מכלותתהאותולשמגרם
צריךשלבני-ברקאופילושנכנס,מיללכעליייכם!""לשוםאומריםלא

עםבתחנהלוחכותבכיסשמתצורץקטןוכסףקניות,וסלאוטובוס
אוחריהמיהד,עליתרגלחותסופרעוגלותשמאלה,מוסטהראש

ארבעשלחדיםעיקלויםעםתללוהעליהמצפהעדוהביתהשהחרים
נכנסיםואזהשחי,בביתעויגלויםבמצחרוקיחתהותנשפותקומות,
הפלסטיקאתלהצויאאפשריהיה mלשמחכדיהמטבחלשלחרד
אריאל.בשבילסנחויצ'יםומכיניםיקרותפורסיםשלעיוהדק,הלבן
העמק","טלשלצהובהגבינהאזסנחויצ'יםעלמדבריםכברואם

16.40 . 

רצוה?"ותשע,תעשיםותעשבעשריםשתייםמבעצ"יש-

ביפ!

 mאומערותבשבילה.אבדמותהכלבסךזהשמיקילהאומרתערות
הויאאשתו,אתצורההאואתוה,צורהלאשמיקימדמיינת,שהיאלה

מי-בכלל-נראה-לך-שאת.אזטובהלךעושוהבחינםאותך mמספ
 , mמדבכשהיאהברות mומחב , mמדבשהיאמסטיקלעוסתוערות
אבדמותלאמיקידוי.מיקי-מיקילה mואומ mומדב mומדב

הזהמשהירהאבאכמוהל,ךלשהאבאאב.דמותלהאיןבשבילה.
אותוששומעמישכלחופיתהשםעםאותההושאירקאש,ג'ובילש
לצליותקרהזה.מהאבאלזכורישכברומהפריחה.שהיאמחליטישר

טובלילהשות mלסמיהחשוךבתךוהשינה,בחרדפתו mשמחומות

עודועדורקיצואות.שכהןהמשקוףלעהלדתאתבדממהומעשינות
שלשואריתחמהדו",טובו"לילהמתוקה"טוב"לילהעודולצליות,

tקכחה.אלבוםהבזקים,מא:דומעטמזהחץוהבטן.לשבקצהדגדוג

ביפ!

בחוץויושביםחופש,שלחזק,יום,אורפתאוםואזערפל.אוליאו
אניציביןצומחותעפרשלקטנותערימותהפלסטיק.כיסאותעל

אוויר,ישאבלשמשייהאיןגרעינים.בקליפותמנוקדותהדשא,



זיפיםעםהואהוא.העפעפיים:מביןשמצטיירתותמונהונעימות,

הגוףבכלהיחידהעדיןהדברבסנטר,עדיןשקעששורטיםיממהבני
בעיקראבלורעות.שם.אמאגםלבנה.בגופייהשתחוםהאגסי,שלו,
לצבלינוכחהואשםאחר.דברמכלהואיותרמהבל.יותרהואהוא.
הלחי.עלדבוקומשהוהוברכייםהגוףעםבמלואו,נמצאספק,של
עלשם,צוחקהואמהלשמועאי-אפשראבללהקשיבמתאמצתואת
שקט.קול.איןמלגלג.האומה
איך?טמבלית,יאאבדמותאיךאז

ביפ!

בחצרשלמטה,לךנדמהכיונעלם.מתייצבשוב,לךחומקהאוהונה
קידשושלכוסשמעביריםכמואותהחלקושהשכניםהבניין,של

עםבמספרייםגחםהיהשהואנמוכיםשיחיםהיוהשלוחן,סביב
עתודתהייתןורעותואתמאו,דחמיםבימיםתמידכתומות,ידיות

דווקאהאלההשיחיםלוהציקוכךכלמההענפים.אתלפנותלו
שפן!"כמונארההזהו"הענןשם,היהמטוסשלשובלגםעכשיו?

אצבערקקלו.בליהכלאבלדינחאור!"כמונארההזה"הענןאו
עמוק,יציב,ש mוהלבן.שלויאתומשרטטתהשמיםאלשמופנית

אוקיינוס.כמו

מתחתרכןושמה,הואהנהכן,בפנים?אלוילו?מסתתרהואואיפה
מתקרבתעושה,הואמהלראותבסקרנותמתכופפתואתלכיור,

מתקמטיםשלוהוזיפיםותהוה,פנימהראשמכניסהבחשדנות,
הואואזמבצבצת,זקורהשוןהפה,אתפותחכשהואלשפהמתחת
לך."אומרסוףסוףאומר,

בסדר?"הכל"סליחה,-
כן"."כן-

ביפ!

למישהיממהרשמלוךהאישבעצבנות.הרגלאתמנערשמלוךהאיש
שוניומכונית,ההןובשוקעבהדולווישלהם.שישהיפהולסלןושלו

בזיליקום,צורורושוםבצלשםמחזיקוהאוהקוטג',לידמכגאוים
לאשה.מבשלשגברארוחהשלריחותטמוניםשלוהפלסטיקובסל
חלקשלווהשיערכזאת,בריאהויציבהמשקפיים,לווישגבוההואו

 . 48.50"לוריאל"שלבשמפוהארשאתחופףהואכיובריא

ביפ!

אב?דמותבשבילךהיהיוהדומה?

ביפ!

אלויעיוור.היהשלאהיחידאות,ךשראההראשןובשבילךהיהיודה
"משקפיולהגידעדיףלא,-הירוקההמסגרתעםשלוהמשקפיים

לועזרוהירוקההמסגרתעםמשקפיואלוי-המסגרת"ירוקות
חיתהתמידשבובבקעהההואבבסיסהמדים,דךרגםב,ךלהבחין
הזה,היוהרעלפעמיים,עליוחשבתאתמולרקרוח.עםשקיעה
שנייהופעםבעננים,השתקפהוהשמשבמרפסתכשישבתאחתפעם

לאכברואתהשכנים,גניחותבגסותפרצולחלוןכשמבעדבלילה,

פחותסוףסוףהייתובבוקראריאל.אתללטףידושלחתיותריכלות
כמומזוגג,במבטעליךהסתכלאריאלסנדוויץ'וכשהכנתעייפה,
ריבה.

ביפ!

בפינההאפלההמיטהעללידו,שמהנסיכהעצמךאתחשבתזונה.בן
קלוהאתרואההייתאםרגעבאותוכנפיים.עםפיההאהול.של

שניצלרקלאזונה,הבןהואו,ידיים.הורדותאיחהעושההייתברוני
בבארהדלתעללודפקתהשלישישבחדושאחריגםאלאזה,את

אמאאידיוט.כמואיתןהתחתןשבע,

בגבינה,טוסטיםשניעלאז,לךאמהר
הכתפיים,עםזהאתלהשהתרסתאחרי

כדאיו"אולימותק",בשבילךלאש"יודה
עלירוקבצלפיזרהואז ," Wאפילולשקלו

אתלוהגשתאתלחופהומתחתעגבנייה.
בה,אחזלאהואאבלהשמאליתהידכף
התרצוצולוךורציני, mמתשםעמדרק

לומילהתנדנדלאןבראשהמחשבות
הורבמעצמו,כמונמתחהחיוךכילחיי,ך
לבששמתולפנידברים,מיניכלברבר
שבורההוכוסענהדוהטבעתחיתהכבר

לשפתייך.הוגשודביקותלחייםהורבה
שוובצדקה,שאמאלהביןשנהלךלקח
אחדגשוםביוםכשעזבתלההקשבתלא
התיקיםאתלהניחאיפהלךהיהלוא
שעליתואחריבתחנה,שללויותהיוכי

אתהוושבתמהתיקיםסוףסוףונפטרת

בניגדוונאנחתהשיעראתונשפתאריאל
כיאביב,לתלנסעהאוטובוסלהרגלך

היה .פרנסה"ישש"שםלךאמרהערות
והראשמאחוהר,במשובמאודמחניק

 "שעב"באדישארלי,עדדו ,אידוכמוממשלפה,משםהסתחררשלך

שלו,בהלוויהוכמוהמכלות,שלבכיסא
למעטמטושטש,הכלשממנהלהבדיל,

הצליחהקטנהואבןהסנדלים,בתוךהרגלייםכפותאתשלכלךהחלו
לךהיהלואנורא,לךכאבהזמןוכלהרגללביןהסלויהביןלחדור
אמאלידעמדתאותהאבן.אתלוסלקהסנלדאתלהורידנעים

הרצוי,המעשהשזההרגשתכיבעצמךלבכותמשתלדתשבכתה,
וכשמבטיבכיעור,התקמטהפרצוףורקדמעותלךידרולאאבל

מנות mאיזובהםחיתהכיהעיניים,אתהסטתאותךליטפוהאנשים
הפלושים.המשתאים,יוהד,שלהמבטיםכמרלאלך.התאימהשלא
האלה?מהמבטיםחוץבו,היהמהאיך?יודה,עלדווקאנפלתאיך

אבל."מלא,ךשהואאריאל,אתגםמזהיצאכאילו,

ביפ!

מאחורילהתחבאמפסיקכמהור,עלימסתכלהייתרקאםאווווייייי""
נלחות,מגרות,עינייםעיניים.בילוטשופשוטלפזלומפסיקהתלתלים,

שיתירואלי,שיחדרועינייםעסיס.כמואותןללקקשאפשרכאלה
לתוךהבטןבתוךאצלישמלופףהצמרירי,הדק,החוטאתבדבקות
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1 
שישתחררעדקשר,אחדקשרלולאה,אחדילולאהעצבים,פקעת
אסר,ןאיזהשיקדהעדמלהט,רועדשורק,בקומקוםכמרהזה,הלחץ
אתאליהשתשאבקטנהן nTנקודתאראדמהרעשדרכים,תאונתאיזו
שהחלטתשל,ךהזאתבמכולתמשהר,פהשיקדהעדהאנרגיות,כל

שנערףעדרוטשילד,שאתהכאילואביבתלבאמצעארתהלשים
אתהאיךדואהאנילים,איתנושתבראאר--ראתהאנימיקי,מכאן

מחצלתלעצמנולפרושנרכלארת,ךאוהבשהואכמהאיתר,מסתדר
איזולחופשה,שנצאארשיפריע,מבלילהתרוצץלוולתתהחולעל

שנינו,דקהשקט,אתממנהלשמועממשאפשרחופשה,יפה,מילה
מולמדפסתעללנרנשביחפים,שםשהולכיםשמעתילהודו,נטוס

ב, mמקצתכלרם,קצתלנריהיההידיים,עםנאכלנעש,ןההימלאיה,
יהיהברגדשרב,ושלהמכולתשלהזאתהדחיסותכלאחדימיקי?לא

קצת."לנר
איתן?!"בסדרהכלקררה?!מה"הלו,-

ביפ!

והמלפפוניםביוקדשלהםהקניותעםאותםשונאתשונאת.אני
להםאיןכךשאחדכאלהגאיםמלפפוניםדים, mבשהםהגדולים

והנסיעהוהמשקפיים,הטובההיציבהעםאותםשונאתבסלט.טעם
הטיפוסעםאותםשונאתהחדרת,והתלונותהאופנייםעלהזקופה
כל-ברקד-כל-ברקד.סנדרריץ'לולהכיןשצדיךוהילדבמדרגותהארוך

כפרתלהניחהמדפסת,שלהמעקהעללעמודכבד.לעוףרוצהאני
לצאתרוצהאנילועוף.התריסים,שלהמסילותעליחפותרגליים

ונמאסבמקרם.ונשארוחזור,הלוךהיום,כלשמסתובבהזה,מהכיסא
לי.

שלפדיחהישחוסר,ישאוריד,ישעכשיויותר.ביפאיןעכשיוחלאס.
עלבקרקראוחיםשיעדשלוקצרותרושמתקופהשלוטריקהנשמה
טבעתשלונקישהמרקיבים,קישואיםשלריחישביפ!איןהכתף.

שקרניםמאנשיםממהריםומבטיםכיסאקפיצישלחיבוקבמתכת,
שרוכבותאסוףכשיעדובחודרתהכללהםשמגיערשבים mביוקד
קרדנפלקס,שלמדפיםויששלהן.היוגהלשיעורמיושרבגב

והנההגבינות,שלהמקררואחריהםותה,קפהשלמדפיםואחריהם
הפזילותעםמיקיהתלתלים,עםמיקיהפיצוחים,לידבדיוקמיקי,
שלהוהציפורנייםצבועשלהשהשיעדאשהלושישמיקיאלי,

השפתייםכמרלאצובועות,דקרתדקרתשלהוהשפתייםצבועות
הווא"מיקי".בהןוארמדתעכשיואותןמלקקתשאניהבשרניות,שלי,
אתלוקחתואני"מה"אומדוהוא"מיקי"ארמדתואני"מה"אומד
בנפניםלימסתכלוהוא"מיקי",וארמדתהלחיעללווקומרתהיד
נשמה"."מהאוומדהעינייםשל
-א-י-ק-י-מ"-לוארמדתעצמיאתשומעתאני-לוארמדתואני

 ."ת-ך-ט-פ-ת-מ-י-נ

שקטבזיכרונות.כמרשקט,ישעכשיויותר.ביפאיןעכשיוששש.""

אלהזקופה,הביתה,הנחושהבהליכהארתהעוטףהוואועמוק,צלול
שירדדאדרךמדרגותגדםדקעורקים,משתדגיםלאשלהומהלבהלב.
הרחוב.למפלסרמשםשביניהם,רמההגסוהמעיוהכבד,הטחול,אל
חדריםשנילמעשהארלב.בכלכמרחדרים,שנישלהבלבויש

שמחבראדיבומסדרוןהאמבטיה,אתכולליםלאאםמדפסת,פלוס
משהרשזהצעדים,שניים-שלרשהבתרךאותרלגמעוושניתןביניהם

צי. mלבפעימתכמר
שיעצוררוצהחיתהשלפעמיםלמרותהפסקה,ללאעובדשלהוהלב
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לכלוך:טיפונתיששלהשבלבדואיםנצמדיםאםכי . mשינקצת,
קצת,מתקלףוהטיחהתקרה,אתפוגשהאדוןשברבמקרםרטיבות

הדוח.בידיבקירמוטחאבקכדררלעתומעתשחורצים,פסיםויש
להסיר.מצליחהלאשהיא-האהבותחדדבמרכזכתםגםויש
פועל-פרעם-פועל-פרעם-הולם,לבהכל.בסךטוב,שלההלבאבל

כיגדול.לבלהתנענע.ממשיכיםהגרףאיבריוהול,ךבאהדםהלום.
דורכיםשאםרופפתבלטהברוישאחסו,ןשטחברוישמרחב,בריש

קודש"."קדוש."כזה:רעשמשמיעההיאנכרןעליה
אריאל,עםשלהממוסגרתתמרנהניצבתשלהםהשינהבחדדהנה:

שערנההזאתוהשיהדברחוב.שמצאהכחלוהעץשידתעלשערנה
שמקופלתניידפיסתיששלההימניתלדגלומתחתהקיר,עלבעצמה
ובעיקרילדים,ספדיבעיקרהזר,בשידהישספריםגםפעמים.ארבע

שלזראתמעטמזכירההבלונדיניתשבלוריתוהקטן","הנסיך
לרן mנמוכה,עץפלטתעלמוטללשניהם,זרגימזדןגםוישאריאל.

שמיקינהדרבווילוןמכרסההוחלוןשממלו,הבנייןאלשמשקיף
שלהם,הספורטנעליאתגםשםוישקפה.כרסתמררתלהתלה

לבגדיםומתלהבשבילו,וקטנותבשבילהגדולותאדום,פסעםלבנות
שהאדןואפילוהמתלה,עלנמצאיםהבגדיםדובאבללבגדים,ואדון

צמדשלפוסטרגםהזהבחדדוישהבית.עםבאהוואגדלודי
עלשמונחוילקוט"הרפה-הלוה-הלוה-הרלה",מהשירהבטלנים

פרףפעםשחיתהוכריתהרצפה,עלשמונחתשיעדוגומייתכיסא,
פילוסופיהעלספריםלהםמתחלפיםשבהממסד,תחנתהיאועכשיו

מדיםשמישהועדהפוףעלשםנחיםוהספדיםהקאמה-סרטדה,רעל
ורעשיםואינטימיותוצפיפותוארדדוחהזה,בחדדשם,וישאותם.

הגלים.רחשכמרמהחלוןשנכנסים
במקרםיהוהד,בןמעלמקרםבאיזשהובדיהדאי-שם,ועכשיו

ומקיפהמתנשפתמישהיזמן,מדייותרכבדבאווירגבהרלוף mשמ
שלהכלליבכירוןאותןומשליכהנעלייםוחולצתבטריקה,לדת

נקישותשומעתבעצם,יפההכלבסךשהיאהזאת,והמישהיהמטבח.
מה?יועד"אתהלמלמלומסיימתבעינייםנקודותודואהבאתניים

פסליםשיעשולימגיעאותי.שיאלילרשירים,עלישיכתבולימגיע
מעצמה,נבוכהמשתתקת,היאואז ,"".ןבאמתוךאותישיחצבושלי,
נעמד.והכל

בר,חוצבתהלב,אתמפלחתמישהייהודה,בןמעלבאוויר,ראי-שם
איןובמדפסתבמדפסת.ונעצרתלבנהדםכדוריתכמרדרכומתגלגלת

המאפרה.אתמניחיםשעליוקשעשוישלוחןואיןכיסא,ואיןברדסה
ואגבית.ומלבניתלבנהעצמה,היאמלבדדברבמדפסת,בה,איןכי

החלדוה,הבחלגדרעלהמרפקאתומשעיניםהמעקה,עליושבים
מתעמעמות,הלבוהלמותבמצית,ומשחקיםהמאפהראתומחבקים

כמרמזדחליםמלמטההאנשיםשלוהרעשיםיותר,דחוקותקצת
שהלוכותהנחרדותאלרב, mהאלמשקיפההזאתהואישהבקונכייה.

ידועותשלאבחרדות-לא?לזה,קוראיםמהדסות-עקביםעלשם
בבניוהקניותהמכלותעםלבד,ככה,אותרלגלדזהמהילד,זהמה
עםאיתריהיהרמהאולי,ומוכשריפהכךכלוהוארהסנדרריץ',בדק
תקעויםהוםאחד,אחדאףשללאשהואשלה,שלה,הבןהזה,הילד
לנצח.בינתייםהשניעםאחד
ותדגישיחפה,דגלתניףלא?למהכן,תתרומם?היאעכשיואוליאז
ותנשוםהמעקצצת,הסחרחורתואתהתריסים,מסילותצביטתאת

יהיהתהבסרט,שצדיךכמרעינייםותעצוםאוריד,שלחרפןמלוא
מעצמה.כבדתבראהמדרכהחבטתכיתעשהשהיאהאחרוןהדבר

בעדינותמאחודה,הכלאתתניחהאצבע,עםהקצהאתתגדרהיאכן,
ותזנק.מאחורנית,רק mדחוקיישבו,שלא
 •הידיים.עםנועז,זינוקיהיהרזה
תקשורת'.ב'ידערתועררךכותבאביב.בתלגד , 32בןאלנאיאיתי
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?היותתי 7שיכוד 7הי

בלכלהאואיךמביןלואעצמולעמסתלכשאלויהיהפעמיםל
ככה.הרגישהמלכהבהלניהשיחתמוניתמלועשכיו,גםחי.
הרכים,עצדיותחתלהיקערלעלוההאדמהעצהבלכרגע,לככאילו

הלשוהולתךואליה,אותולחבקומסתרוית,מקריתובךרדהזהירים,
אסונות.לזכרוהתחילשהאומאזלשובארששמתהללותההיא
לשהמנתחלידעמחעכשיו,עליהםחשבהאווככהחסים,שני

שאלוי,אלהסתכלמהםאחדפחית.נפהלבסוףבה.הוכוהקלוה
מבטו.אתלוהפנותסיגריהלהלדיקשמיהר

זער.לאזהאבל,
לא?שבבתלרויאאלצהייתאתה
ונשףהנהן,קרשאל.לואלשאלו,שאלויצרהלש,ךלאמאאכפתומה
הבחור.אלהמבטאתהחזירלואלצד,עהשןאת
הגלח.הכנסתלביתהלוךהיהלשךאבאנכןו?פהם mגפעםאתם

שצרה.למחתהסתלק,לאגםכ,ךלכהתייחסלאשאלוי
עכשיו?עשוהאתהמהאז

שאלוי.אמרכלום,כמויעדו,אתהחי,

פחדהזמן.כלמוותלעחשבלמות.שאלויצרהמת,לשושאבאמאז
ימות.לשו,אבאכמופתאום,אלוי,דקה,עשדומהעריןונהנהמהמוות.

מכונית,לושאיןעכשיו,ד mבמיבפיגעו.ימותאוטובוס.ידילעיירדס
בפיגעוים.מתיםבאוטובוסיםשנוסעיםאונשיםה. mאלושגנבומאז
אופשרקפה.בבתימלבההזמןלכהואוקפה.בבתישמבליםאלהרגם

משהויעשהוימות.ייפלווימות.רב, mבילךסתם,וב, mבגםלמות
חופשי,שמסתובביםובות, mבמשוגעיםמיניכלגםישמיד.ימותער,

ולכהוסוטים.הוערבים,הוזרים,הזרים,העובדיםלכעםבללכ,עושכיו
מההגmרדאחתלאףנכנסיםשלאאלהכללי.באופןהאהל,המניאקים

לעהזמן.כלנצרחיםאנשיםאותו. mלצריכלומישהו . mהרגיל
סכיןאבלאותו,הפחידפחות mאק . mבאק , rבסכנצרחים.שטויות,

מעצבן,דיהאוהאחןורובזמןלעיו,להתעצבןפתאוםיכלומישהוכן.
האושבההזומהקלותלהתעצבןיכלוומישהומעצבן, mבקלדוי

לאשאלוייכלו.כלום,כמובמכות.אותוהלחגופשטוכךלכמעצבן
אוכנראופסנתןרהאואםשאוליםתמידגבהו,עדין,שאלויבריןו.
לאהאולשא,אומרתמידהאואלבמנגן, mבטאתהמשהו,עלמנגן
שכלוםעכשיוהאנשיםלשהעצביםלעינגןלשארקלכום.לעמנגן
מזה.פחותעלבהיסטרויהכברהרגוכיחשב,הסף,לע

גבלו,ישובכן,זשה,באבנים,מסקילהאלוי,חץו,חשב,הלכלעכמעט
לאלעשכיו,למותחשקלועשתההזההמוותסרגלעהמחשבהרק

תחנתים.אומלחמות
לעיו,שיבאווומשונותשונותמיתותעלהאלההמחשבותכלבתךו

שב mששבכלכמענג.לגמריבאופןמחויבויותנטלושאלויהרגיש
לעיויגןמיכיהגנה,חסרר mוייותרהרגישמוותמחשבותן mאאת

תחשותעםלעיו.יגןלאאחדאףלפינה,מעברהסכיןעםהמטףרומפני

לאשהאוהרגיששאלויהמחויבות.חוסרתחשותבאהההגנהחוסר
עצמו.אתלאגםאחהאףלצרותצריךלאהאודב:רשוםלהיותצריך
גםכלום,להיותצריךלאבזמן.להגיעצריךלאלהלציח,צריךלא
תשובותהיותמידלשולאבאהוא?מהזה?ומהשהאו.מהלהיותלא

היהאביומהלדמייןניסהשאלויהזה.המכעיסמהזןקיומיותלשאלות
ומתוק,פשוטמשהואומראוזככה,חשובהיהבטחהאוזה.עלאומר
להיות?צריךאתהעדומהשאלוי,אתהכמו,

הותחילנתקעההמתית
ביקשהנהגגשם.לתדר

מהמונית,לדרתמהנוסעים
לואכלום,אחריידרשואלוי

עםלהתווכחשניסהלפני
לצאתמוכןלאשהאוהנהג

שומענייןלגשםעשכיו
שהמוניתשלוהסבתאאת

דווקאנתקעההדפקוה

הזה.המסריחבגשםעשכיו

כמותתנהגאלויאתוי
המוניתנהגלואמרכלום?
נראההאוהגשם.מתוך

חשדלורגעפעשו,כמוקצת
סתםהואשאלוישאלויבו

כדיהדרךבאמצעשםעצר

רוסים,הםכים, mאלסדר

המחשבהאתבילטמידאך
בכשריםהחשודהזאת.

אתהבהילבגופו,לקוה
עצמו.

הכסףאתליתחזיראלוי
שאלויניסההנסיעה?לש

שבע""באדישארלי,עדדומתנהגהאוממתילהבין

לאנשיםכזאתבצהרו
נהגבמקהר.בושנתקלו
מכסהאתופתחהרכבקדמתאלהלךאוזרגע,עדובוהביטהמונית
שאראליוהישירוהחץומןכאשרבמוניתלשבתנשארשאלויהמנעו.

 .גבהויםמבטיםהנוסעים
לאאךבבחיחתיוהצדקאתלחפשוניסהבחזהר,בהםהביטשאלוי
חיתהעךר.בעלדברבהתנהגותומצאלאמכ,ךיותרכזה,דברשםמצא

זה.אתיעדהואולשאלוילמדימחהד mהתנהגזו
יותרמוקדםאיתרלדברשהתחילהאבךרלואמראות,ךמכיראני

אתהלש,ךהתפיליןאתלשיאבאאלצקנהשלךאבאערב,באותו
זוכר?

היהלשךאבא . mצוצחקשתמידמופערג'ינג'יבילדנזכרשאלוי
שאלוי.אמרפוניבז',לשף mבמעובד
שם.לאכברהאואבלהמרתף,אתשםלונתנוהאב,ךרשמחנכןו,
להשתעמם.התחילשאלויהא,

מזחוח.כותבהאועכשיו

המונית.נהגאלמבטושאלוי,שאלאיתר?מה
אברכיםלששוהאבדו.נארההנהגהמנעו.מכסהלעברהתקדמוהשניים

כעיוורים.במנעוהביטוהחשדבח mמשאלוילבד
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1 
הופיעוזיפיםבנות.טףרולשופניםאפדוותכחלוותעינייםלוהיו

יפותהיולשוהגבותאפילוקטנים.בלונדינייםקישוטיםכמובפניו
להבחיןולבילשאלוי,ליופי,חלושהלוחיתהרגע.באותושאלויבעיני
חיצוניותעםהענייןמכעורים.ובוחריפיםאנשיםאחרהלוךהיהבכך

הזההחתיךהאבךרעםעוכשיו,אחר.דברמכליותראותוהעסיק
ויהיהחשב,איתר,יתחברהאואלויטוב.פתאוםהרגישהאוקרוב,

פעם,אףאליויתקשרלאכנארהשהאוהביןמידכזה.נחמדהאוגם
 .בעצם

היחידהחלןוזההיהכאילושאלוילשהחלןואחרידרףהגשם
לבארמירשוליםשנסעההיחיהדהמוניתזוחיתהוכאילובמונית,

להגיעצרהשאלויקשדו.שבתמצואיאותולשבלילהבשלשושבע
כמוונעים,ריקנימשהולשמעוחשקפתאוםלוהיההביתה,כבר

עצמו.עםלישןולולכתדיסקו,
לותךוהגבעותעלהעיר.ברחובותאיתרצעודהיהשאלוישלאביו

שאלוישלאבאכימלאכים,הליכתךדדלזהקראוהםבערב.חנויות,
הכחריתונגיעותעםבאווי;רללכתלךורד.ממשבליללכתרדךהמציא
פעםכלשאלויאבלהותמהדתרגלודושרשהענייןאמרהאבבקרקע.

בךדדהביתה.הספרמביתהיודרתבךדדלתרגל.שוכחשהואנזכר
הבןזכרהאבעםרקלדחובדךרהגלוד.הכנסתלביתמהביתהעלוה
לעצרו.לאללכת.להמשיךלתרגל.
מעליה. mעשבברגעמאחוריךנלעמתשהקקרעתדמיין
ניירלשמהצדמתחילהיהשאלויךר.טרי,השוקלו.דשלהעטם

גסות.נגיסותלאחרנבלעתחיתההארשונההשהרוהקרעו.העטיפה
לאכלושאלה:הציבההולשישיתהקוביתו.אתאחתאחתשהנייה,

בשאלהמדייותרהתלבטלאפעםאףשאלויכך.לאחרלשמוראו
היהתמידכךאחרנמות.אונבכה,אולוימריבות.יהיוכךאחרזו.
מעכשיו.יותרער

כךלקנות.מהאויןגעבותאיןסגורות,החנויותריקה,חיתההעיר
היחראפילוכאילומוגזם.חשוךמקריניםכאןהחרובותלבילהתמי.ד

העירשלכךכלהנמוכיםחרובותיהאתלגלותמסרבהגלודהמדברי
הואואנשים,עשריםכמומשהוצוות,דמייןשאלויהזאת.המסכנה

יתקינושהםאחרייארהמצהדשחרוברצוההאובדיקואיךלהםיגיד
הקטנות.המנורותאלפיאתבו

נסתרים,במקומותתותקןחמנטי,אופיבלעתהתאהרו,מערכת
השבורות,הגרדותובתךוהמתפקריםהמעדוותות mלמאחורי
פחלוימתךוגםבגגות.המתקלפיםהשמשי mלעוהבתיםבחצרות
הכביסהבלי mהקעוריםהזלבפחיקטנתו.מנוחתינצנצוהביוב

התאוהרמערכתמתךושיובךהאורייפלואלהכללעהנשורים,
עברייניםעודוהךרדלאךרונטשוותמכוניותעדושתגלהדת, mהמי

חלונותבחרובות.זבלעודו ,חרוקותשפותבבלילמדבריםמלולככים,
אורגלייאיחאותםגםעלים,מרופטיעוציםהמטונפיםהארהוו
לובסוף,עצבות,הולומיחייםנטלויוילדים,וייאשוואבקעזירים,

למערכתיצטרףיקרותאורלהיות,היהשיכלוהילדשאלוי,אתאותו,
הוילדלוורידים,וייכנסהנשמהובתךוהנפשלתךוויאירהמשוכללת,

הואומאדו,עודינהקדהתכלתבחלוצתסודותיו,וכלעכשיו,שהאו
 .עייףכךכלהאועייף,
הגיעוכששאלויהצוות.כלאתלפטרשאלויהספיקשלוהבלקועד

אחרובכה.הרצפה,עלישבבתוכה,עצמואתנעלהואשלו,לדירה
חלם,שהואולפנינרדם,שהואלופנילבד,יתוםחתןלישוןהלךהוא
 •העלום.אתשנאנוראנוראהוא
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 368גליון

שרתסמדר

מחפשים

בךדדכאןיבששבע.בבארשללויותהרבהכךכלשישיעדתילא
המפתחאתחיפשנולשמהעשהגשום.היוםחוקאאבלכלל,

דברים.מאבדתתמידהיאאשמה.אמאהעתיקה.בעירהאוטושל

המפתחאתאיבדהואוומןרלמכתשלטילולשההחברעםנסענופעם
מאזמבלובלת.אמאעקום.יצואאליהשקשרומהכלהאוטו.של

אביבבתלגהרהיאמבלובלת.יותרעדוהיאאבא,עםלגדרשעבתו
להיפגשאי-אפשראבאאלצשבע.לבאראלינובשבעופעמייםובאה
מקומות.מינילכללששותנואתגותרראמאאזלשו),החשדה(בגלל
הסתובבנולעשתו.מהשםאיןהעתיקה.לעיראותנוגהררהיאהיום
החיפשויםעוכשיוהתימנינתןאלצמלואוהאכלנוחנויות,מיניבכל

למטה,מסתכליםקדום.עששינולמסללולחזורצריךהאלה.הטיפשיים
עםחרתרגלייםשמנות,רגלייםצובעים,צרחתמיניבלכרגלייםאחים
מעשמם.מגפיים,עםגרביים,עםבסנלדיםספוטר,נעלי

ענקיותדמעותבוכה.היאאחריות.חוסראזיהאמא,עלכעוסיםאנחנו
לנואכפתלאעליה.לכעוסממשיכיםואנחנוהפצרוףעללהזלוגות
למצאוסיכויאיןהיום.כלאתלנובזבזההיאלה.מגיעבוכה,שהיא
איחה.תקעויםאנחנוהמפתח.את

אמהראמאאבלפורץ,שנזמיןהציעלאמא,לזעורניסההגלוד,אחיב;ר
לאשלי,התאוםדרתן,לחפש.המשכנואזיקר.מאדותהכסףלהשאין

אמא,עלריחמתיקצתאבללקלל,אהובאניגםאותה.לקללהפסיק
 ,הזמן.כללהנופלהוכלבידייםחוריםלהשישכזאתישהיא

שמאלהואנידורתןמהאוטוימינהיצאוובראמאלצותוים,התחלקנו
לקללהמשיךדרתןשאומרים.כמוהשטח,כלאתכיסינוככהמהאוטו,

לשמוריכלוהלאהיאמפתחאפילוהזאת,האמאמדזיינתכלבה"בת
לחפש"תןלוי mאמדרתן""די,שרמוטה".חתיכתלשה,הדפוקבצרור

דרתןאותו.לעצורקשהלפעמיםלקלל.המשיךדרתןאבלבשקט",
 .אבאעםלגורלעבורלבקשעלינולשחץזההואואמאאתשונאממש

לאוכללאמא,מתגעגעחוקאאניאבלאבא,עםמסתרדאניכיהסכמתי
ראוהשכאניעכשיושלה.הבשוםשלהטובלריחלשה,לבדיחותלשה,
אניאותה.מביןיותרלעיה,מחרםקצתאניאזשטות,מכלבוכהאותה
לשו.הקללותאתללבלוקחתממשהיאמחת,ןסובלתשהיאיעדו

ברבי,עםמפתחותמחזיקמסכ,ןמזpקלחוץכלוםמצאנולאבינתיים
לבריכינו mהאוטולכוןוחזתותפח.קוליפתקטןעיפרןוחתיכת
יריות.שפלוטתאוטומטית,מכונהכמולקלל,המשיךחתןלואמא.
שניאיזהכמוהמדרכה,לעעומדיםמחרוק,ובראמאאתאריתי

"שכפלוהשלטלעהסתכלהאמאהתקרבו,כשהםמיאושים.מסכנים,
מישהואלויהזאת?בחנותנשאל"אלויהאוטולידהחנותשלמפתחות"

ויצאהלגמרימיואשתלחנותנכנסהאמאהמפתח?"אתלהםונתןמצא
סלטהעשהדרתן "!שי"צוחרתבמפתח.מנופפתענקיחיךו:ןםבריקדו
לשמהנהמהמתלדוקיםאמא!""אמא!צוחרנולאוטונכנסנובאווי;ר
~~ . 



רעב

לכשידרהגשםבדיקו.בערבבששמהעבהדומינהחזהרכהרגהל
הביתה,להיכנססבלנות. mחסכברחיתהפסק.סףו-סוףהיום
עדלמיטהלוהיכנסלאכלומשהרלחטוףלהתקלח,הא;דראתלהלדיק

אתשכחההאםבה.הכהמשהרלבנייןשכנכנסהכברבבקור.מחר
קל.בחששהמפתחותאתלשפהארו.שטרפתחיתההחצרלדקו?הארו

לעבה,כרסםמשהרבבית.סוףסוףהיאמיהלהצייתהיןשהמנעלו
לאהיאהאמבטיה.חרדאלשהובילוסבןר,עםמיםכתמיהיוהצרפה
מכיןרולעתהנחיהרה. mבטהיאבזהבברק;והביתאתככההשאיהר

הבחינהלחתדרההאור.אתהולדיקהלחרדניגשההמרמההשינה;חרד
לעיה,האהובהלשההררהדחהמגבתלשה.המיטהבתךרישנה mבדמ

שכבהזהראשהמוכר.בלתיארשעוטפתהמיטה,מתךובההציצה
אתמהלשה.שאינובקלוה mצמכאן!תסתלקילשה.המיטהבתךר
שני.לצדהותהפכההגיבהלאהדמותהנה?נכנסתאיךכאן,עשרה
מעבדהשתרבבו mהדמלש mהטררבדגליה mכפעצקה.קרמי,קרמי

לשה,הנקייההפיג'מההחתלתלוים,לשהפיג'מהאתהוסגירולשמיכה
משהר.תגידיאת?מילעצוק.המשיכהמינהעשבהבליהלישנהבה

אומהר,עיניהאתפקחההאשההדמות.מעלהפךרשמיכתאתמשכה
לשהחלןושבעויים,כבדהתקלחתילאבאמת mמצעטאניסליחה,

להתאפק.יכלותילא , mפתהיההמקלחת

עצקהשוטרים!לאדקשבקט.מינהאמהרלמשטהר, mמתקשאני
טובהליתשעיהשחף,גרפהלעתלויההפיג'מהמהמיטה,קומההזהר
התכוונתילאנדרמתי.אזעייפהכךכלהייתיפשטוהלוכת,כבדאני

הופיג'מה,האלההבדיותעםלשךהמיטהאלבלהתקלח.קדלהישא;ר
ביתליהיהאבלבבתדס,גהראנילא.בית?לךאיןהמקלחת.אחדי
אנישניםחמשדברים,ליקהרחרדים.ארבעאמבטיה,עםגלח,

שלך.במצבאשמהלאאניטוב,דבר.לכלמתרגליםהתרגלתי,רב, mב
לביתשנכנסתמלזלךישותלכי,מהדתתארגניmררה.מחלקתיש

הבגדיםאיפהנר,לעי,ים mמחהיוכבדהםלשי,השכניםלשלואלשי
לילהגידצורהאת ".שכךכלמלוכלכיםהיוהםבכביסההםלשך?

כןארתה?הופעלתלשי,הכביסהלמכונתלשךהטינופתאתשהכנסת
לשי?הבגדיםאתכיבסתילאזמןכמהיעדותאתבמיישב.שרמתי
מאהדנעיםנלטי,ליקארויםלעי,תעכסיאלטובהאשהאתמינה,

לשי,החצופהעלסליחהמבקשתאניבחיי,להפריע,התכוונתילאאני
לעם mאחקדהמהמיישבהבגדיםאתלשפהמינההלוכת.כבדאני

שארתהטרוברב mחתלתלוהלהזכיהרנלטיהזאתבפיג'מההמיטה.
חלבלונתנההויאמערובהיההאולבית.בכניסהעשב;ושבבעובגשם

בחיים.שנשארקיוותהיות;ראותרארתהלאכךאחדוגבינה.
 mפשטילששאריותהיושהישלעלמטבח.וניגשהמהחרדיצאהמינה
אלכהשחיהנדמההיהבערב.לאכלוכננה mאתמלושהכינהירקות
עציהר.אשהלואכאן
ערב?לעיעדותאנימהערב,השיש.מלואתים mחסעמהדמינה
נארתההיאהנקיים.בבגדיהלבשוהאסוף,שכיעדהופיעהנלטי

שעב""באדשיארלי,עדדו

לךחיסלתיכעוסת,לאאתמינה,בפניה.ניכחיופיסימניאךעייפה
י mתפעםבתנורערףליישנלטי,שבי,פתאום.מההפשטיהד.את

ים. mארליישיוםלכלאערב,לאחורתתישארימעןד.זהאדמה.

• 
קצצרריםסיפרויםבת mכשיהד,ספדיחמישהפסרמהמשתדדו, , mשסמרד

בן-גרויןו.באתיבדסיטתספmדיתלכתיבהבמסללושנילתאורלימידוה mבמסג

מאי-יוני
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גו•וו•וך 1

צהובהשמש

שראתהפעםבכלזאת,ועםבאפריקה.ביקרהלאמעלום
בגללאולישייכת.הרגישהמשם,ואנשיםמראותבתמונות

כהה.שחורה.ומכריז:ומגפףאותהעוטףדובשי,כההעוהר,צבע

שוקלודית.
הלוהטיםבימיםמפניה.להסתתראטיאסמשיהקפידהקיץבכל
היושאזהחורףבימיכמושלאואלימות,תוקפניותהקרנייםהיו

לופנותלסגתהאביבכשהחלשראו.מהכלאתברכותמלטפות
ת mנמנעטפת,מפניהן;נמלטתמשיחיתההשרב,לרמזימקום
אליהנשלחותאותה,מצואותהיואלומסתתרת.הגנה,בקרם

המוקהשהפךעדעורהאתוצובעותמגיעותאורוכות,צהובות

למריר.והשוקלודלבוץ
בחורףשחוריםהיוכולםבמיוחד.בלטלאצבעהשלהבשכונה
עלבמיוחדבלטההיאהספרבביתאבלבקיץ.יותרעודושחורים

מחשבותיהקדחוכמוני,שחורלאאחדאףהאחרים.הילדיםרקע
משווהמתרוצצים,בהםמתבוננתכשחיתההארוכותבהפסקות

לפנים.פניםלמצח,מצחליד,יד
כשהיאהחדשה.הילדההדי,אתשפגשהעדשחשבהמהזה

נראתההיאהלבן,הלוחלידונעמדהלכיתההמוהרעםנכנסה
מסודן,הוריהעםהגיעההדינואר.בלוטתחןנקודתכמוממש
נמצאתאיפהלבדוקמשימיהרההיוםבאותווכברהמורה,אמרה
חולמתהיאשאליוההואהרחוקהמקוםבאפריקה,כמובן,סודן.
להגיע.אחדיום
שעלהמייבשעלבערשהכליםאתומניחהאמאאומרתמצב,אין

כבראםמזה,חוץלאפריקה?טיסהעלוהכמהידועתאתהשיש,
משהויישארשלךמצווהבבתאלוילאירופה.עדיף-נוסעים
נקישתאתלעמעםבניסיוןמוסיפההיאלטורקיה,קצתוניסע
בחחקהנטרקיםדבריםבארון.המכההדלתאתבשיש,הסיר
מהעבודה.חחרתכשאמאהצהרייםאחרי

יודעתשאינהמשוםאולימדברת,בקושישקטה.ילדההדי
iנשיבית,בשיעורילהלעזורמוכנהמישואלתכשהמורהעברית.
איפהאותהושואלתאליהניגשתהיאהשיעורבסוףמיד.מצביעה

לאמשימשונה.במבטאהכתובתאתמדקלמתהדיגהר.היא
ללכתלהשאסורבאזוררחוק,שזהלהנדמההרחוב,אתמכירה
לילדהאומרתהיאאותי,להביאיוכלושליההוריםאלויאליו.

אומרת:ושומעת,יןדעלעוברתשבדיוקהמוהר,אבלהחשדה,
עםדףלהדינותנתהיאאלייך.תבאושהדישעדיףחושבתאני

בחמש.היוםעגלו:ידבכתבומוסיפהמשישלהכתובת
מהעבודהתחזוראמאאזוחצי,שלושלשעהרוחבקוצרמחכהמשי
הפניםמאפריקה.החדשההילדההדי,עללהלספרתוכלוהיא
והואעוגה,עלקרםכמוומתוחחלקשלההעורמבריקים,הדישל
שקיותהמוןועםמזיעהבאיחורשבהכשאמהשיש.כהההכי

אמאזה.אתלהומספרתסביבהמקפצתמשיבידיים,מהסופר
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סדרנית.היאאח,ואומרת:בשקיותיותרחזקמרשרשתשלה
באפריקה.זהבמרץ,משימהנהנתכן,

מעברהסתננומשי,ברחו,הםמשםואומרת:לחייךמנסהאמא
עצםכמוכאןלנותקועיםהםעכשיולישראל.הוגיעולגבלו
בגרון.

הסתננו?זהמה

רשות.בלינכנסו
לאשזהלהנדמהאבלבגרון,העצםעלגםלשאולרוצהמשי

מסוכן.אפילונוח.לאדברזהבגרוןשעצםלבדמבינההיאמתאים.
להצויא.ואי-אפשרלבלעואי-אפשרמזה.להיחנקאפשר
מבוישתבפתחעומדתהיאהסדרנית.הילדהמגיעהורבעבחמש

משיעיפרון.יששלהובאגרוףפעםשלחומהמחברתומחבקת
למטבחאותהמובילהפנימה,אותהומכניסהאליהמחייכת
אחת.בלגימההכולשותההסדרניתהילדהקר.מיץלהומוזגת
תתעורר,לאשאמאבשקט,משי,שללחדרהלוכותהןכךאחר
שלהאתראתפותחתמשיהמחשב.מולמתיישבותהןשום

אפריקה.אתהסדרניתלילדהומראההמפות
נכון?באת,משם

פעורות.בעינייםבמסךבהוהמגיבה,אינההסדוניתהילדה
אפריקה.יבשתזוסודן.שלההמדינהכאן

המחברתאלאותומרכינהואזראשהאתמעטמניעההילדה
לאט.אותהופותחתידיהשבין
שיעורים?שנכיןרוצהאת

מהנהנת.הילדה
מילה,חסרהמשפטובכלידבכתבמשפטיםכתוביםבמחברת
אלוצווחקת.קוראתמשילהשלים.צריךקו.ישבמקומה
אלהילדהאתומוליכהקמההיאבואי,מאוד.קליםמשפטים
הדי.הואשמיקוראת:ומשיעליהמתיישבותהןשלה.המיטה
אתשלי. ".ההםקוראים."שליולאמאקוראים."שלילאבא
פה?לעשותצריךמהמבינה
ובשרניות,עבותהןבהן,מביטהמשינעות.הילדהשלשפתיה
האנשיםשללשפתייםיותרדומותשלה,כמולאבכלל

מהתמונות.

אמרת?מה

שלי.הורים
עברית?יודעתאתמאיפהמאוד.נכון

בישראל.חושדיםששכבראני
קודם?למדתואיפהמאוד.מופתעתמשיבאמת?
אומרת.היאבבית-ספר,לומדתעכשיובכתפיה.מושכתהילדה
לכתובצריכהאתשלך?ואמאלאבאקוראיםואיךמבינה.לאמשי
שלהם.השמותאתפה

החומה,רגלהעלמונחתהמחברתליד.העיפרוןאתלוקחתהילדה
ומארהצפופותדפוסאותיותכמהבאיטיותמציירתוהיאהחלקה,
כתבה.היאמהלהביןמצליחהלאמשילמשי.
הרבה."צומחיםישראלבארץ
עצים?

רוצה?אתמהפרחים.גםלכתובאפשרכן.
מניעהומשי ,'יבליפרחיםכותבתהילדהפרחים.רוצהאני

אליהמחייכתהילדה .נכוןכותביםאיךלהומראהלשלילהראשה
צהובות.קטנות,שינייםוחושפת

ומשינדרכתהדיהתעוררה.אמאאחת.עודואחריהנטרקתדלת



לחדר.נכנסתהיארגעיםכמהכעבורשלי.אמארקזומרגיעה:
לך?קוראיםאיךשלום,

הדי.

לשתות?משהולהנתתמשי,יופי.
מהנהנת.משי

בייגלה?לכןלהביא
אמא.תוהד,

 ...הבשפהמדבריםישארלבארץהבא:למשפטעוברותהן
הלשון.עללהמתגלגלתהדישלהר'עברית.

תכתבי.לה:ואומרתמחייכתמשי
זזה.לאהדי

וב'.ע'עם

א'עםלאלמהמבינה:לאשהיאנראהאבלזה,אתעשוההדי
 ?'וועם

עבריתכותביםככהלמה.יודעתלאאניצדוקת.אתקת: mצמשי
בעברית.

נעמדתבייגלה,עםצלוחיתביניהןומניחהנכנסתמשישלאמא
לומדות?אתןמהשואולת:מלון
משפטיםלהנתנההמורה ..עבריתלומדתהיאלה.עחרתאני

קלים.נואר
שלך?השיעוריםעםומהמשי.יפה,
כך.אחראותםאכין

אבלמשי,אומרתקחי,בקערה.מסתכלתהדימהחדר.יוצאתאמא
אחדנוטלתהדילה.ומשויטהבייגלהלוקחתמשיחה.לאהדי

עדולוקחתכךאוחרלאטהבייגלהאתאוכלתהיאלפה.ומכניסה
אחד.עוודאחד.

טעים?

לבנים.בפירוריםמנוקדבפהאליהמחייכתמהנהנת,הדי
אוכלתהדיהקעהר.אתלהומגישהמשילהאומרתהכלו,קחי
ככהאוכלתילדהראתהלאפעםאףבה.מביטהומשיהכלו

תפצו'יפסלאדוריטוס,לאבמנה,לאבייגלה.סתםבייגלה.
שטוחים.לאואפילובייגלה,בטעמים.

עלהמחברתאתמיישרתהיאהקערהכלאתמסיימתשהדיאחרי
מאדו?חם ...הקיץבישארלוקוראת:ברכיה

חם?לכתובידועתאתיופי.
שצריך.כמובדיוקחםכותבתהדי

קר?ובחורף

כר.כתבה:הדיוצוחקת.מהנהנתמשי

בציפיתעטופהשלה,הכריתאתלהדימארההיאכרית,כר,זה
אתעליהומניחההכריתאתמחבקתמשידוהר.שלציורעם

מחבקתהכרית,אתבזהירותממנהלווקחתידשולחתהדילחיה.
הלחי.אתאליהמצמידהמשי,כמואותה
נעים?

ילדהבחדראלצהיששהנה,חשובתומשיבחיוךמהנהנתהדי
הילהדלאכבר ' 1ג'מכיתהאטיאסמשיוהיא,מאפריקה.שחורה

הספר.בביתשחוהרהכי

נכנסתשאמאעדבקולצוחקתהדיבמחשב.משחקותהןכךאחר
אתבמחשב,איחהלשחקכדאילאואלויקוהר,מהלבררכדי

אתלאאותן,לעצוראי-אפשראבלגמרתן?בכללהשיעורים
שבהםהססגונייםלובגדיםלמסךשמרותקתהדי,אתולאמשי

העינייםתכלוותהוגבהוות,הארוכותהדמויותאתלהלבישאפשר
השיער.ובהירות

ומוצאתלחדרשובחוזרתכשהיאאמאאומרתמאוחר,כברמשי,
המצב.באותואותן

אצלי?לישןויכולההדיאמא,
לחזורצריכהוהיאמחשיךתכףאמא,מזדעקתפתאום,מה

אחר.ביוםשובתיפגשוקדימה,הביתה.

לשחק.ממשיכההדי
וצורם.רםאמאשלקולהאותי?שומעתאת
לשחק.מפסיקההדי
הביתה.לחזורצריכהאתחושך.תכף
העיפרוןאתמחפשתשלה,המחברתאתלקחתוניגשתקמההדי
מצואת.ולא

בחוץ.חשוךתכףקדימה,

שלה.העיפרוןאתמחפשתהיאאמא,רגע,
אחר.עיפרוןלהתניאז

בומתבוננתהדילהדי.ומושיטהעיפרוןמהקלמרמוציאהמשי
משישלה.העיפרוןאתלחפשוממשיכהמתכופפתואזבשאלה
העיפרוןלשטיח.מתחתלכיסוי,מתחתהמיטה,עלאיחהמחפשת

איננו.

העיפרוןאתמשישלמידיהחוטפתאמאזה!אתקחיחשוב,לא
לידיה.אותוודוחפתחזקבומחזיקההדי,מוללפניה,ומתייצבת

אותהמלווהאחריה,ומשימהחדר,ויצואתאותולוקחתהדי
יוצאתעונה,לאהדישוב.ייפגשושמחרלהאומרתללדת,
החרוב.אלבמדרגותויודרתמהבית
החוצה.ומביטהלמרפסתיוצאתלסלןו,ורצההדלתאתסוגרתמשי

אמהראמאלמהשקעה.לאעדובכללבשמיים,עדייןהשמש
המחברתעםלמטההדיאתורואהמתכופפתהיאמחשיך?שכבר
קטניםבצעדיםהלוכתהאגרוף,בתוךשלההועיפרוןלגוףצמדוה

השכונהאלבהם,חיתהלאפעםשאףהרחובותלעברומהירים
לבשוהילדה,שלוהשחורהרזהגופהאחריעוקבתהיאההיא.

שחורהדוהרכמוצומודה,כתומהוחלוצהורדויםטיץבמכנסי
הסיבוב.מאחורינעלמתשהיאעדוקטנה,
מאיהרהיאהנמוכה.השמשלעברשלההפניםאתמרימהמשי

להביטמלציחהמשיוערפילי.רךשלההואורמולה,ממשאותה,
השמשבאמת,לגמרי.צהובהשהיאלבשמהופתאוםלתוכהישר

מעברקדימה,ידייםשולחתהיאבציורים.כמובדיוקצהובה
ולצבועאליהעדלהגיעלקרנייםמניחהלחרוב,מעללסורגים,

בצהוב.העור.אתלה

בוהותועיניההכריתעלנחראשהבמיטה,משישוכבתבלילה
עצמהועלהשחוהרהילדהעלחשובתהיאהחשוכה.בתקהר
באפריקההןיוקד.שמשבאורצחיחמדברבתוךיחדצרות

יותר.שחוהרהדיאבלשחורות,שותיהן
לה.מפריעמשהואבלעיניים,ועוצמתצהדעלמסתובבתמשי

קמההיאבגרןו.עצםכמוממשבעורפה.תקעוקשה.משהו

דוהר,שלהציורמאחוריחבויהציפית,בתוךהאור.אתומלדיקה
 •וצהוב.וקההשרוטהדי;שלהעיפרוןמיותםשוכב

דאהכצלוהאחרןופרחה;ספדיחמישהפרסמהחדהד.תשובת 46גליל,לילך
מטר.בהצואת-2010באור

מאי-יוני
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אדומהעיןבפניםומעוור.אודבערדבחוץעכשיו,חשוךחדדה

 .דיןעודךממלתעותשננשךפועלכמומדממתהקיר,עלמצרדתו
פצועהוארומנטי.לאלעולםגבואתלסובבהאומץעל mדיוהמשודד
דובנוב.ברחובחדדבדידתעצמואתסגדלטורף.לההפךלאכדימספיק
שלהמשרתדירתחיתהזאתפעםהשכונה.בכלהיחידההחדרדירת
בלטות,שתיברוחבמטבחמסורג,חלוןכמקדר.זעיהרדיהדידיך.יגאל

מרחב.המשודדשלשומומעץ.שולחןיחי,דמיטתבעמידה,מקלחת
ולאבצינוק?מרחבינוחואיך

בןכפר,ילדאלאהוא,עידוני

לספרות.למודה
כינהאותוהקטןבתאמרחב~ךט

עדוחייבשאינוובידךמרטבית.

אלוכינסמרטהעיד.בדרוםלגרד
והחליטמרטהשקט.אתלבו

החדראתלעזובחייבשהאו
לושעלוהצינוקהכלבסךהזה.

בחושד.שקליםאלפיםשלשות

לעזוב.בדעתווגמדמרט
במטוסטסלגרמניה.מרחבנסע

מגרדיםשנתלאחדלבלרין.
דובנוב.וב mשבאמצעבצינוק

מרחבברחמשפחות.בבנייןתא

לזמןנדדהישראלי.האודמפני
גרמנית.שומעהואעכשיואחד.

בוקר:בכל

 .מרוגןגוטן-
 .הדיןזיקומן-
שןר.דבקהאין,מידאיסטאס-

דומעותגזונטהיט,אובדגליק-

בסרמיכאל :צילםהתכלוות.מעיניובוקעות
החשוךבחדדבבלרין.מרחבמטייל
להפריד.שקשהלזהזהשייכיםכךכלאחד.כגוףהחפציםנראים
בעלום.מרחבמשייטחפציםנטלו
אוהלים.מלאההעידכלמחאה.גלהאץרעלבאבעלוםששייטבעת

ביוקרההמאוסיםכלמהפכה.חטשילדובשדרותבבלריןב mממשייט

בעבדות.בביזה.קצהנפשםבתופים.חוכולרחובותיצאוובשחיתות
התעודדוודסטוקלמדד.ויצאויחדיוהתקבצוהעבדיםכלבחזירות.
המהפכהתופיהדויים.חליליםלקצבבמחלוותיצאונשיםבשדדה.
לארחשהגיעופוליטיקאים .בממןוהשלוטיםעלואיימולמדחוקנשמעו
במטריגורשומצלמות,זמןלוהוויהבמחאתםולתמוךלמפגיניםחברה
זיעה.נוטףהמצחלח,והאריךכבדהיההחוםוקללות.מים

הגיעובשניהנביאיםרחובעדזרעווהמאהלהאריךהארשןובשבוע

לובסוףבנימיןנחלתעדברביעיוהלאה.נחמניעדובשלישילשינקין
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תחיזה:אתזהבירכוהתומכיםוכלמחאההתמלאהמרחבלהרלצ.
הסלוידריותהלב,לשמחתנהפכההכלליתהלבמעוקתהמהפכה!
חייכואנשיםבשמש.נמסוהניכורשכבותברחובות.פשטווהאושר

 .רקדוהתנשקו.בגיטרה.ניגנוהצדק.חוסרעלדיברוכלוםלזה.זה
לשלטוןהמדינהאתלהשיבביקשונפש.לכלשוויםומחיהלדיורזעקו
העם.

לעירנהפכהרוטשילדשדדתמהפכה.ובארץלברליןנסעמרחב
המהפכהחלוםזעקה.בקולוהתאחדויצאוהצינוקיושביכלאהולים.
דושר"העםאחת:זעקהלקלוהתאחדובבדידותהבוכיםוקלוותהתגשם

חברתי!"צדק

אלימותנוקטיםלאשכאשדמפניאלימהתהיהלאהמחאהכיהוחלט
התאח,דהעםכל . mבטניצחוןיבואבדוח,מושליםוהשמחהוהשקט

בעליכלהמחיקאים,הכימאים,האמנים,המודים,הרפתנים,הפועלים,
המעמדהסטדונטים,הילדים,האימהות,יותר.טובלעתידהחלומות

חוםאלובאובתיהםאתנטשוהמזגניםבעליגם !התעודד!הבינוני
ישראל.מדינתבתלודותביותרהמבעבעתהתקופה~להגדלו,אוגוסט
מחיריעלבמחאההמוניותמעצרותשנלודוודסטוק .התעודדבשדדה

שכבותכלאלהוגיעופלשהדיור

המצוקותשללואלהאוכלוסייה
שחיתותצדק.מחוסרשנצורו

מהאזרח.התעלמותשלטונית.
פ-ה-מזעקו:לפידיםצעדות

ה!-כ-

דמעותאתהעיהדהתופיםהלמות
הבימהתיאטדוןמלוהבודד.הלב
"לאשלט:ועליהבימהקמה
סוףסוףשינוי.שנדאהעדנזח

התעודדנו!"

נכתבהעמדו,עץ,אהול,כלעל
אתמולמהדיהד"נזרקתיצעקה:

דידהשכדלעלייתסירבתיכי
דורסנית!"

 lill 25 !הבירהוגםיקדה"הדידה

הפאבים,ילואמוישראלית,לביהד

השגה."בתביהד

 70%לשנו?הדמוקרטיה"איפה

מסוגלותאינןישראלממשפחות
בארץ."דידהלרכשו

לאהממשלההזו"בהתנחלות
הארנונה!"את"מחרימיםתומכת!"

ישלם."לאהציבורלוכןמטומטםלא"הציבוראחרת"דדךלי"אין
אתמוציא"ביביז"ל"האבאשלמותועלמודיעיםאנודב"בצעד

איז"בכילדןבאהבה"עשוים"מהפכה "שלי!מהתחתהנעלמההיד
"ילדים "קיבלה?ולאאהבהאמדה"מיילדי"לינולדו"כאןפלוינג"

-אביב"תלעבד"אנילמזחהחמודכמו"עובדמאבא"מתגרשיםלא
בית"ליתעשה"שטייניץחי"עדיין"גלעדעשירות"למשפחותדקלא

חברתי"מאבקעכשיו!"דווחה"מדינתמנצחת"הואהבהיפים"החיים

ואיןאהולים"איןקאדוןו"ואיןדיהדואיןביתלנו"איןמפלגתי"לא-
"אנחנודידה!"למצואלנו"קשהקברות"בביתדקמקוםלנוישמעדות
סובלנות".בעד

לב,שימוחדשה.מחאהתרבותמייצרהמחאהמאהלהבאים:ברוכים
אחרינו!ינקוזכויותדדו~יקבלןשעובדיסיבהאיןהזבל,עלאחריותקחו

בבלד!גםומתחיליםכלוההחבהרעלאחריותלוקחים



אוהלמקיםהיהפההיהמרחבאםשבעו.כבדגשםיודרבבלרין
אהובהומוצאצעקהמקיםמחאה,שידתקוראופוחר,בשדהד

דושרהעםחברתי!צדקדושרהעםחעוק:בחרובותצעודחדשה.

חברתי!צדק

בגרמניה,מרחבאךלסרט.אותוללצםרצוהשהואאמרעחדניאל
אביבשתלאמונהנוקפתבלבוכאשרמצריתאמנותלראותהולך
חורףובבלריןרותחתאביבתלבעלום.מעניינתהכיהעידהיא
רקיחזורהואמקנאה.מתומחרבמבעבעתאביבתלבלב.וקד

לשירןובמיילשיריםשלחאהבה.שםלוואיןבאוגוסטבעשרים
המהפכה.

שלו.המקראיותהחקירותאתלערוךומנסהקפהבבתייושבהוא
לפנים.ספדדורש"העםאלי,כותבהואלחגים"ספדדושר"העם
לעוסהעםבפתחים.עיןלוטשהעםבשטחים.אצבעמוצץהעם
הואשפנים?"כמומזדייניםרוטשילדבשדרותהאםבביבים.תחת

שואל.
שהאץרלארץ,לחזורחייבשהואהרגישנדדם,לאהאובלילה
עדהדיהדעלששילםכיוןואךכשיחזור.אותהינידשולאמשתנה

ממרחקחוז:והיהכבראחרתלהישאר.חייבהאובחדוש,-20ה

בעלום.מרתקהכיהמקוםכמולונשמעתישראלארץבלרין,
סבבההכלמנומנמת,דיהאמנותנחמדים,האנשיםבובה,"בלרין
איןכתב,כברנובטכתב,כברקאנטחיים,פשוטאנשיםורגעו,

קצתמעשןאניגםמעשנים.התעלה,גדותעלישוביםלרץו.מה
הבית."אתצי mשעהמחפשכךואחר

"אתהשואלת.אניהאלה?"הגרמניםכלעםחיאתהאיך"תגיד,
עליהם?"כעוסלא

לשהם."סבאזה"מסכנים,

הרצוח?"סבםעלזה?עלאיתםמדבר"אתה
ורגועה."כייפיתעירזוהשקט,בשביללפהבאתישלא."משתלד
לחיות."פשוטלחיות,"אפשר

הבינו."שהםמהזה"כן,

שורשיםמחפשוהריטים,מחפציםנקיהפתוח,במחרבשטמרחב

לוכואבתוכובתוךבו.לחיותפשוטשאפשרמקוםבגרמניה,
ביןעירום,חצימבועת,רץהנדדו,היהודיכמומרגישהואמאדו.

נצח.בנדדויוקלולישועלשירקלאחדצלבים.עמוסותחורבות
בשאיפהמתאחדיםמתנגדיםאנשיםזרמיהעיהמבעבעתבחוץ

לקדשותזעוקיםרפתניםהבניינים,ביןמתגשמיםחלומותלצדק,
עדולאמתלכדות,הודעותרותחאוגוסטעמלם,לקדשותחלבם,

ערה.העירעכשיותנומה.עדולאאדישות,
נוטףהמצחלאזרחים.נהפךהאוכאשדמתעצמתהאזחרקטנות
הצעקהלנוכחזלוגותדומעותמתפרצתשמחהבלבאךזיעה

המלךשאלושדרותאתקועריםהמהפכהתופיהתופים.הולמות
תחיההמהפכנים.עםנפשיתחיהמתנפץ.פלשתיםמגלדכקלו
בשינוי.האמונהעםנפשי

אתדאיתיחתול,בשיניכשספתחלוהדשמעתיהקריהשעדימלו
בשדרותוהאחרונות.הראשונותזעקותיהאתשומעתיהארוךזנבה

מוכןצדק.דושרבחזרה.שלטונואתדורשעםראיתירוטשילד

תשכחואלבוערים.נרותלצדתינוקותעגלותגופו.אתלהקריב
 •השחורים.השלטיםזעוקיםהשאוהניצלויאתגם

לציןוארשןוילידתאביב,בתלחיהוסופדת,משודרתגדוסמן,חגית
קשבבהצואתהשנההתפרסםהעירערדהשלישישידיהספד . 1976

ספרים.ידיעותבהצואת-2012באודארהשאינםהיכןהדומןלשיהד;

נוישרה
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לנגראורנה

ישראלפסטיבל

ולאוטהזכוכיתבמחבט,אלידבר

אדם,בבניהחרקיםמלחמתהקטן,רבנומשהעםהגדולה''טיש"על

וזוהרחיבאדוקז'נבה,בלטנוסחהמיניםקרבותשלהאלגנטיהעיצוב

ומסתוריהאודות""אנסמבלעםעדךבגןסיורמוסטונך,אנדדסנוסח

זיק.להקתנוסחהיקום

הבירהקמהחסדשלשברעותלשלושהחברתית,למחאהחרדיםגיוסבין
הפסטיבלמנהליבינלאומי.תרבותהתרחשותלמרכזהוופכתלתחייה
שעלכךירושלים,שלההיסטורייםבאתריההאירועיםאתלקייםהחליטו

דודמגלדרבמחיאןרקונצרטיםנשמעוהעתיקההעירשלחרמותיהרקע
מריקוד;אופנהתצוגתבגדריותרשהיהפלמנקו,מופעהתקיים
"לקהלואירועיםג'זקונצרטיהתקיימוהמחודשהרכבתבמתחם

חלויםביתבעברששימשהיפהפה,הנסךבביתאפילו ."ב mה
תחומי"."רבמחלומופעהתקייםלמצורעים,

הצגותשלבכוהרמופעישפעהוצגוהתיאטרןרמופעיבתחום
ירושליםבתיאטרןרהחדשהובזירהבכרז'רארבאלוםלבןכחלו

הצגותשלרשהיוהמופעיםבלב"איגלו".ההצגההתקיימה
באדינבורו.היוקרתימהפסטיבלשיובאולמשעיעשויותפרינג'
כדיאנגליתדוברימאתייםהצטופפוהזעירמולדלארבאלום

שלהררירטראחיתהומיומנותהמטורףההומורעללהתענג
שתים-עשהרשלסיפורןאתשהעלובריטים,ברבנאיםשלרשה
מקרטןוראשברבתבאמצעותרבנו.משהבחייהאחרונותהשערת

בתיאוםאלטרנטיבי.סדרלילעל"משה"ניצחיפני,ברנרקרנוסח
הגדההעלוהקהלובשיתוףהגרףחלקישלרשתביןמושלם
הבקטי.האבסורדתיאטרןרבסגנון

"איגלו" The animals and children "- " 1927 "קבוצתשלההצגה

took the streets " -ברעיונותוגדושהאסתטיתמשעשעת,חיתה

חרכימתוךהציצובלבןהמאופרותהשחקניותשלשרראשימבריקים.
חלוקישביסים,עוטרתלונדוני.ענייםרובעבסגנןוניירביתשלחלונות

לצליליהניירביתומחוץ""לתוךויצאוככנסרהןשטיחיםומחבטיבית
ארוכותשחוררתידייםדייל.נוסחקצביתקברטרמרסיקתחיפסנתרלירוי

מסטיקכדרריעםשחררגליהדבקרןרמלמעלה.אותןחטפואימיםומזרות

הזורמיםהחרקיםנגדילדיהןלעתיד"קרב"הנאושותהאמהותניהלו

אנגליתלדעתהיהצריךהוסמים.הסרסוריםהמייאש,הנירוןעבר,מכל
המשעשעים.המיליםמשחקימכלליהנותכדיכוריהעל

תיאטררןשל"הדבורה"חיתהאכזרימקבריהומרדומלאתכהלכהעשויה
הנטו,קתריןוהבמאיתהשחקניתההצגה,כרכבת .היפניהמטררפלויטן

רבנושאשתולאחרהחרקאתלידיושנוטלהיפניהאזרחאתגילמה
שללביתופלושהואכנקמהנמלט.אסירבידיערובהכבנינלקחים
שלידומכףכרותהאצבעיוםמדילושולוחאשתואתאונסהאסי;ר

אתבהצגהמגלםטוקיושלהמטררפלויטןמנהל-נדרההידקיבנר.
הכרותותהאצבעותמשלרחימחולהאסיר.רעייתשלהאילמתדמותה

משמימהכהלשגרההופכיםהאלימותופולחן-(עפרונות)לביתמבית
אוךר,תקשורתילענייןעובריםהטלוויזיה)וכתבי(העיתונותשהעלוםעד

דבררהשלדמותובינתייםבאיוולתה.רעדיהעירוםנותרתוהאלימות
בימוירעיונותשללעדרעם-מהקיריודרתבזמזומהומאיימתענקית

אצב;עארנס;כריתתהארנ;סכריתתשגרתאתלשבורכדי-מבריקים

חלילה.והחדאצבע
פרידמןאלוןהמשובחיםהשחקניםצמדהעלונקמהשלאחרסגנון
שאביהבנערהמעשהלזררב.יחזקאלמאת"איגלו"במחזהגרבי,ושירי
חולםמילדותבההמאוהבהנערלבסוף.אותררצוחתהויאארתה,אנס
שתתחשבןקודםאליולהצטרףמוכנהאינההיאאךלאלסקה,טיולעל
מזיכרונותמוגןמרחב-"איגלו"לעצמםבוניםהםבינתייםאביה.עם

המשחקלמרותמורא.נטרלעתידעללחלוםיכלויםהםברהילדות
באיםאנוהאםהשאלהנשאלתהבדודים,ההומורורגעיהמשובח
חשופיםאנושםהיום,חדשותעלבווריאציהלצפותכדילפסטיבל

ברצוננושמאארערירת;ארנ;סרצח;ארנס;רצח;ארנ;סצרח,לגילויתדיר

יופי.שללקורטובלהימלט
שימושתוך-קפלונוסחהיקוםחקרסדואתלגלותניסתהזיקקבצות

שלהאינסופיתובסבלנותופיחברץ,תאוהר,שערהר,אש,בזכוכית,

הקהל.
עםלארץבראשונההגיע-באירופהמהמוערכים-ז'נבהשלהבלט
ניח'ינסקייצא-1923בסטרררינסקי.של 11כלרלרת 11למחדושתגרסה
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דידיהכרריארגרפיתובגרסת-הכפרייםהנישואיםטקסינגדחוצץ

"בדיוקלכרשיםהםשררה-כוחות.מאבקמנהליםהמיניםשניררלדמן
אווריריותקיץבחליפותהגבריםואילושחרר,עוטרתה"כלרת"ההיפך":
וגשריהגדלויםמהקוריםנובעתהמחלושלההילויתהערצמהלבנות.

אלממריאיםוהגבריםארוכותבקשתותנערתהנשיםזרועותהקבוצות.

גדדובקרבדרכהלפלסמנסההרקדניותאחתסיבוביות.בתנועותעל
נוחרתביןהואהמאבקאךדרכה,אתוחוסמיםעליההצובאיםהגברים
לזוגות.ומתחבריםמתערטליםהסוףשלקראתשורים

תשוקהמלאמחלועיצבפרניאדרקיסאנדרניסהיררכיהכרריארגרף

סולניםשלמתמדתריחוףבתנועתריקדוובעיקרמשכרתרערצמה
ללציליבמחלופתחהשקופהשחררהבשמלהרקדניתבקבוצה.וזוגות

אליההצטרפוהוסתלסלו,שהלכוברת, mובתנועותהנדל,של"גלרריה"
חצאיתהנפשרהבסירם,בקפיצותיהם.שהמריאוהלהקהחברישאר
יכולותיהםהרקדנים.המריאושמתוכועפיפןו,למעיןהרקדניתשל

הפכועצמןהתנעוותעיצובויפיהרקדניםשלהמהממותהררירטארחירת



הפסטיבל.לפסגתהמופעאת
להקתועםהעובדגת,עמנואלהכודיאוגדףהעלהיותרמאופקתגישה
"השקטגולוגלןשלמקודיפסקולשימשורקעכמוסיקתצדפת.בדרום
כדימהקהלנדרשהרבהסבלנותבנגינתו.גלודבדגווריאציותבארץ"
התנועה.שושרקסםסדואחדהקהלאתגתשיתףשבהבחקיהרלצפות

קטוע,היההמחלוזאתובכלכישרןוגילוהלהקהחברישמונהכל
מושן.בסלאוותגליותמסעמעיןעלילתי.שלדכלוחסדמעדוןחסכוני,
לחיפושבאדדמיהכודיאוגדףשלגרסתואתהציגבגטקעס"אלי"דבר

רקדנישללרמתםקשרללאשלם.בכלהנמצאהחקראחדפילוסופי
היהלאהריקוד,שלהמסחררהקצבלומרותיבוצית.הקהמחלולהקת
"פילוסופיים"רעיונותבשללהקהלאתלסמאהיאהמטרהאםבדוד

מחיר.בכלמקודילהיותאואחדאוזהחקרבשםהרקדניםאתולערטל
לצליליכוחהפגנתכאןחיתההשלם,אחרחיפשוכאןמשהיהיותר
רעום.ליווי

מהעידיתלהרכביםבהאזנהעדנהחיתהורנסנסבאדוקמוסיקתלחובבי
המוארים""הקלוותאנסמבלובארשםלפסטיבל,שהגיעושבעידית

ידעוותפחותיצירותשהעלהההרכב,שבידתהמלאכיחזרךהבלגי.
(המוכרסקלדטידומיניקולשמאטד"וה"סטאבאטואום"ה"טהדוגמת
שהלוחנההראשונההאורטוריהאתאושכתב)הסונטותבלשיותר

המופתיהאיזןוקדיסימי.ג'אקומושליפתח""בתהבאדוקבתקופת
עלהמעוחהליוויוהדינמיקה,הפאדזותעיצובהמדויקת,והדיקציה
הפכוהאניןהוהומורהואורגןגמבהרההווילוהענק),עוד(מיןהטאודבו

פעמי.לחדהזהעםהמפגשאת
לשנכאיםכיבבתלהישמעלעתיםיכלוהבאדוקלמוסיקתהאזנהאם

המונדויותבחזרותשיממןוומעודדתאפשרי,בלתישכיוונםעתיקיםכלים
אונסמבלמוסטנןואגרוסהומנצחהכנרעםשהמפגשהדי-האינסופיות

וחם.זהורכבאדוקבקכנאלית,ושמחהחייםמלאהיהמחיקוסהודטוס
שמחהשלאשלהציתהאנסמבלחבריהשכילו , mניצשרביטללאאף

מונטוודדישלבמדריגליםבדויגל,נוסחהוריקדויםהכפרבתהלוכות

היפניהמטחפלריטןתיאטןח"הדבהרו",

למשמעדמעהלהזילשלאהיהקשהפוסל.הנוישלהאהבהובשירי
העצוםהמבחרפוסל.מאת Music for a Whileשלהטנורשידת

באנגליהוכלהוקטאלניהממכסיקוהחל-שונותתרבויותשלהומגוןו
 .מגדרושיצאהקהלאתריתק-ובוונציה

למרתוןעשותוחציחמשבמשךלהאזיןמוכןוהיהבכפונפשוששםומי

היההמהפכן,לבטהובןהפעםשהוקדששוחט,גילבהנחיית
העשריםבתהסיניתהכנרתשלנגינתהעללהתענגיכול
אוניברסיטתשלהסימפוניתהתזמורתבליוויצ'ן,סטלה

זכה ) 61אופ'מז'וד,(בהדבטהובןשלהקונצ'רטוהדואודר.
ערננותובעיקרמהרגילארוכותפדאזותחם,בלציללביצעו
הירח""אודהסונטותזכוהלבלמגינתנעורים.שלבוסר

יכלוויבדאטוחובבימדי.מתכתימכנילביצועו"הסעדה"
בטהובן,שללשיריוקלוברכההסופרןשללגרסתהלהאזין
מיהפסנתר.עלסטניסלבסקיויקטורשלהמקצועיבליוויו
אגרוסהכנרהיההמרתקתבמקוריותוהקהלאתשסחף

הישיבהעלכפיצויהאביב"."סונטתבביצעומוסטונן
ביצועפטשקהליאונידהג'אזפסנתןרהגישהממושכת,

הבטהובני.השמחהלשירסועדותבווריאציותמהריב

* 
שהשנההדימשובחיםמופעיםלקטהואפסטיבלאם

בחיותז'נבה,רקדנישלהתנועהביפילהסתפקהיהניתן
שלהמלאכיחזרךמוסיקוס,הודטוסאנסמבלשלהזהורת
 Blindלהקתשלהמטורףוההומורלומינס,ווקסשידת

Summit ."ב"שולחן+ 
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גלילסיגל

במטולה:המשודדיםבפסטיבלג'ובדאןויסאם
מוסיקאי"ומתימשודדאנימתייודעלא"אני

ושהצדיקהבמטלוה,המשורריםבפסטיבללפגושששמחתידמותישאם
גבולעלהציוריתלמשובהמירשוליםהרדךכלהנסיעהמאמץאת

ציפובנישהנחהבפאנלשישבג'ובראן,ויסאםד"רהיהזה-הלבנון
זשהותםמשורריםעל-הישראליתבשיהרהרב-לשוני"המהגרבנושא
ג'ובראןויסאםשלשעלומוגיליתישונים".לשונייםעולמותביןנקערת
והערבית,העבריתביןמאשרהשירהלביןהמוסיקהביןיותרנקרע

התודעהמעלפלסטיני.נוצריישראליכערביאליהןשנלודהשפות
הפילוסופיה.מרחפתשלוהמוסיקליתהמילולית

דוברמגילו,צעירהנראהושתיים,הארבעיםבןויסאם,
וגרמניתורוסיתואנגלית,עבריתאם,כשפתערבית
שלו mהוניצהקומפחיציהבלימודישרשככשפות

שיהר,ספרישנישהוציאאף .ובברליןבמוסקבה
עםחשובותבמותעלשהופיעואףבדךר,והשלישי

ומהוהרר,מופנםמעטהואבעולם,המוסיקאיםגדלוי

נקערשהאונראהשלו.המשריםלרקורדביחסוצנוע
הצליל.לביןהדממהביןהודיבור,השקטביןדווקא
כנעניתאהבהשלצלילאיזהחושףשלוהעודאולוי

התגלתה.לאשעודמיסטית
מפיו.היוצאותהאמיצותלמיליםבצמאמקשיבהאני

רותאור,דו"ראמירעםציפובנישהנחהבפאנל

כמגדירההלשוןעלשדיברוקניאל,איוואנובקרא
אחתבשפהשמופיעההמיליםשלהמגיהועלזהות,

שלג'ובראןלצייןשוכחציפואחרת, Tבשפהונעלמת
משיריושנייםמקריאבמוסיקה,יוקרתידוקטורתואר

הליקוןבהוצאתשירהבספרבעבריתשפורסמו
שניר,ארובןשתרגםהשיגעון'בערי'חפירותאת-

ג'רבארןירסאםבתרגוםהגלים',זיכרןואתמאבדהים'כאשרואת
בשקט,בעצמישיהרלקרואמעדיפהאניסומך.ששןו

שלי.הקצבלפיהמיליםאתמטעיםשבראשיהדמיוניהקלואתולשמוע
בערבית.שיריואתמקריאג'ובראןאתלשמועמבקשהנלהבהקהל

להתעמת.יותרקלשפהדורךאנשים,
דת,האידיאלווגיות:וכלהשנאהשלהתבניותכלשלנוהשפהבתוך
אותהזוהיבלי."להיותאפשרבמוסיקהבמוסיקה.נמצאלאזהלאום.
בתוךבאמתחיאניקונפליקטים."בהואיןשנאה,בהשאיןשפה

וערבית".עבריתשפותשתישלמציאות

שניגןהראשוןהקטעהיהעתיק,כודרילחןעלהמבוסס-"אורוק"
גלגמש.שלמולדתואלאותיהחזירוהצליליםשלו.בעדוג'ובראןויסאם

אלמסופותמיה.אלהקדום.במזרחהתרבותעשרשהיהארץחבלאל
הפרת.נהרגדותעלהעדןגןאלהעתיקה.המקראיתהעיר"ארך"

עלנקארתהיוםשלעיראקשאלויובבל,שומרבממלכותחשובהעיר
שמה.

ספק-בהומורשהוצגהנגינהקטעכנעני",אהבה"סיפורשלהצלילים
ליהדוים",הפלסטיניםביןידועאהבהכ"סיפור-ברצינותספקבציניות

בשלוםחיושבהתקופהאלבספרההזהבתורשללאנלדוסיהאותינשאו

אתאחדוהפרויצרוישמעאלובניישראלבנישבהוערבים,יהדוים
הערביהעדומןההיסטוריה.בספריהשרומהמופלאהבהרמוניההשני
לעתיםנשמעיםהלציליםניגדוים.ביןחיבורשלמסתוריסיפורבוקע
ללציליםמתחלפיםופתאוםסוער,פלמנקובמקצבמתייפחתגיטהרכמו

שקופות.מיםטיפותשלטהורים
כפייםבמחיאותלויוצהרלמוסיקהומגיבמהתרגשותמכליויוצאהקהל

אהבהמרעיףבמטלוהאניסבאולםהקהלרועמות.ובתשואותסוערות
כנעני.אהבהסיפורשלוהעדועלשמנגןמנצרת,אורפיאוסעל

שמתעוררהכעסעלג'ובראןאתציפושואלהמוסיקהקטעיבין
אתמשמיעשאינואדונים,לבנוניהסוריהמשוררנגדהערביבעולם
מדועששאולאדונים,עלמאמרמזכירהואבסוריה.הטבחבנושאקולו

ואינובמלודתו,הרצחניהמשטרמןמתעלםהחשובהערביהמשורר
שלתשובתוממנה;שברחבארץהמתחרשותהזועוותנגדקלומשמיע
הקהל.ואתהמנחה,אתמפתיעהג'ובראןויסאם

קונצ'רטומייצר'אניאמר:הערביבעלוםהמשורריםנסיך"אדונים,
אינדווידואל,שלקלומייצראדוניםסימפוניות'.רקפהשישבזמןערבי,
מקוםשםואיןשניים.ביןקלוקטיבים.שלהאוהמאבקבסוריהבעוד

עושהלאג'ובראןויסאםשלו,השקטלמרותבמטלוה:אניסבאלום
'הארץ'.שלהתרבותמדורעורךהנכבד,למנחהלאגםאחד.לאףחשבון

האלוהים,עלהמילים,עלג'ובראןשאמרהדבריםמקצתמביאהאני
והציףהמילה,שלהפילוסופיההדיבור,שלהפילוסופיההשקט,עול
עםשמדבר"אלוהיםלמחשבה:חומרשלבנחשלויםהאלוםאת

יכוללאאניאחד.אותולאכברהואמדברשהואאלוהיםהמשוררים."
לתרבותלהשתייךיכלואוליאנימדבר.אלוהיםשבהלתרבותלהשתייך
נאמר.שלאמהזהשקט.ששותק.אלהויםמעדיףהייתיואלויששותקת.
כלמטאפורית.מדברלאאניהעבר.לואהעתידהואהזההאלהוים
מילה.לאזהשיח.זהאלוהיםבעב:וחייםהאנשיםוקבצוותהאנשים

צריך ."אלהויםמשורר."נביא,לאאיננו:אלהויםמהלומרליקליותר
האחר.שלהשיחאתלפרק
מתבטאאנילפעמיםעוד.נגינה,לחפש."ממשיךאני-שליהשיח
המטעןמכלמנוטלרתשפההיאאינסטרומנטליתמוסיקההשפה.דרך

ביןלחברקליותרהמוסיקהדרךאלויהמדוברת.שבשפההאידיאלוגי
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רביעי.אושלישימשהושאומרלקוללהקשיב
וכל-המסגד'מןשיוצאתברבולוציהמאמיןלא'אניאומר:אדוניס
המטרהוסוריה,מצריםבטוניסיה,המהפכותנגדו.התהפךהערביהעולם

שניאתמבקדאדוניסהביניים.ימיאתלהביאהאלההמהפכותשל
הואביקורת.להשמיערוצהלאאחדאףמלחמה,ובזמןבסוריה.הצדדים

התיכון."למזרחריאקציוניאיסלאםשיביאולמורדיםידלתתיכוללא
בנחרצות:ג'ובראןמשיבהחילוני,העלאוויהמשטרעלציפושללשאלה

לאגםוזהאחת.במשפחהאחד.באדםשמאמיןמשטרזהושקר!"זה
שנישהםכוחותשניביןהיאהזאתשהמלחמהמוכיחוזהחילוני.משטר

מטבע".אותהשלהצדדים
באומאיפהג'ובדאןויסאםאתשאלתימכן,לאחרעמושערכתיבריאיון

לשירהרבעון-פסיפס

שיקוףתוךהקלאסי,עםהמודרנילשילובהשואףכתב-עת

זוויתשלהדגשתהותוך-בשירהשוניםומשמרותמחנות

שיחותמוגשות"פסיפס"דפימעלבת-ההווה.יהדותיתראייה

וצעיריםותיקיםמשורריםשלחדשיםשיריםיוצרים,עם

עלביקורתורשימותתיאורטייםמאמריםכןכמוגם-יח,ד

העולם.משירתתרגומיםלרבותספרים,

 www.eked.co.ilעקד-פסיפס:שלבאינטרנטהאתר

ל"פסיפס"מנוי
 , 25החשמונאיתמריםרחובלשירה,רבעון"פסיפס",לכבוד

 62032ת"א

גליונות) 4 ( 2013לשנתמנויאבקש

בארץ.משלוחדמיכוללש"ח, 100ע"סהמחאהמצ"ב

 . ....................טלפרן ........................כתרבת ..................משפחהשם

כך:ענהוהואבפאנל,אתמולאותישהדהימושלו,המקוריותהמחשבות
שבהםחביבה,גבעתכמוחוגים,מיניבכלמהשתתפותבאוהמחשבות
שאםראיתי,לבבות.לקרבשנועדוכאלהוערבים.יהודיםהשתתפו
יותר.עודהשניאתאחדשונאיםמתעמתים.בסוףתמידמדברים,

לאששמהערבית.היהודיתהתזמורתאתשהקמתיברגעזאתהבנתי
ועבדנוניגנורקהארץ,מכלנוערילדים, .לדבראפשרהיהלאדיברנו.
הופעות.חזרות. .קונצרטיםביחד.

היועצמה.בפניקטנהחברההיינולחשוב.התחלתי .הצלחתיכאן
שדדךפתאוםקלטתילערבים.יהודיםביןאהבותכמהגםאפילושם

 •שונאים.לאהמוסיקהדרךלהתעמת.קשההמוסיקה
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הספדיההשם,גובדין:מיכל

עמ' 352 , 2013החשדה

חוזריםביןהחיהלשעבר,צלמת

באריגתעוסקת ,בירושליםבתשובה

דבר,ללאשנותרהלאחרטליתות.
שלאחריול"שם",וירויכרתכתאיה

כקורכןעמולהתאחרמתכוונתהיא

ארוטיתהתאבדותשל

הוצאתעצמי,פנינפשי:יחזקאל
עמ' 526 , 2013עמהד

שגדלנערבטרילוגיה.ראשוןחלק
לתקנומחליטנדי;רגופנימרםעם

הואנכשל,שהניסיוןלאחרבניתוח.

נפשי.למסעיוצא

הוצאתשאתה,כמובואהון:דןו

עמ'. 174 , 2013המאוחדהקיבוץ

היחסיםמערכתביכורים.רומן

דירתם,מאיהאיתמרביןהמורכבת

ובגרר"שנולדוישראליםשלרשה

המאהשלהתשעיםכשכרת
זרג,היוואיתמרמאיההעשרים".

הבתרוני,אתמגדלתהיאוכעת

מכערריםמעבר .מיותםלהשכולרה
תפקידכשלמוזיקה.למציאות,

בעיצובו.חשוב

 , mנתיבתדובינשטיין:כנדת
סדרתעמהדרימוניםהוצאת

עמ' 207 , 2013בראשית·

 77עתוווןן
מביתנעלמתחרהביכורים.רומן

הקשיששלבחברתוהאבות
המפורקתמשפחתהנוח.המסתורי

מולאוניםחסרתנמצאתחרהשל
משפחתימצבוחושפתההעלמות,

 .ישראלי

הוצאתהדודא,עץשחד:בתחנה

עמ' 285 , 2013המאוחדהקיבוץ

השראההשואבנובלותקובץ

מתאהבתנערההמקרא.מסיפורי

נערהאחותה,אתהמעריףבגבר

'איוב'המכונהאביהאתסוערת

רעו:דקשה,עררממחלתוסרבל

הישנההכחולההספהמיין:סימור
פלועדודמאנגלית:וסיפורים,

עמ' 90 , 2013לשיהדקשבהוצאת
שלשררקרמיים:סיפוריםקובץ
בביתויסקי~צר.ךתכחולה,ספה

טועותוטליתפרךשמיכתהכנסת,
רעו:דבררכן,

מייןסימור

הישנההכחולההספה
אחריםוסיפורים

פריז,שלהחולדיונותשמש:עדנה
 213 , 2013המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ'

ואתביתראתעוזביהודיצעיר

לדרדרלסייעכריבאלג'י;רמשפחתו

ובתמררה ,שלוהירקותבחנות

סיכוייוובשיפורבאזרחותלזכות

נקלעהואכךבתרךהעתידיים.
 ,הגירהשלמורכבתלמציאות

רחייםלשוניתועילגותזרותשל

שעזבלמהמתגעגעהואבשוליים;
מוכרלאשעדייןלמהרגםמאחוריו,

שלאהבהבאנחתהמתגלםלו,
באקראיששמעאנאיס,בשםאשה

 .חדרוקירדרך

קשבהוצאתנפש,חומרדייך:אשד

עמ' 105 , 2013לשיהד
שלהחדבאווירהגדולה/בחצרכאן

היום/קצרתאתחוטבאניהערב/

ביפישיעור/הגרזןאתומלמד

ננעץכשהלהבעץ/בולעלתנופות
בחדרתמרנה('פיתוחלב"בטבעת

 .) 66עמ'חרשך,'

הראשמעלנקודהישפלד:גיא
המאוחדהקיבוץהוצאתשל,ן
עמ' 93 , 2013

עגבניות/כולהמעלהשל"טרסקנה
ואניעגבניותהיא/גםשלמטהזר

תלויותבכפריםלמטה.//מטייל
הפעמונים/לי ?117עלעגבניות

ורכיםאחריםאדומיםוצלצולים

אלובאיםהעמקיםאליורדים

של('טרסקנהאנשים"שלדיברכם
 .) 50עמ'עגבניות,'

ימים,אלףבעודסליקטד:גלית
עמ' 77 , 2013הליקוןהוצאת
ליתומהרקמקרםיש"בעולם
רביםביןלהידחקעלי/ולכןאחת

מכללהזמין/כריממניורהוטים
ולהמתיןלפז~זלצלצלעליגז

אניבינתייםהקר.עלדקרתעשר/
הנחרץבשקטלכתוב/ממשיכה

ומבקשת:/ערכהשהמרכזניתער

 .) 8(עמ'קולך"אתהגבירי

שלי,השיריםשירנחמד:עפהר
 48 , 2013כרמלהוצאתגעגועים,

עמ'

המנגןיברא"ראשון.שיריםספר

לבי/שרשןמיתריעלצבע/ויפרוט
הדשן/יעמיקהגנןיבראשנעצב//

הפותחתהחמה/האדמהעל

אתויזקין//הסתיריברארחמה//

הצורף/יעבורהחצב/שרביט

סרררקועיחרוזים/חיקיאלויזרוק
 .) 9עמ'לבי,'לאהובת('מיליםזהב"

המרחק,שלצדושדון-כליים:ענת
עמ' 68 , 2013קשבהוצאת

ממך/נוסעתשהעירלך"תאר

נשאר/ראתהנוסעות/העריםכל
('עריםהמדרגות"לידהאהבהעם

 .) 54עמ'נוסעות,'

מתחילהאסןושמאולוף:מתי
 , 2013ספריםנהרעסקים,בארוחת

עמ' 74

עברופנתר/היהשהאבא"ומאז

אבלממומשים/לאירחיםהרבה

החרדקצהעלושכבנכנעלאהאבא
 ,רהרפהבריאה/גררשלהחלוד

 ,מדלגהבןבלילה,דווקאהרפברם,

זוכרלאאךמסכה,בתחפושת
 ,מזמןמתר('הפנתריםחיהשהוא

 .) 31עמ'לעצמן,'ידאגוהלביאות

חסהשלימיםאדם:בתדלית
עמ' 79 , 2013גווניםהוצאת

נוחרת/כשהכניסה"ובלילה/

מתחתרועדתבעץ,בועטוהחמור

 ,לאורגשאחרת/,לעירלסדין/
מתחתבחדריםנחבאמוכר/

 .. ) 40עמ'כברי,'('קיבוץלמיטות"

עמדההצואתחפץ,אלנקוהו:שגיא
עמ' 98 , 2013

לאוזני"גוננהשלישי.שיריםספר

ממנהיוצאיםאביב/שתלשמרעה/
שרשנה/שלקוציםכמרבניינים/

היא/שהשושנהארקהים/שהם

 .) 71עמ' ,] 1.8.12 [(גדול"קרץ

בדידותפרחיטמקין:מדרכי

עריכה , 1969-1927שיריםלבנים,
הוצאתגלעהיובלדברואחרית
עמ' 159 , 2013טלשמואל

 .נרדד/ר .Pמזאניחרון/ידעתי"לא
 •• 1ז.ירש/ :רוגזערג:;~יהמרים./אפור

לי/,אלליהעצובים/הפתחיםעל

בהכרת ,/ם~~ Qעל.יתראועררלא
~ליםבמיתריםהמארמנה/ירי

 .אתנר/ r1;וחרעררולאזהבים/, Qר
 .) 43(עמ'הריקה"מצנפתי

בחצרותיךיעוז-קסט:איתמר

 , 2013-2010שיריםער,בלעת

עמ' 78 , 2013עקדהוצאת

יש /-לדרךצאתיבטרם"אך

אתמי-הנהרכלערכיורימיתי

נסעתיכןעלהולדתי,/עירבבואת
טיסבכלישמים,תמרוריבין

הנופ/להגשרבואכהחמקניים,

 .בצבעבנייניםמולהשכחה,/לתוך
עמ' ,'אשובלא('כברהמר"העשן
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