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מלחמתשלהרושםמבחינתושניתהאבודכבוןדאתלעצמןלהשיב

אתעודדההימיםששתמלחמתהישראלי.הציבורעלהכיפוריםיום
מכיבושבעיקרשנוצר-הויבריסחדשלממדהישראליתהיהירות
לתהוםנפילהאיתרהביאבהכרחהניצחוןשלומהירותוירושלים
אבלמעוור.שהואמטבעוההיבריסהכיפורים.יוםמלחמתשלהעיוורון

מיוחדתכטראומההכיפוריםיוםמלחמתאתזוכריםאיןשכברדומני
והיסטוריונים.מסיוטיהםהתאוששושטרםקרבהלםנפגעיאלאבמינה
לקיוםבהמשךלישראליםטראומותשרשרתהםהזאתבארץהחיים

רביםלכן.קודםועודגלותםשנותכלמשךהיהדויםשלהטראומטי
רעננות.טראומותהםכאילוהמקדשיםשניחורבןאתמבכיםעדיין
שהמלחמותההבנההיאהמלחמהשלביותרהשליליתהתוצאהבעיני

לאושילם;נקמהתוכניותמעורריםרקושהניצחונותועודעודיימשכו
שלהזאתבמלחמהמותוגםהכיפור.ליוםהמלחמהמעודנקבעבכדי

לואיןבמיוחד,ומוארתעדינהנפשבעלאדםמוסינזון,עירוהיקרידידי
לכלהזיכרוןיוםשלבואומדימקוםבכלזורמיםבכיונהרותניחומים.

היהודים.מלחמותשלקורבנותיהן
א'ביותר:חיוביותתוצאותארבעהיוהכיפוריםיוםלמלחמתאבל

אתלגמרילועוורלטמטםעללוהנוקשהאפריוריתשקונספציהההבנה
להביןהישראליהמודיעיןשלהמוחלטמכשלדנונולדההמציאותראיית

גלודהבאוזנישהושמעוהמפורשותהאזהרותלמרותעלינו,פלשתיםכי
גםמעמדהמחזיקמצריםעםהשלוםהסכםב'הירדנים.מפימאיר

למדימטומטמתהישראליתההנהגהכיכללעינינחשףג'בימינו.
שתוםוהגנלרמאירכגולהדוכריזמטיותנכבדותממלכתיותודמויות

כיהתבררו'פארק.ללונהמנופחותפלסטיקבובותמעיןהןהעין
מכתיבוהמערבמלחמותיהבחוטיהבלעדיתהמושכתאינהישראל
הצבאשרישלההיבריסאתמצמצמתהזאתהתוצאהרבה.במידהאותן
 •ובעתיד.בהווה

אמנות.ומבקרפסיכלווגמשודד,הואגלדמןמרדכי

בלחהמחיילות,פרידהכיפור,יוםמלחמתבד-עם,מיכה
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השפעתהלשאלתתשובתיהוא , 2011בשנתאחדערבשכתבתיזהשיר
הישארלית.בחברההכללערלהפרטעלהכיפוריםיוםטראומתשל

לשבר,נרדפותלמיליםהפכוהכיפורים""יוםגםכמר " 1973"שנת
במנהיגות.אמןרלוחוסרדרךלארבחשנפעהר,בטרחהלאדמה
וכולםשלי,קרלרתיעםיחדביונספגורביםקלוותהתאספוחייבמשך

פרטית.כאשהשביטאתיזהבשירמהדהדים

שהביאמהשברמוחשייםזיכרונותהנושאתאני,הואהמדובר"הוא"

"הוא"בר.שחייתירהאמרניהדתיהחייםמאורחהחוצהלפרוץאותי
שפצעיהםמטופלי,כמרמקורבי,כמרהקרב,הלוםהישארליגםהנר

וברחו,האלהויםמאבחשברר"האו"בתוכי.מההדדיםמתרפאיםהבלתי
והצדקהכרחמתחרשתמשהרשברירמתוךלשחזרומנסהאליומתגעגע
רגםהקונקרטיזהגםהואבשירהמוצגהאלוהיםלשווא.אבללו,שאבדר

באופןשיפעלבשלטוןלבטוחהפסקנושברהפלויטילשברהמטפורי
קיומנו.למעןהגירני
בניתיעבר.מכלבחיישזורההכיפוריםיוםמלחמתטראומתפרטי,כאדם

חיהאנילתקנן.ומנסהההריסותגביעלעצמוהבונהכמבנהחייאת
יום-יום,בתוכוהקיימתההיאמהמלחמהטראומטיפרסטזרגבןלצד
להלםלושגרמושלוהצבאיותלחרדיותבמלחמהאבירנפילתזיכרוןדרך

בלתימחוריהכתצואהנתק,שלתהליך-דיסצריאציה *

נסבלת.

המקצעוייםחייגםבמלחמה.נופליםשםעלקרוייםמבנייושנייםקרב,
ובמחקרמשפחותיהםובבניקרבבנפגעיבטיפלומרחבלאותוקשורים

טראומה.בפרסטהטיפולעלקליני
ההפתעהשלהטראומהאתלחורתשלאהיהיכוללאאזכאןשחימי

השראהטראומתעלגםהבנויהפחדשלב~לושחיוסבירהקיומי,והאיום
חיהכאלה,פרטיםמהרבההמורכבתהישארלית,החברהלה.שקדמה
הקשיםבזיכרונותמרצפתהיאדרוכה,היאמההיסטוריה,המוכתבבאופן

ובסכנתמופתעיםלהיותסיכןובהםשישממצביםבמפגיעונמנעת
טראומטי,הפרסטלסינדרוםסימפטומיםמהרריםאלהמאפייניםהכחדה.
 .הפרטאצלמופיעיםהםכאשר

בתחוםשרכשתילידעכאן,ליהמתאפשרהמזלגבקצהלהתייחסאם
הייתישכזר,לחברהטראומטיהפרסטבפרטמהטיפלוולהקישזה,

בחרדיותדיסרציאטיביים*למרכיביםהוכרהנרחבמקרםלתתממליצה
שהוכינוהמכהבעומקהכרהמפניהגנההמהוויםשלנר,הקלוקטיביות

הדךרהרציונלית.מהמציאותהמנותקבאופןלנהרגלנרוגורמים
עםהמעמיקהובהכרההישירבמגעעוברתאלהממרכיביםלהשתחרר

 •השב~

ומשודדת.קליניתפסיכולוגיתהיארבנותמרד"ד

ספטמבר-אוקטובר
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נצררות

חיי"בדמייךלך"ואומד

פוגרומים,שלטראומותעםמשתלבתהכיפוריםיוםמלחמתטראומת

אפשרהדורות.בכלהיהודיםשלהשמדהכניסיונותהושואהצלבמסעי
היהודיהזיכרוןבתוךנשזרהשמהדאימתשלזהקריטישאירועלומר

כאחת.והיהודיהישראליהקלוקטיבי*הלא-מודעבתוךלדורותיו,
בהיסטוריהעצמושמשחזרכאירועבנוצרוביישארשהואהסיבהזו

 .)וט"ז,(יחזקאל "י: q ר:~ר~לר"כא~רהכתובכהמחשתהיהודית
מהלכיםועדייןהקרבהלםתופעתאתמהארון""הוציאהזומלחמה
הקלוקטיבי.בספורנכרכיםוסיפוריהםהחלימושלאמאזפגועיםבקרבנו

יישאר,הכיפוריםיוםמלחמתשלהסיפורלעולמם,ילכוכשהיחידיםגם
אימתבושמכילהתרבות,שלמכונןלמיתוסשהופךהיסטוריכסיפור
דור"שבכל-פסחשלההגדהשלהטקסטעםשמשתלבוהצלה,השמדה

מידם".מצילנווהקב"הלכלותנועלינועומדיםודור
שבוהקריטיהיוםעםהמלחמהאתמזההכיפורים"יום"מלחמתהשם
בעםיחידכלשלהאירועוכךלחס,דאולדיןהנפששלדינהנגזר
לדין,חסדביןדיןגזרסףעלעמידהשלהלאומיהאירועעםנשזר
היחידשלהנפשחשבןולפיהקיומיתחוויהנוצרהלהצלה.השמדהבין

היסטורייםאואלוהייםוכוחותאחדצדהםהאומהשלהנפשוחשבון
יוםשלהארכיטיפהדין.גזראתקובעיםכאחדושניהםהשני,הצדהם

ותוצאהסיבהשליחסמתקייםבוהעםבחייגורלייוםשהואכיפורים
למיתוסזובמלחמההואגםאפואהופךדינולגזרוהעםהאדםמעשיבין

העם.שלהקיומיתהחוויהשלמכונן
אלהדיואתושולחהטראומהפגועהיחידבנפששפועלנוסףמוטיב
והתגברהטראומהאת(ששרדהמנצחהגיבורשלזההואהעםנפש

האנטי-גבור,לעומתהגיבורוביןהטראומה),(מוכההמובסלעומתעליה)
הקולקטיביתבחוויהלהשתלבעשויהזוטלטלהביניהם.והטלטלה
הנבחר,העםשלהעצמיהדימויקטבישביןהטלטלהעםהיהדוית
הנרדף.העםלעומתהמשיחיתהאפוקליפסהותודעת
ומלחמההיחי,דשלהאניאתמפרקשהואסכנתוטראומטיאירוע

בלכידותו,אמונהשמאבדהעםנפשאתשתפרקסכנתהטראומטית
טראומותלביןזוטראומהביןהשילובובכוחו.במהלכיו,באמונתו,
ממשיךבצדקתן,האמונהאבדהשבהןלבנןומלחמותהבאות,המלחמות

העם.בנפשוהדיםגליםלהכות
קורכן-תוקפן,שלהכפלוהארכיטיפאתלתועדהמעלותכולןהמלחמות

בדורנו.שאתביתרשפועל
חוויתביןשנעלקורכן-תוקפ,ןבדורנוהופךהדורותבכלהקורבןהיהודי
(במלחמותהתוקפןלחווייתהכיפורים)יוםבמלחמת(בעיקרהקורבן
שניביןהנכןוהאיזוןאתמצאלאועדייןבכלל),ובשטחיםאחרות

הכללהנפשתכניסךאתשמכילהנפשיתטריטוריההואהקלוקטיבימדועהלא *

שהםהיסדו,דגמיאותהמלודים,הודגשותהדימויים,החשיבה,דרכיאתאנשויים,

הנפש.שלהבנייןאבניקדומים,הדגמיםהאדכיטיפים,

שלו.התרבותיהקלוקטיבימדועהלאא~יוניאתישעםלכל

1 

אברהמובמרורולמלחמה,בדרך

האוטובוסעלועולהמאמונפרדהחייל . 1973 ' 18:00באוקטובר, 6שבת,

הטנקמפקדהואהחיילהתעלה.לחזיתבדרכםמילואיםאנשיהאוסף

בצליחה.שהשתתףהשלישי

הקלוקטיבית.בנפשאלהקטבים
האנטי-החזקהצבריהירותשלבחלקםההכרההואנוסףחשובמוטיב
הדעתחחיחותוהיהירותהימים,ששתמלחמתאחרישהתחזקהגלותי
הקרבההסכנהעלהמעידיםבסימניםהתחשבושלאהמנהיגים,של

יתר)(גאוותהיבריסעמדתהיאזויהירותהכיפורים.יוםבמלחמת

הציבורשעמדתזמןכלנוקמים.האליםשעליוכחטאתיארושהיוונים
עלאחריותלקיחתשלמשמעותישינויעוברתלאההנהגהובעיקר
הסכנותכנגדהרתעהמנגנוניויצירתומנפנים,מבחוץהסכנהמלוא

שעתידכאיוםישארהטראומהזכריתירות,אלימותאושאננותשל
התנהלותעלשאלהסימניהותירולבנוןמלחמותגםעצמו.אתלשחזר

האמןושבירתאתאפואכלולתהטראומהההנהגה.שלאחראיתלא
בהנהגה.הבסיסי

פנימישינוייעשהכןאםאלאטעויותיו,אתלשחזרנטייהישלאדם
איניהעם.בחייגםכךחייו.התנהלותכלפיעמדותיואתוישנהמהותי
ישהטראומהלזיכרןואבלבטראומה,עםשאנולומרניתןאםיודעת
 •לשינוי.והנהגתוהעםתודעתאתלדחוףתפקיד

ופסיכולוגיה,אמנותהמשלבתיונגיאנית,פסיכואנליטיקאיתהיאנצרדרת

וציידת.ספרותחוקרת
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מג'רשבתאי

ארבעיםבתמלחמה

מהשכונה,החבראלי,דדךבהפגשתיהכיפורים.יוםבמלחמתהייתילא
בידוונופףמהחלון,ראשוהוציאלאוטובוס,עלהלפתע,מדיםשלבש
לשלום.

לביתמביתשצלצלוהטלפוניםהיולכןקודםהמלחמה.התחילהכך
האזעקה.וקלו
למלחמה.באוטובוסנסעאלי

* 
ארבעיםהכיפורים.יוםמלחמתהיאהכותרתלזרום.להדהודיםתןכת;ב.
רדוםחזקצבאתפסו~הלכיםשבההישדרותמלחמתהיום.מאז.שנה
ללחום.כיצדשכחשקצתצבאבעצמו.בטוחל~ה.עלצן.מוכן.ולא
שניעורו,כוחם,בשאריתבידיהם,המצבאתשלקחווחייליו,כזה.צבא
התקוטטו,החמימות,בעמדותשישבושכמותם,מגנלריםשנואשואחדי

י~יומיםtקמדרתחה.המלחמהאבלהקפיאו.השני,אתאחדשיתקו
מדינה.יושבתלמדברשמעבדחיבורן,קדה.חיעהוייאשופחדממשיים,
הורצוןפרחים,גינותורחובות,עדיםמשפחה,בניהודים,וחברים,

וכלים,דוחסוימולקובעים,rזניחוקלו,הושמיעשהתעודדהואלחיות.
שלהלכידותבודד.עוודבדודחיזקו.השניאתאחדלמלחמה.וצאו

ידוע,מיהמכבים,גבורתהימים,ששתמלחמתהיחיהד,דוחהכיתה,
אנחנומדינה,כאןישהחיים.וכוחהח~דה,הבת,שבבית,הסבתאאולי

תיפול.היאבלעדינוהשליחים.

הזההגוףדמו.משאריתשהתחבאה,מאמונהכוחות,משךהזההגוף

מעלות,בושישהזכירהזההגוףקלו.לוונתנההדוחבוקמהמכות.ספג
הותקומה,ער~ת,.והאפשר,שהןתקוות,בעצמוהפיחזועקתובהתראה

בחילדןו.ומלחמה

הדחקנסעומילדיהדניםשנה.ארבעיםבתהיאתמה.לאהמלחמה
נפשם.אתלהרגיעמכאן,
והםבהםנותרההמלחמהדשים. j2ומהחיםהפכומבוטלתלאכמות

עדולאלשקט.כמהיםדניםהמסוכסכים.השטחיםאלאותהלוקחים
ה~ימהאתלהקטיןלהצליחכדינאבקיםלדיבורים.פוניםמלחמות.
להיכנס.להכניס,לדת, mלפתשבלבם,והחשד

* 
והתבשרנוי"ב,תלמידיהיינוהספד,מביתחזרנוימיםכמהכעבוד
מת.שאלילשכונהבכניסה
לתעתע.יכלוהזיכרוןאךצחקנו,טועה,אינניאםקלה.התאבנותחיתה

ואיננהמתרוקנתאלישלדמותומאזלהיות".יכול"לאאמדנוצחקנו,
שצעקלינדמההמנפנפת.וידונשאר,החיוךחיינו.ב~סדדמשתתפת
 •בסדר".יהיה"חבר'ה,האוטובוס:לחלןומבעדבעליזות

סדנאות.ומנחהמשוררייעצוי-תעסוקתי,פסיכלווגהואמג'רשבתאי

~ < LJ קש'ממלא'םעצ'ר'םהמרן,הננ'הt ) (לע"מ)כ'פרר

~ 
\__ 
ר-

i!:! 

ספטמבר-אוקטובר
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נתנזוךמלכה 11

מותךאת

 ע~~~~צ~לכ~ה 9ס י.ע~~~~סד~ץ
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בחמדהמביט

ס~כוםסtקליtקי ץ~~: i~:;גחי~ינר-~יש
 .סם~לד~לי~ין~קורר

 1שלההזיותג'בהאלהגיעולאערדהגלים
 : ." ז-:-- ·: . . .--

אפסעדמלא
T •• -:• :· 

יד

דגל
ע:ןם,ימtב:;גי~ת

לתרדהממתינהנושפתנרשמת.תנשמת
' ;;· ;· ."' ."' .'' ;• -: " T : T 

הרחמיםבריחיננעלושםכי
ס~ם~ן·~תייסער-ל.ה: הס;~~~~ ;~

החולאתשכחה
T : T ;· -

סדום~ןזpהו~א
~רדלגוtקי~ין
ry ה~~?קי .. 

צריח

קלע·~
בליעהבית

•• ; • T 

בהםכשנגעתמלהטיםהיוהם
סערך:;גיםמרתת:~ז~ל'ר wל~~א~יז;-יהו
ומישהו

חבריולפינוילפעולהחלאמוקוכאחתקםבראשוהחמודההפגיעהלמרות

אתלסייטכךאחדיצץואולםמזיכרונו,שנמחקקטעוההרוגים,הפצועים

והוא-שדופיםטנקיםשדידילצדפניםוחלקיגופותחלקיובחלומותיו, .לילותיו

גפייםולחברתואםלגוףראשלחברמצליחהואאיןאלוםמחדש,לחברםמנסה

 .לאלהאלהמתאימות

מספר ) 2013(עקד,משלוהיגיןוישללבבחזןומלכהשלהאוטוביוגרפיספדה
 .ההתשהממלחמתקרבהלםנפגעטנק,מפקד ,בעלהשלסיפורואת
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גאוותימחיר

באהבהבני,לשגב
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בולעואתה

; -T •• -

ו~קיא

ובולע

העתיקםחהלבנו,העבידשאותםקשיםוחדרהדיכאןובהתקפילקההאיש
גואלבמוותלדאותפעם,לאנוטים,שניהםחדדתית-דיכאונית.להתנהגות

משחדר.
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בר-זאבאיליה 1
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בשוחהקואר ,כיפוריוםמלחמתבר-עם,מיכה

האבודהעדןבגן

רחמיםסד"החמה,באכזד!!ותמאבזרים
 .-:-גדודינפרשולת,פארתובצ~וד

: . :.::·:· , . :: : .. 

- ;ך~~;קס
 ,ך;ב~~למות~סה~~וון~~ך~יס!נו
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עלוןצדוק

השםפתאיםשומר

לדו"תאניקדעתבאתוההיוועבלוםבין-ערביים,עשתחיתהזו
לעההררויםולבבילמחנהמחץוךרד mכביצאתיאמתדי.
שנצוקאלההןאמתויהבלד"תמתכנסאתהשבהןהאלההקדתו

דינותו,זעורהחיתההקעקרבקיום.להתמידבנפשך mכמהן
m שוובכוכבים,זעורייהיוהשמיםגםרגעעשדועלצמישבתי

לאןר.שמיםביןלכשהומתאםישהאםשהלאהביהתעוהרר
נשקלכיעמוסיםהקרוס.אתסיימועתהזהמ"כים.פלוגתהיינו

במטוסהצטופפנועו;רובזקוהפצצותרסס,ירמנוימחסניתו,-

ם, mשבלפרידיםהצפןומןבבלההאתונוהטיסושבוהתולבה
איוורית!"מתקפה"יש , mצהמ"פסיניב mלמושכהגענו

המטוס.צרפתלעשנשתטחפקדשעתנותויואתשמאבדוכמי
שעתנותויו.אתאיבדשובכינארההמטוסמןויצאנושכנחתנו

דייושבתיוסימןנמשכת,המצרייםהמיגיםשמתקפתעצקהאו

מחסה.שנחפשכמשוגע

מסתלקיםשהיואפשרקםרו,קצרזמןשו mשהתאהל,איעורים
מחץוךרד mכבשכיצאתי-עבריים, rבשאתוםאלאמתעדותי,
תךומשמעתום.אתבנפשי mחיהלתב;דדוישבתי mלמחנה
בקרבתהאיש rnאתהשבהןהלאההקדתולעמההררשאני
איוםהיהההפצצתושערמתקפה.מקוםמשוםכמוהחלה
ההתכנסתוכיצדחשתיבאחתהשא.הקזבינארוובסמךוונארו,

שהאמנתיהאינטימיתו-ללכנוחשפתנבעקתלשיעהצמית
באחתהפכהתו, mכליהעמניקהשהיאבלעבותי,שהיא

וגבלותוהרביםלשרתוהפכהלשיהיחידשרתולפומבית,
שהמשכמגתנון.ד mמפנתכנסתיללכ.פצוריםעתההיועלומי

עתבאתוהליהפכובבטחהמגתליםשהחלוהוכוכביםשהעקות
הפןרועםפעלוהלמשתפיאמתכידיידלישהיושמיםמגרמי
מןהנועבאנויםחוסרבדברההבנהלתעדותיחהרדזאלנבכי.
שנלוההרגעמןשתינקו,כךלעחשבתילשנו.הבילווגיתהמהתו

היינוכךכיאנימאמיןלו.אודגיםהולכובאהבהבחוםעטףוהאו
לחוסרמעדויםהיינולאמוגנים.חשנו-ובנערוינובילתודנו
עדתנולעלעהאלולשנו,הבילווגיתהמהתומןהנועבהאנוים

לספקשנעודלמידמההטעבקיום.מלחמתלהיחלםלעינוכי
החהדר?תבאומניין-הבדרכךאוםהבילווגיים,צרכינוכלאת
ליוותה mאחקיומיתחהדרמתקפהאתוהעדכיחשובאני
המדינהלשיכלותהבדברהירונולשהחהדרהיא-ילתודיאת

המבוגריםאתשאפפההגלודההחהדרעצמה;לעהלגןהעציהר
משחרערוזוכראניישארל.באןרהיהידועהםלשגלרוובדבר
הולכחשדתו,בלדלהחמיץלעצמומשרההיהלאאביכינערוי
זכהרוכןהמדינה.לשהביטחוניהמצבבדברלהתעדכןמנתלע
ים mהומתהאודגיםבפניםשניכהרהקיומיתהחהדרהיטבלי

האימהבאיוורריחפהאז-הימיםששתמלחמתערבלשו
לים".ללשהיכנועומדיםש"הערבים

האישישהקיוםמכךהאדגהביפיעמהאלזאת,לכבתךואולום

הצךרואתקדהבילווגית.הבחינהמןשבריירהאולשי
אתהלילחםבצךרולואחשתיעהםלשהקיוםבמחלמת
לגלרושחתדריפילעאףכיגםזכוראניהאישית.מלחמתי
אפשר ; mהמלולעשיגןמייהיהכיהאמנתיהמדינה

בילווגיתמוגנותאתוהלשמהתחשוהנעבהזושאמנותי
ישנםכיהיטבחשתיימיםבאתוםביתודלי.זכיתילשה
כדישעלותיעדואינישאנימהאתשעלתושיעדויםלאה
הםיעדויםמניין-תהוההייתיאחת(לוא mהמלולעלהגן

וסייעהאופטימיתו mמיבינעטהזותחשוה .)?ןכשעלתו
לשפניהתקופהאתשאפיינההוקיצנויתהקתרדובאיווהרלי

הימים.ששתמלחמת
שףו, mבדדואוניבקרבתיפצצתוהתפצוצושבוערבבאתוו

הקיוםמלחמתעםהללכית .הקיוםמחלמתביהתערבבה

לשיהקיוםחלממתעהרביים,ביןעשבתשם,האישית.
כאילוהמדינהלשהקיוםומלחמתמהתוית,להיתוהפכה

חשתישבההשארנוההפעםזוחיתהזווית.לקןרקה mנ
מהו.קיומיפחד

חלזרויכלואנייחסיתבבטחהכיומצאתיההפצהצמשתמה

מבקשומהזה.לכיסתייםאיךלבבי,י mההרהמוגן,לבנוקר
נשעתהשהםפתאיםששומרהתחשוהללמתו.עלוםבארו
בארולעמציקהמחשבהלאיהשבחלתדוהלאאחריפה,שוב

מובנת.אלולעומהבךדדעלומואתהאושמכחגעלום,
חשףובהיותיהתעדוותילשהשבירירתואתוהחלפו.שנים
הקיומיתהאדגהגםאתוי.מלהוועהרוהשמיםכיפתתחת

הוחלההישטשטהזואךאתוי,מלהווישארלעםלשעלתחי
המדינהלגלרוחתדריבילתודנואם : mאחבאדגהמתחלפת

מןפסאלהזשאיוםאף-היראויבהי,ביידייחךרשמא
מאשריתורבידינוהאוגלרונוכיאני rמבעתה-עהלום

שהלמיתואיוביםלעינושיקומומכךהחהדראויבינו.בידי
אללמישרויםחליהלנולבידינובמושמאבאדגהנתחלפה
חסריאצרהשבאוהרוינולשתקוותםתתממשהאםצריוים.

יהידוםלשחבבהשישדמקוטרית,מידנהכאןתוקוםכל
כדידעאנומוסיריםהאומנםשכניה?עםלשבוםחיההויא
מתוכנו?הבקעייבעצאלשכך

משמעתושהניםעםקילבהשהםפתאיםשומרכיהמחשבה
שהםפתאיםששומרהסכמהמעיןאליהבחלתדוהחשדה:

אנונלקחיםטעביתחקויםמערכתלאיזובהתאםשארעד
ההז.עהלוםמן

כתבתיהבאהשיראתמחביר.כמהנהרגולמחמהבאתוה

 +מחלמה.באתוהשנספהז"ל,נברג mאבהרםחבירלע

ישראל.בבנקעובדופילוסוף,משוררסופר,האועלוןצדוק
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גבאיצבי 1

ואחדילפני

כיפוריוםמלחמתבעקבותהערותשתי

הפליט . 1

דיפלומט"של"זיכרונותמתוך:

נפט(חביתשפרץהאנרגיהמשברלמרות : 1973אוקטוברפיללדפיה,
בקרבלישראלבאההדבקיעיםניכרולאדלור!),-10לאזעלתה

מעורבותשלמאפשרותחששצץגםאךובעיתונות,האינטלקטאולים
היום-יומילמגעבמקבילשנייה"."וייטנאםשלוהיווצרותהאמריקנית,

לתדרוכיםהתקשורת,עםהדוקקשרקיימנוהקהילה,עםהרצוף
ולראיונות.

העיתונאיבמיוח:דזוכראני-מקמאלןלאריהעיתונאיעם-אחדריאיון
ידעלאהואהתקשורתאנשיכמרביתלמלחמה.הסיבותמהלדעתביקש
הפלסטינים,הפליטיםעלאותישאלכאשרהסכסוך.תלודותעלהרבה

ערב.ממדינות-גורשואו-שיצאוהיהודיםהפליטיםעלגםלוסיפרתי
לאהנושא.עלמדבריםאיננומדועשואלהסיפוראתלשמוענדהםהאו

שקראוערביםמנהיגיםשלנאומיםלוהראיתיעניינית.תשובהליחיתה
ישראל.לחיסלו
'לחם,קבאבי,ניזארהסוריהמשוררשלשירואתבאוזניוהקראתיבנוסף,
המובליםהערבייםהעמיםשלהעגוםמצבםאתהמתארלובנה',חשיש
ערביהודינושאאתגםהעלההריאיוןושלטון.בצעתאבימנה~גזיםבידי
עלי,אישייםפרטיםגםשכללומשוםהתקשורתי,היוםסדרעלעלה
הפליט.- The Refugee-כותרתוחיתה

16 
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נפשחשבון . 2

לאן"הערבי"העולםהמאמרמתוך

המסתברהערביוהאביבהערביהעולםעלהעוברהמשברכינראה
נפש.לחשבוןבקרבוהאינטלקטואליםאתמעורראיסלאמיכחורף
טען 2012באוקטובר-6בהכיפוריםיוםלמלחמתהשנהביום

האינטרנטיהסעודיבעיתוןמולחםלסיףאלעבדהסעודיהפובליציסט
הדיקטטורים,אלאהערבים,שלהאויבאיננה"ישראלכיניוז''ערב

והשחיתות".ההזנחההבערות,

ישראלאךגבוה,מחירגבהערביהישראלישהסכסוךטועןמלוחםאמנם
האמיתייםהאויביםהערבים.שלהאויביםרשימתבתחתיתלהיותצריכה
ובריאותו,האדםחייכיבדוהיעדרחינו,ךהיעדרהשחיתות,הםלדבריו
כדעתמלוחםעדתלנשים.זכויותשוויוןוהיעדרהחירויותהיעדר

הדיקטטוריםכי-1968בכברשכתבקבאבי,ניזארהבלוטהמשורר
עמיהם.אתלדכאכדיערביהישראליבסכסוךהשתמשוהערביים
 •אדונים.סוריממוצאהדעותוהוגההמשוררגםכמותם

-השירההספרמחברלשענההחוץמשרדוסמנכ"לשגרירהואגבאיצבי
מדורניים)ערבייםשיריםשלותרגומיםמאמרים(קובץהיפההאימפריאליזם

 .' 77'עתןרספרי



ארזנעמה

פוליטיתלאסדרה

ההפתעהמןשיכוריםמהניצחוןיהמומיםהימיםיששתמלחמתלאחר
לעומקטילוערכנובמצוריעםשלהנוראהמהמעוקההשחרורשל

האויב"."שטחי

ובכפריםבעריםוחלונותלדתותמעללבנותבדפיסותהתנופפועדיין
הכבושים.

ישראליטנקמצוירשבהדוששלהקריקטורהעמדהעינימולאבל
הםהרישלנו.מהחייליםמפחדיםמדעוהבנתילאבמדבר.פרחעוקף
אחד.לאףיזיקולואבעלום.טוביםהכי
בחלקבכדורששיחקוילדיםשלבעינייםלגלותהופתעתייותרעוד

כלפינו.שנאהירושליםישלהמזרחי
כמעטהייתיבטיול.שהיולמבוגריםאמרתי-אותנו"שונאים"הם-

שם.היחידההילהד
"הם-המבוגרים.ידיעלרוחבקוצרנעניתי-שונאים?"פתאום"מה-

הממשלהעכשיו.עדחיוהםעוניבאיזהתראיאותם.ששחררנושמחים

יותר".טובלהםיהיהשעכשיושמחיםהםלהם.דאגהלאשלהם
*** 
נערבטיפוליהיהבסיכוןינעורעםעובדתבהיותישביסיהרבהאחרי
לו.מפריעהשהיאהרגישכיבחדריארןובתוךאחותואתשנעלצעיר

הנער.אתשאלתי-בארון?"אותהנעלת"למה-
לעפעף.בליהנערענה-אותה"שנעלתישמחה"היא-

*** 
הגולן.אדמתעלסוף-סוףדרכנוכאשרכולנומפינפלטההפתעהאנחת

רכבכליעשרותסדוקה.בקעוהיאדמהושליבשיםקוציםשלמרחבים
התחלתיעכשיוהקצוניים.השדותפניעלמפוזריםושרופיםחרוכים
מלחמה.מהימושגלקבל

עצובותנטושות.חיותהסתובבורפאיםיעירבעצםשחיתהבקונטרהי

שלהם?החיותאתככהעוזביםאנשיםאיךומיואשות.

*** 
ערבבכלאותימציפיםוהחרדההפחדאתהדגשתיכןאחרידנותשנים
הקשויואתשבדרהעיראקייםטיליםעלהאזהרהצפירתנשמעהכאשד
האטום.החדראלהוחתלוההכלבאתמחשדפעםבכללאסוף

שלשלישיםמשניריקהעירמצאתיהעירילרחובותיצאתיכאשר
ומיואשות.עצובותברחובות.מסתובבותנטושותביתוחיותתושביהי

*** 
התעלות.לתחושתהפךהימיםששתמלחמתאחדישלהניצחוןהלם
שנייה.משואהשניצלנוכךעלדובר

תמונותעםענקייםפלקטיםהתנוססוהקירותיעלשלנויבכיתה
עלוידיהםמפוחדיםיכבוייםייושביםרביםשבוייםובהןמהמלחמהי

משידיאחדשלחריזהחיתהלתמונותמתחתכניעה.לאותראשיהם

שלשו"שתייםאחתהכתפייםיעלהראש;,עללמעלהי"ידייםהילדים:
נחת.מדושניבלגלוגיהאלהבתמונותהתבוננובכיתהוהילדים

*** 
השבוייםעשרותשלתמונותבעיתוניםפורסמוכךאחרשניםשש

עלוידיהםמפוחדיםיכבוייםייושביםכיפורייוםבמלחמתהישראלים
 .כניעהלאותראשיהם

*** 
ברחובודאיתיהאזעקה.כשנשמעהבביתהייתיהכיפורים:יוםמלחמת

למכוניותיהםונכנסיםשלחסיהטליתותאתבשקטמקפליםחבריאת
מחשבהביוחלפהחיוורימלמעלהישליהשכןדדייאתודאיתיונוסעים.
למלחמה.השלישיביוםנפצעוהואלהיפצעהלוךשהוא
בשקט"הלילהלישוןיכוליםאביבתל"תושבידיין:משהדיברבערב
זריזטייסבצהדייםישתייםבשעהכייעדנולארגעבאותואמד.הוא
אביב.לתלמכווןשהיהטיליירט

בריאיוןדדויאלוףרבהרמטכ"ליאמרהעצמות"אתלהםנשבור"אנחנו
המוןהדוגיםיעלשמועותלטפטףהתחילואלינואבלטלוויזיה.
אלהמצריםהחייליםהתקדמותועלפצועיםיהמוןופצועיםיהרוגיםי

סיני.תוך

משפריםרק"אצלנו-הפצעודדיליאמר-נסוגים"לאשלנו"בצבא
 •לאחור".עמדות

דגשמתוךוהתנהגותיתקוגניטיביתבגישהמטפלתמשורדת,היאארזנעמה

בודהיסטיות.טכניקותעל

ספטמבר-אוקטובר
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פורתאלישע 1

מדימאוחרתמיד

א.

להשליםשבועות,לכמהלירושליםנסעתישבעים-ותשעשלבקיץ
תחקירמעיןהעיונית,בעבודתיהתחלתיגמורה.בלתיעיוןעבודת

מאחתשנשכחיהודימשוררשלויצירתוחייועלביו-ביבליוגרפי,
ניסיתי,הזה.לקיץקודםשניםכשלושאירופה,מרכזשלהארצות
להשלימה[."]הצלחתילאאבלהזעתירציתי,

"מיוחדת"מאוד,מושכתצעירההיאלעצמי,לדמייןהמשכתיכרגיל,
כימים,לילותיהןאתשעושותהללו,הצעירותשנקראותכמומאוד,

עלומיםידכתביעודלגלותכדילאשכמותן,"ורחיים"טיפוסים
שיבדילזהשלהן.ד mהמי"הייחוד"בתכנןואלאובסמליה,בקבלה
שעלואלהההדמיות,הסטודנטיותמקהלראשונה,בסקירהמיהאותן

הרוחמדעיבנייןאתהמאכלסותאלהשבשפלה,הקרתנייםמבתיהן
 ]".[ישראלמחשבתשלהמחלקותאתובעיקר

ב.

טירוןכנראהצעיר,קרייןשלקלוופתאוםבקעשליהקטןהרדיוומן
אפילושהערידהמרעידה,ובהתרגשותהכרתי,שלאקולבקריינות,

שיכול,מילמהר.למהר,במאזיניםהפצירהואשלי,הזעירהרדיואת
לרגעהעתיקה.העירשלהסמטאותאתשמכירמישקרוב,מי

בעזרתאדםהצלתלחקותהמנסהפרוע,רדיותסכיתשזהוחשבתי
מבוימים,ותסכיתיםמתיחותמיניכלעלשמעתיכברהרדיו.אזעקת
להתנתקקשהליהיהקטנים.לאלבלגניםוגרמובהפתעהששודרו
אבלהרדיו.אתשכיביתיוכמעטשלי,המשורראלהחיבהמקורי
הניחלאהמרוגשהקרייןשלהמרטטקלווהצעיר,הקרייןשלקלוו

בוכים:בקולכמעטהתחנן,פשוטהואחפציהלאכברהואלמאזיניו.
הגבוההמגדלהיכןשיודעמי !שבסביבהומישיכלומימהר!"מהר
להציל!.""העתיקה,בעירהנוצרי,ברובעהקדשו!הקברכנסייתשל
סתםלאזהאמיתית.אזעקהזוהירציני,זהלעצמי,אמרתירגע,רגע

מבוים.מתיחהתסכית

בקלותלראותהאפשרהמגדלעלעלתההיאאםמרפה:אינווהקריין
שחורהחליפהלבושההיאלזהותה:ניתןלחרכיםמבעדמלמטה.

מתנפנפת.עליוניתומעליהםארוכיםמכנסייםקלים.קיץבדישל
ומבריק.שחורבסרטואסוףוארוךבהירכלרבדהואשערהוהעיקר,

הגרמניתהמכוניתשלה,והמכונית !אותהלפספסאפשרותשוםאין
מכונית,איזויודעהשדאושלה,הצהובההפולקסוואגןשלה,הקטנה
אותה.לזהותאפשרהקטנההגרמניתהמכוניתלפיגםלמטה.חונה
הנוצרי?הרובעשלהצרותהסמטאותבסבךאותה,דחפההיאלאן
שלולמאזיניםוקוראשבכשהואמרעידהקרייןשלקולויודע,השד

שתטיללפניובשחור,בכלוכדהיפהפייהאתאותה!להצילשירוצו
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רחבתאלישרהקדוש,הקברכנסייתשלהגבוהמהמגדלעצמהאת

 ]".[שתחתיה!הסלע

אלוםשלהחשאיותכלליכלאתוהפרתיממקומי,קמתיואני
הספריםעגלתאתוגררתיהסמוקההספרניתאלרצתיהקריאה.
זה"מההמועטיםהיושביםאלוצעקתיספרי,אתעליהשעמסתי
קמווכשהםברדיו?"האזעקהאתשומעיםלאאתםחירשים?כולכם

צופר",שוםשומעיםלאאזעקה?"איזוושאלו:שבאלוםמופתעים
השבתשישי.יוםלאאושישי"יוםהיציאה.אלבדרכיהמשכתיאני

ידייםתנולכם.קוראיםבואו,תפחדו,אלתיכנס.לאהיאתיעצר,
איזובגללתיעצרשהשבתכאילוהצעירה!"האשהשללהצלתה
השבת.אתלהכניסאולעצורהמוסמךהואאניוכאילומתאבדת,

במדרגותודהרתיהאיטיתהמעליתעלפסחתיבמהירות,ויצאתי
ידיים!"תנובדרכי,הנתקליםאלצעקתיידיים,""תנוהיציאה.אל

שמביטיםכמיביהביטווהםההצלה!"יריעתאתהיטבלמתוחצריך
שישייוםבצהריהקמפוס,מדרכותעלחופשישמתרוצץבמשוגע
השבתאחריכמעטשניםשששבעים-ותשע,שלבקיץקיציים,

לשכוח.יכולשאינניההואבאוקטוברהשישהההיא.הארורה

כלפניעלחלפתיאיךהעתיקה.העיראלהגעתיאיךזוכראינני
מרעישהזעירכשהרדיופתאום,נחתתיואיךוהרמזורים,הצמתים

מתוכומפכותלחבבוהתחלתישכברהקרייןשל ·ותחינותיובחיקי,
קיראלשעוןפתאוםעצמימצאתיאיךזוכראינניהפסקה.בלי

השוק,חרובבתוךממשאליו,הצמודהתללוהמדרגהעלמולצ,
איךרקזוכראניהרובע.מדיירינוצריערבישלמזכרותחנותבאיזו
זוכראיננישם,שהיההקדוששלהגלוףהאיקוניןאלידינשלחו

כמוראשוסביבמתעגלותהארוכותהבלונדיותששערותיושמו,את
שמשמשתיזוכראניבידי,היהשהאיקוניןזוכראניזוהרת.הילה
זוכראניגסים.בצבעיםהצבועההשיערהילתאתומיששתיבצלם,
אותימדרבןהוקרייןהמגולפת.העץבחתיכתחספוסבכלשחשתי

לעזובהחמה.הקיץשמשאלהקרירהצלממחסהלצאתהרף,בלי
בחצרהכנסייה,למגדלשמתחתהרחבהאללורוץהמדרגה,סתראת

שיחדושבחיקיהקרייןעםניהלתיאםזוכראינניהקדוש.הקבר

בכבדות,מתנשםעצמיאתשומעשאניליהיהנדמהשרקאונרגש,
גםומתנשפיםרציםומסביבהאבן,במעלותמתישהריצהלאחרכמו

מהרדיו.הצלתהמחעקיכלאחרים.

פעם.שמנועהקטנה,גרמניתמכוניתפניעלשחלפתיזוכראניבדרך
הגר.שלהקטנההמכוניתזוחיתהשאלויהרגעבאותושכחתיאפילו

הריצה,באמצעעצרתימדבר?אתההגראיזועלהגר?פתאוםמה
הגר,המיחע.במצחיחזקהמכהלעצמיונתתיהמכונית,אחריקצת

הואקלטת.לאאבלשמהאתהבוקרשמעתכברהרישכמוהטיפש
שאיחרההסטודנטיתזונזכר,אניודאי,הגר,לכתפך.מעלועברחמק

רגילה,מאחרתשלרגיל,איחורשזהחשבתיואנילמפגש.להגיע
היהדות.מעדישלהבנייןשבפתחהמתקהליםחבורתעללוגלגתי

הריפלוקסוואגן?פתאוםמהעכשיו,אותיעצבןהקרייןאבלכן,
המכונית.ידעלרצתירקעכשיואניהמצילים.אתלהטעותאפשר

נזיפהשבחיקיבקרייןנזפתימיושנת.גלוףפשוטשזוהיבטוחאני
למגדלאכפתומהלהצלה.לסייעכדיבכךשישכאילומבינים.של

לקפוץכעתממששמתכוננתולהגר,הקדוש,הקברשלהכנסייה
למטה?שםממתינהמכוניתאיזוקצה,אלממנו
בכלבו,לדייקשחובהשינוןמשפטכמולעצמי,שיננתיאניאבל

אבלנכון,קטנהנכון,גרמניתמיושנת.גולףגולף,וצליליו,הגאיו



אתומכנהטועה,שהייתיכמולהציל.ורוציםרציםאםלדייקצריך
להצילאפשראיךוהריהצלה.מזרןבשםהנמתחתההצלהיריעת
כךכלהיאהקברכנסייתכשרחבתומיושן?קטןהצלהמזרןבעזרת
גדולה?

שצריך.כמוהצלהצוותהתארגןכהאחרשהסתברכפיבאיחורואז,

ידייםנתנוהעיר,קצווימכלכמוני,נשימה,קצרישרצוהמתנדבים
אתעצרהלשבתהמתכוננתהעירוהעיר,ההצלה.יריעתאתומתחו

הקיציתשככה.המסחרהמולתחדלו,הרדיומןהקריאותנשימתה.
לאהכנסייהמגדלשמעלהכחלויםובשמיםצפירותנשמעולא

מכוניתהשלהמנועפעימותאתאפילואחת.ציפוראפילונראתה
נמשךחסדושלדממהשלמופלארגעאיזהשמעתי.לאהקטנה

ניצלת.שחיתהאפשרמעט,עודמתמשךהיהאםשאלוי,העיר.על
אפשרבעיר.שאחזההקפואהלדממהאחניהמטהשחיתהאפשר
האלפיםמאותשלהעצומההנשימהלעצירתמקשיבהשחיתה

הקטלני:פעולותיהסדראתבמהופךעורכתחיתהואולישמסביבה.
מכנסיהאתומהדקתהמתנפנפת,עליוניתהקצותאתמכנסתקודם

הבלונדשפעתאתשחגרהסרטאתבחחקהקושרתואזהמתרחבים.

פניה,עלמעייפותשקופותידייםמעבירהואזשלה.המזהיבה
קנהבתוךהתחובההארוכה,הסיגריהאתלעצמהמציתההשחור
במדרגותסוף,סוףלאיטה,יורדתכךואחרבו.לעשןשאהבהעישון
משמיעהיההמחעקיםוקהלהכנסייה,מגדלשלהחלקלקותהאבן
הגלוףאלישרוצועדתהקדוש.לקברמתחתענקית,רווחהאנחת
ואניהעת.כלאליהמלפעוםחדללאשמנועההמיושנת,שלה,
עלאךללבו,נגעשגולרההחביבוהקרייןהצלתה,מוזעקיכלעם
שכמהעלמטיליםהיינולהכיהר,זכהלאבכללכמוני,שממשפי

שמיכותאתשכרכנוכמוממשההצלה.יריעתאתוכורכיםסביבה
השבתאחרישבאובימיםהאש,מןששרדוהשרופיםעלההצלה

המלחמה.נפתחהשבהההיא,המקוללת

בה mהאלשהגעתירקזוכראניקרה.באמתמהזוכראינניושוב

מהמשוםאחוזהיההגלוףהאיקוניןהמצילים.שארכמובאיחור,
ואיךהמזכרות?מחנותהדרךבכלאיתיאותוהבאתיהאםבידי.

יהיהמהניחשתיכברהצלם?אתמידילקחלאהחנותשבעלזה
ששלפניההוא,באוקטוברראיתיכאלהסופיםמדייותרבסופה.
היהלאהמגולפת.העץבובתעלאצבעותיאתהידקתיכמעט.שנים
כמההקדוש.הקברברחבתמוטלתשכבה,כברהיאלעשות:מה
לעצמה,שכרכההשחוריםבתכריכיםחפהכמהבשובבה,חיתהיפה

חיתההיאואוורירי.קלקיצימבדשנתפרהשלה,השחוריןבחליפת
בעדשעצרמאירזוהרממנה.שעלהזוהרשלבועהבתוךעטופה

ההחייאה.בפעולותוהחלועליהקרסובטרםשניות,לכמההמצילים
ומתמונותמגלופיםקדושיםשלמאיקוניןמצלמיםשעולהזוהר

 ]".[קפואותיפהפיותשלמוגדלות

ג.

אבלמודעותכמההתפרסמוההיאהשבתשלמחרתראשוןביום
ריכנשטיין,הגרהיאמישישייוםעדידעתישלאאוניחבוקהבעיתוני
בצהריכברהאחרונה.דרכהאחריהעיתונים,דרךלעקוב,התחלתי

שבעירהגבוהמהמגדלמותהאלקפצהשהגרברביםהתפרסםשישי,
לשישיחמישישביןשבלילהגםהתפרסםמכהיותרהעתיקה.

לאהעירוני.הנפשיתהעזרהלשירותשמה,בעילוםהתקשהר,היא
שבאמתנראהאבלהתורנית,עםהאחרונהשיחתהעלכתבוהרבה

ובהניידת,אליהשלחווגםממצוקתה.הירושלמיבסניףהתרשמו
שוחחומהעלממושכת.הרגעהשיחתאיחהשניהלומתנדביםשני

בעיתוניםהגר?להםאמדהומהכך?כלארוכותשעותבמשךאיחה
נרשמו,ולאהוקלטולאהשיחותגדול,היהבסניףשהבלגןכתבוגם

שהחלהעירוני,במקומוןמצוקותיה.היובאמתמהלדעתהיהוקשה
היהשהבלהצעיריםהעיתונאיםאחדכתבהסדירה,הופעתואתאז

בהחלטתהנחושהנותרהשהיאידעולאבתחנההתורניםנגדה:
הפניותאיחה.שניהלוהארוכההשיחהלאחרגםהמגדל,מןלקפוץ

הקרייןגםוביניהםפה,ובעלובטלפוןברדיוחבריה,שלהנרגשות

איחרולאשהעיתונאיםמשפחתה,ובניהועילו.לאשלי,הטירון
שהגרזהלהםמכאיבשהכישמהדבריהםשארביןאמרולאתרם,
אליהם.פנתהלאאזואפילוקשה,כךכלבמצוקהחיתה
הספרים.בביתגמוהרהלאעבודתיואלספריאלחזרתיאני

הפניםסמוקתהספרניתליאותתההספרניות,דוכןאלכשניגשתי
מצטערתנוראשהיאליואמרהלצד,צעדיםכמהאיתיפרשהשלי,
שישי.יוםבבוקרשקרהמהעל
באטימותבךשנהגנומצטערת"ואנישאלה.לדעת?"היהיכלו"מי
 " ...יודעיםהיינואילוכזו.
שבעצמימפנימצטער,אנישגםלהואמרתידבריהעללההדויתיאני
וכשהיאהצעירה.הסטודנטיתשלגורלהללביייגעכמהעדידעתילא

ואמרתיהוספתישהזמנתי,הספריםאתהספריםעגלתעלשובערמה
לופעמיםמעשי.לכלאחראיתמידלאאניהמלחמהשמאזלה,

שזרקההמפליאההדרךקפיצתכמותמוהים,דבריםליקורים
העיר,מדרכותעלתמוהותפגישותוכמוהנוצרי.הרובעאלאותי
בלילותדקלאהמלחמהמאזאותיהפוקדיםמשוניםמראותוכמו

ביתשלהעצומיםהחלונותמולהיום,באמצעאפילולפעמיםאלא
ליואמרההעגלהעלכשדכנההסמיקהשובוהיאהלאומי.הספרים
החדשות,במהדורתההודעותאתכששמעהשישי,יוםבצהרישכבר

ספטמבר-אוקטובר
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1 
כזה.מגונהבחיפזןוהתעופפתילאןהבינההיא

והלאהקצרצרהתיאורלפילה,נדמהואפילו
הגדאתהנידהשהיאבדדיו,שנמסדמדויק

לואאחתלאאותהדאתהשבטחמפניהמסכנה.
הקריאה.שבאלוםההשאלהבדוכןשתיים

הלודתהבמושבתשנערכההעגומההלוויהלאחד
ועלחייהעלשמועותחרושתהחלהשברדום,
היומייםהעיתוניםאללחלחלהגדשלעבודתה

לגזורמנהג,ליעשיתיואניהשבועונים.ואל
לחייההנוגעיםהקטעיםכלאתהעיתוניםמן

שצירפתימיוחד,בתיקאותםלואסוףלומותה.
הביו-ביבליוגדפיתעבודתישלהגדלוהתיקאל

1 ." 1 

שחיתהמותה?לאחדעליהנתפרסםלאמה
הקבלהסודותתלמידיביןשבעילויעילוי

משובחספדהצנועהדידתהשבסתרוסמליה,
לאשכמותוספדוסמליה.הקבלהסדוותעל

הפרופסורשלגבורתוימימאזנכתבלואנהגה
 !".[שלוםגדשם

והראיתיההשאלהדוכןאלניגשתיואני
והיאבעיתןו.שנכתבמהאתשלילספרנית
מתוךהועלתההושתופפהכדרכה,הסמיקה
עיתונים,דפישלצרודשלההנסתרתהמגידה
זה"קח,ואמדהלפניאותםמעטוהניחה

וכשהזמנתיבשבילך".אותםאספתיבשבילך.
הקפיטדיהאלאיתילדרתגמוהרבהפתעהאותה

שלומותהחייהפשרתעלבניחותאלוגלגל
מעיתוןותפחהוצמחהשהלכהדיכנשטיין,הגד

והעבידההספרניתהסכימהליום,ומיוםלעיתןו
יחדוירדנוהמשמרתעלהאחריותאתלחברתה
עבדנושובהקפיטדיה.אלהרחבותבמדרגות

ועלהספדים,ביתשלהקבועההתערוכהפניעל
שאלמלאאמדהוהיאהמתחלפת,התערוכהפני

חיתהדיכנשטייןהגדשגםאפשרהחטוףמותה

מתחתיוצגוהמבריקותשעבודותיהזוכה

מאודשאניאמדתיואניהזכוכית.לשולחנות
רגעדקאלאבחייה,להכירהזכיתישלאמצטער

שהדבריםמפניהנורא.מותהלאחדשנייםאו
בדניםמותהשנתפרסםמאזעליהששמעתי

גיחכה,והספרניתמאוד.מסקרניםפשוטהם

שהיאואמדהשגיחכהליהיהנדמהשדקאו
אהבתה.בדשתנפלומעטיםלאשגבריםשמעה

באוניברסיטה,המהלכתהרכילותלפיואחדים,
ראש.וחפוייחבלויםממנהיצאוגם

אמדתיואניבקפיטדיהקטןשלוחןאלישבנו
והיאלשלוחן.אחדעודמאודלישחסד
פרחעלסיפרתיואנימתכוון?אנילמישאלה

ששידדהואשבדדיו.הדאגהאחחהקריינים

שלו,בתחנההפוגהללאוהצלהמצוקהקריאת
הםורבדיוהיעלמה.עלבתחנהשנודעמהרגע
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שהרטיטקלווואלמלאהאחרון.השישייוםבצהרישליהעיוןדפימעלאותישהקפיצו
הנשכחהיהודיהמשודדאתנוטשהייתיאםספקשלו,הצעדונימתשהפצירוורבדיו

מהמלחמהאיתיגורדשאניהצעדאתממניהשכיחהחייופרטיאלשהצלילהויצירתו,
והיאתמימות.שניםששלפניבאוקטובר,השישהשלההיא,הארורהומהשבתהארורה.
כאוביםשיריםהמלחמהמאזשמפרסםשמו,גורןיוסףאחד,להמזכירשאניאמדה

גורן?"יוסףששמוה mבט"אתשאלתי,גורן?""יוסףהעיתונים.שלהספרותבמוספי
מכידאתהלמה?גורן.יוסףשמושידיו.אתמאדטובזוכרתאני"בטח,אמדהוהיא

אותו?"

וחמקתיית", m"הדלודמותהדיכנשטייןלהגרהנעימהשיחתנואתלהסבמיהרתיואני
אניאלויכן,אולישכן,להדגישאפילולהנתתיולאלפתע.אותישהביכהמשאלתה

 ]".[.גורןיוסףשהזכירה,הכאובהמשודדאתמכידכןאניואלויזה.מיבאמתיודע

מתרגש".באמתשאתהדואה"אניהספרניתאמדהכך"כלתתרגש"אל
שובאניכאלהמחזותדואהכשאניההיא,מהמלחמההללוהמראות"מאזאמדתי,"כן"

ששכבדאותירודףהזההנוראהאוניםחוסרלהושיע,שלנוהאוניםחוסרמתרגש".
 • 1 ". 1כמעט"שנים



יבלעו"ובקושיינשמו"ובקושי

ההיא?)הנוראההמלחמהעלכובתים(כיצד

יקירעריכה 2013רימונים,הוצאתעין,למראיתוייס:מאירה
עמ' 93משה,בן

הכיפוריםיוםמלחמתבימיחיתהוייסמאירהלאנתרופולוגיהפרופסור
שכלוותבמשפחותלטפלשהתנדבהדרכה,בארשיתסטדונטית 1973

שנהארבעיםעליהן.ראשונימחקרעריכתתוךנוראה,מלחמהבאותה
"בהשראתשנכתבהעץ,למראיתעטהפרינובלהאוררואהמכןלאחר
גבעללספר.המצורףבדףכנאמרבמלחמה",שהתרחשאמיתימקרה
שלמותונסיבותאתחקירתו"במסגרתעצמו:הסיפורעלעדונאמרהספר

ולמותוהמלחמהלניהולשנוגעסודהנובלה,גיבורלקארלו,מתגלהבנו
המעורבותהדמויותלגביהרסניותלתוצאותמביאזהכשגילויבנו,של

המוות".בנסיבות

לו?שנגלהסדואותומהוובכן
וקארול,ייטישלהחיילבנםיח'י,
שריוןחייליכמהעודעםבשבינפל

כוחבסיני."מיסודי"צירעלבקרב
לאשרוןאריקשהבטיחהחילוץ
בשטחמהמפקדיםשנייםהגיע.

בקפיצהרגלואתשבריח'יברחו.
יכלולואכןלפניעודאומהטנק

לחיילהורוהמצריםלצעוד.היה
אותולהרוגשמו,שמשוןאחר,

חקרמהשבי,בשובםלימים,בירייה.
ובמיוחדהצוותחבריאתקארלו

זההתקרבוגםוהשנייםשמשוןאת

שמשון,אתהאשיםלאקארוללזה.
השניים,נמצאיםהנובלהשלבסופה . mלרצנשבעשאותושרון,אתאלא

מקהרזההיהאםברורולאשרןושלביתובקרבתירוייםושמשןוקארול
בשרןו.לפגועשניסולפניהביטחןוכוחותבידישחוסלואוהתאבדות,של

מזועזע.לאנותרלפחות),(אניהקוראהמעזזע,הגילוילמרותמה,משום
הוצאהשל(כנראההספרותיהעורךכיהמחברת,מספרתלספרב"אפילוג"

אםליאכפת"לאלוהשיבההויאאמין".נראהלא"זהלהאמראחרת)
תומכתהיאדבריהאתכשאתקרה",זהבדיוקכךלא,אואמיןנראהזה

השואהשל"המציאותשאמר:אפלפלדאהוןוהסופרמדבריבמובאה
מאמיןהיהלאאישלעובדות,נאמןנשארהייתיאםדמיון.כלעלעלתה

 .) 93(עמ'לי"

בדיוני,אואמיתיהואאםבשאלהתלויהאיננההסיפוראמינותלעדתי,
ידיעלאלאסופרת,ידיעלנכתבלאשהואניכרוכאןהסיפור.באופןאלא

חולשתו.חוספרותילבשולושנתנהחוקרת

עלהגדולהאפוסאתשכתביזהרס'החשדהבעתישראלסופריגדול
המטלטלתהיצירהאתגםשכתבהואציקלג,ימיהשחרורמלחמת

נכתבספרוגבעל .) 1999 (אליהוגילויכיפוריםיוםמלחמתעלבעוצמתה
במסעלוחם,לאשלהיזכרותפירוריאלאהיסטוריה,לא"זאתהשאר:בין

אתששינתההגדולההאדמהרעידתבאמצעהחסומה,התעלהעברימשני
בספרויזהרמדי".גדוללמוותומתחתמאדגדוליםצבאותשניביןהעולם,

כותב:הואהמלחמה?עלאמיתיבאופןמספריםכיצדמתלבטזה
יכלולאאחדאףבעצמו.לוהיהמהבאמתמספרלאאחדאף"."וגם
היהכמוהפלגה,בשמותורקכלל,בדרךרקסחור,סחורורקבזה.לעמוד
מהבמפושרמספרלאאחדואףתופת."אשחיתהאוקשה,הויהזוועה,
יתהפכוומעיהםבשומעםיצטמקושוומעיושהואכדיעדשםהיהבאמת

 .) 164(עמ'יבלעו.""ובקושיינשמוובקרשי

מסוגלתשאינהוייסמאירהלשאבודואיעצמו.יזהרס'מלבדאח,דאף
ובקושייתהפכוומעיהםבשומעם"יצטמקוששומעיהבאופןזאתלספר
כקוראמזועזעלאשנותרתילמעלהכתבתיגםולכןיבלעו".ובקרשיינשמו
איומהמלחמהבאותהקהרזאתגםכיעלכאדם,מזועזעבוודאיכי(אם
ישראל).במלחמותכמוהחיתהשלא

וקיצורים)השמטות(תוךלהביאליהרשומלחמה,לאותהשנה 40במלאות
בשומעם"יצטמקוקוראיושכלאליהוגילוייזהרס'שלמספרוקטע

 .)ל"עשלי,היא(הכותרתיבלעו".ובקושיינשמוובקשוייתהפכוומעיהם

רחוקקצתופעםיותרקרובפעםסדרבליהמתרסקות"".והנפילות

וכבראותךומחפשותביבבהטסותוהמניחותכמעט,כמעטופעםהלאה,

כלעליךלהפילהצדקוחוסרהפעם,יפגעזההיכןבדיוקבגבמרגישים

להם,למפגעהייתולמהעליך,שכולםעשיתכברומהכוח,מאדהרבהכך

סביבךמייבביםהשאולשדיוכלבבטנך,באדמהדבוקדווקא,אתהולמה

זהכללאוגםעליך,ומתפוצציםעליךונופלים

והיבבההדעת,מןשמוציאהשלהםהיבבהאלא

שייגמר,אלוהים,הרייגמר,שכברמתחננתשלך

רגע,הרףלעודאפילוזהאתלשאתיכולאינך

מצלתייםהזמן,כלמתפוצץ,ורקועו,דעודוזה

אתהקורעתוף,איזהמצלתיים,איזהותוף,

העולם."

ולאפראי,ופראיעיוורועיוור,פראיעיוור,כוח

התפוצצותבושמובמי,אויפגעבמהלואיכפת

לפגועברזלמכיתותושולחתמתפוצצתוהיא

וכשמכיתהדרכה.עלשיהיהרךבשרבכל

אחתשלו,הלוהטותהמניחותמכלאחת

מיליוןבטיסתנחבטתמעופפת,צלחתכגודל

שעלרכהבטןבאיזושלהבשנייההקילומטר

יכולמהנשאר,מהבחזה,אובראשאודרכה

ראשומרימיםכעתמעיזיםזאתובכללהישאר,

עודכברשבאמתורואיםהראשמרימיכלבין

שהולךסימןוזהלב,דואינךראש,הריםמישהו

תיקרהוהיפגעותךהדורות,כלסוףעדלהימשךגםיכולכיאםלהיגמר

החולאדמתרך,לאזהיותר.להידחקלאןאיןודי.נוראכאברגע,בכל

ולברזליםממ,ךקצתרקאואותך,ולקלוטלהיפתחרוךלהאיןהזאת,

הואוייקרע,דרכםעלאותםיחטוףמיאיכפתשוםאיןמלובניםהטסים

כזהר,ךכזהאתהכולךתיקרע,בטנוייקרע,צווארוייקרע,בשרוייקרע,

כפותכן,המבושים,האחוריים,הבטן,הצוואר,מכווץ,כולךבזה,עומדלא

וברח.וקפוץקוםנפש,ךעלהימלטקוםאדם,בןוברחקוםהרגליים,

מתחפרתדפוסה,כזאת,מחוקהתולעתלהיותרקברח.איזהקום,איזה

באדמה".//
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ההדסוןעל"תשליך"

כנדתהוצאתנחרב,אשרהביתנמדד:ראובן

עמ' 535 , 2013ביתןזמורה

העירמעלהשמיםעשרינפתחואחד".בהיר"בבוקר
מבעדם,נגלוהרקיעיםשבעתוכליורקכיוהגדלוה
ארצה,הניצבסלוםשלכשלביוזהגביעלזהסדורים
הרביעי,הרחובשלהתחתיתהרכבתתחנתמעלממש

השמימה."מגיעוארשו

דאר;בכדדזכ

הכלופיתויים.מדוחיםשלסדוםהחשדה,"בבלמבהטן.
אמתביןופופ,אמנותמעד,ביןהגבלוותכאן!מטשטש

מדייותרפה,חייםיפיםאנשיםמדייותרציבור.ליחסי

זהעוגביםבזה,זהמתחכככיםכלוםמצליחים.אנשים
שלבקודקהדוים". mמתבחיוכים,מחליפיםזה,על

עלהמשקיפהסיידווסטבאפרהמוארתבדירתוהעיר,
חניוהנ:רחכוםשלהגדלוהכהוןמתגוררההדסןו,נהר

השואותיתלתרבותמרצהכהן,פ'אכדררפרופסוריורקי,
בקלילותומתמןר , NYUב-אלגנטייםקורסיםהמלמד

הנשיםעםסבוכותיחסיםמערכותבין

שלהקלונעויתהפנטסיהבתוךאבלבחייו.
מתוחכמיםיינותבסילבסט;רחצותנשיקות
הואאותומדמםבשרשלגורמהוסעדוות

ביתשלחזיונותמבליחים-לאורחיומגיש
הפרופסורשלחייובירשולים.המקשד
מתחיליםמעצמוהומרצוההמבריק
עצמהשלבדימויהשבויהדמותו,להיסדק.

יצואהקוראהמראה.למלופניהמשנה-
נפשובנבכיתיאלווגיפסיכלווגילמסע

קלוקטיבימדועתתשחושףהמסוכסכת,
יהדוייםטקסטיםמתוךעולוההצף

חלקםגמרא.דפי mבצובספרהמשלובים
שלהעבדוהסדרמקוריים.חלקםבדיוניים.

הכיפורים,יוםהנואר,ביוםהאימיםבמופעהגדלו,הכהון
המפושר,בשםקוראהקשדוים,לקודשנכנסהאובו

אלפישלגולרםתלויבהןפעלוותשלסדהרומבצע
זכאים.אוחייבים .בחוץהממתיניםהמאמינים

שנקנהמדמםאנגוסשברגשוקטורת.קורבנות.שחיטה.

סףעליום 21מישוןיוקרתיתבמעדנייהמופקעבמחיר
נפסעער.דםכמואכדררשלבדירתומתגלגלריקבןו

ותאוהושחיתותסעדותביןהותלועה,הרימהוביןבינו
טלטלהנפשי.חלויגופני.וחלויפיגלויםלביןמרוסנתלא

כייןלצלויםעריונותביןותהומות,יצריםשלבמערבלות
חלומותלתוךהמחשבהלהתפוררות-קריסטלבכוס

גדלוה.ואימהמנולוים
במשלביההעבריתהשפהעםמתעלסנחרבאשרהבית

"אוניברסלי"אמריקאיעלוםבתוךדווקאהשונים,
אתחחהכאילוהעבריותהאותיותשלהמאגיכוחן-

השליטהשלהזקורהסמלהתאומים.נפילתהחורבן.
בסוףרקאונים.איןחילדןו.עולוה.עור.הקפיטליסטית.

גאלוה.מפציעההגועלמתוךתקווה.מבליחההספר
לעצמה,מודעתיררקיתכיוכתיבהשלחדשניבשילוב

הזההייחודיהרומןמצליחעכשווית-קדמונית,עבריתעם
מתורגמתאנגליתשלכלאייםשפתחשדה.שפהליצור

נחרבאשרהבית-

פת, mסכתיבהמבעבעתביניהן,מעמקים.עוברית

וטומאה,קדושהשמשלבתנית, mרחשונית,קצבית,
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הרפזלאה

הזמןאתיודעשליהגוףוחשבוןדין

רין iJו~י;ם

רין iJ~ת ןו.r.:~י

ע,זקי;tייועלסזדינ;ן~ב;או~י
חךל;נ;ךעל
 ת.?~סראש~ת י~~;ו~י
ז:יקכה~זדי~רימו~ח ij~ת ijךןה
פו 9 ~~ז:יקו;ת iJ~לע.ת
האסוף.תחנתאל

;· -:--T • 

~לב iJ~תאז1קת~זק~~י
 ..יה;שעגניאלופ.;נה

ij גוףw ד~~יםמ;ך,לי
ך~ן iJא;ן /o~נ:רקתוק ר~.ע~

ij סעז:ייםא;ךל;~ין~ת ס~~~גוף
~~רים, iJ~!זוץק.~ב 7 ,ח~ ij ריר~~:;~יעל
~לה iJ~רוםע,~~ים~יע 7

דרב tp ~א;ק;~ים ij~ה·ךוג

לו~ה" 7iJ "נ:ר~~אלאזP.לילים 7PiJ~ין
הזדיtו~חלא~ןלן;לל ./iJiJo~~יכן
ח;ל. ij~ך~ירי~ין~ר [I ~~ע,ןךןך~חי

~~ךע ר~~ iJזpל~קור ijק~ב~ם
~ iJ י~י~~~צובךחד ij גוף

לוחששוב~י ס~~~~ך;:זרר
סחופיםע;למ;תשלהחרות ;ן"

 .~'רוף~~~גזי~ל~יא~רזpל
שעור".ללאגבולללאונחמה

 • : : : Tז•::

כתיבהחשדה.מזוויתהעבריהקוראשלהגרוייםהעצביםקצותאתוחשופתוכפירה,אמונה

במיטבה.עברית

בגלוה.דווקאלהיכתביכלוהכזועבריתאולוי
פרסי,ממצואירשולמיהוא ,) 2000שנתהתרבותמשדרבפרסזכהחביב(שספררנמדרראובן
מבפניםכותבהואעליוהעלוםאתמכירהואסייד.ווסטבאפרי mאמריקאיתלאשהנשוי

עבריותהאתיקה mשמהיטב,המוטמעתהיהדויתבאמריקנהלרגעאורחהואומנחוץ.
עםשהרסרוגהכיפהעםרבניתשבוראשןויוםשלספרלביתאותההופכתאוהקדומה,
עקומות,בתנעוותמשתחוויםשוררתשוררתבשרהרעומדים"הילדיםשםדווקאאבלגיטרה.

נפעםבהם,הביטאכדררכבשו.מצחוקונשנקיםילדותבמשובתזהאתזהפים mדמגוחכות,
מזהירהלשםאת-התנועותלשברימבעדנשקפתהראשונית,האחרת,המציאותאתלראות
רבעםההיכל.עלחופףהדומעלום.שבירהחיתהלאכאילוהשבורהכלישלרסיסיומבין
לו".שככההעםאשריאלה,כלראתההעיןאשריבהם."מלאההעזהרמספר.לאין
ביותר.צפוייםהבלתיבמקומותהקדשוהניצצוותאתלארותאפשרבגלוהדווקאואלוי

תרנגלואופנתית.בכנסייהשחרהרמוסיקהשלקונצרטהשלכת.ארגמןההדסןו.עלשקיעות
"כמהלעי:רשמחוץהכבישבשלויישראל""אץרנטשויהדויקברותביתההודיה.בחגהחדור

הארשןו".מקורנואלחזהראותנושתלויךהנכונההמחילהאחרנחפשכמהעו,דנתגלגל
השנהארשתשליךדךרממשיךבאלול,בו'מתחילהספרנפש.חשבןושלימיםנוראים.ימים
התפילהאתשמנחהתרבותחוקרתבו"מתקדם"כנסתבביתהכיפוריםליוםההדסןו,על

צלילותהסתיו,שלכתביןוממשיך-הגדלוהכהוןעבדותלשלפרפורמטיביותמתייחסת
החורבן.יוםבאב,בט'ששיאומלובןלקיץהחורףשמי
הפנימיביתועליו.וסוגריםהלוכיםשקיחתיוכהן,פ'אברחשלביתונחרב?אשרהביתמהו

שלהדימויתוךאלוהתמוטטהשהסתאבההמדורניתבבלשלחורבנה .עצמולתוךשקורס
סדרהחורבן.חעקותהשריפהבעשןעלההוקטורתהבשרהדםריחבוהמקדשביתעצמה.

שהומרההקורבנותהקרבתהנואר.ביוםלאמיהרמפעלוהשהפךהגדלוהכהוןשלהעבהדו
השפה.שבלויחבויההתגלותבגלוה.לעבריתהללשירבמילה.שוכןשנחרבהביתבתפילה.

 •הנעילה.עשבתמחילה.לנוהמצא .עלילהנוראאל .עלילהנוראאל

בנאיסיגלית



-הפלורהמתוךאלוהיםעםלדבר
פוליפוניתרליגיוזיות

ודדי,ויואבמלניןמכביתמאנגלית:הב,ראיריסגליק:לואיז
עמ' 134 , 2012כרמלהוצאת

השיהרבספרהשיריםקריאתובעקבותבמהלךאותישהעסיקוהדבריםאחד
היפניות,השיהרלצורותהמערביתהשיהרביןההבלדהואהזה,המצוין
כללבדדךהמשודדמשליךהמערבית,והנוףהטבעבשידתההייקו.במיוחד

עצובים,מדגישים,מדברים,הצמחיםהאובייקט:עלשלוהפנימיהאניאת
מקפיאהטבע,שלזהההייקו,וכיו"ב.שמחיםנפגעים,כעוסיםסעודים,

פיהשעלהעלוםתפיסתמבטאיםאולההבזק,הדף,תמונה,רגע,לכל,בדדך
כותבכטל,"הוא"העלוםבמרכז:נמצאאשדלטבעלנוף,רקעהואהאדם

ההתבוננות"אבל".אחת:במילהומסייםאיסא,הזן-בהדויסטיהמשודד
עלוהאבלהצעדאתמציעחלוף,שלזהעלוםעין,נהדףהנעלםהטלבאגל
"אבל".במילהאלאהטל,עלבכעסלאהקטנהבתומות

להשתמשבוחרתשאינהאףהזאתהכתיבהלצורתהיטבמעדותגליקלדעתי
עללגבורמצליחההיאהדף,שעלהאפשרויותובמנעדהקלוותבטווחאךבה,

החשדההסוגהעלד mובמיהמערבית,הטבע mשישלהפאוטיקהמלכדות
כאשדבמיוחדמרתק,מרכבהמעשההיאשידתהפאוטיקה"."אקוהקרויה

אובייקטמתבוננת.היאשעליוהאובייקטאתלתוכהומטמיעהמאמצתהיא
מאמיןכמעטשאתהעדמשודדת,היאומתוכובדיאלוגלסובייקטהופךזה

~~ללים, :י~;מ~ר./ j2לב ש~pז~וכ~ים ך~"הנזמית:צמחלמשל,היא,שהדוברת
 .) 20עמ'('נזמית', "".םי;?ד~ז:;ס~דךע,~ינכוכת ,;ן~;צלע 9~לת 9זק~ק.

עלוםלנוכחהאל,מלופרחעםיחדעמידתהאתמתאדתהיאאחדבאופן
בתפיסותכמוגליק,אצלנובעתאי-השלמותחלושתאךמלשום.לא

לכוחהופכתזוחלושההאל.שלאי-שלמותומתוךמסוימות,תיאלווגיות
יעדוים,הופחרשהאדםמשהואותובזכותהשיהר,בזכותהאלעללויתןור

אותו.ידועאינולעלום,מחוץהמצויהאל,ואילוהזה,העלוםאתחייםהםכי
למשודדתנותןהשתקפותה,אוהסיגליתאחותהדוברת,שלהזההדיאלוג

גליקשלבשיהרמשהוישהמוות.האל,לשותיו mמכאחדעללהתגברכוח
האבסודראתמנסחהואשבולואופןסיזיפוסשללמיתוסשידיביטויהנותן

גולדועללהתגברהאדםמחליטשבותעדוה,שלבהיררגעאותוהקיומי;
לאלים.הנח mמכגםכמוף, mדשהאוהסלעעםהתמזגותו mמכוסופיותו

מתהפכותאירוניה,שלקורטובבהשישבחמלההנחמתחלףגליקאצל
בשירלמשלכמוהנצחי,האלאתמנחםהחלוףבדהאצריהויצודהיצורות
ו~ה ן~~לך~ך, ך~~סבוי,/tיז;ניד~~הו A נ~~~pזכ.יןו :) 48(עמ''סיגליות'
 ו~: ן;;ד~ ,ל~ 't ו:r.נ;זתה t'w:ק~י ;ת;ל~ 't ו:r.נ;זאנואיןטה;ד,מכנ;השאתה

~; 19 : t' ך;~;י~נוד 1 ?י~ס;ה ~~iה ".ונכ~~ iJ ל~ד~ליב;וא;נ;ן~~יא~pז
 1 ו:r.לד~ ל~~ /,ת;;לד~ז:; 1~דיל;~ת ,ה.?;בורר.ק. ~.כ;1כiה t'tP ~~ם , 1או.r:ו
~לנכמות:_לא ם~~ף 't~זpד ,;ה~~~ז:;לזp ה~~~לזקאו~ה iי.mי 1 ?·~י

ארסה". ד~\_זק? 1 ?י~ ם~~ף 't '-;זא; 11 ?~יד ם~~ף 'tזpא;fוצוב;,כ.ז 9ז;נ

הבלתיבמפגשהאל.עםישירדיבורמתקייםגליקשלהפאוטיתבתיאלווגיה
-הדתיתהחוויהההתגלות,בוקעתהחלוף,הכאב,הסבל,מתוךאמצעי,
יכלולאהלשםהמאמיןהאדםכיטעןאשדג'יימס,ויליאםשלבלשונו
קחלשוםמאפשרתאינהסדקבהשאיןששלמותומשוםהתגלות,לחוות

דקלסוגיה).הדתיתהחוויהג'יימס, 'ו(השלםקליפתאתלבקעוחשדהאוד
יכלוגליק,שלהדוברתכדוגמתהומעוערר,המעעררהספקן,שלם,שאינוזה

בעלהאליעדו,שאינוזהוגםהידועהאל,שלוחלושותיוסדקיואתלחשוף
זהולשו.לפלנטהמחוץלשדדואיךומלמדשמוהרזההוכוונות,הצרונות

הזההלימדואימפוטנטי.אףלופעמיםאומניפוטנטי,שאינומוהרשללימדו
וכךהחסד,וגםהמלאשהאולדוברת,שנותרהאחרןוכדברהאלאתמשאיד
אירוני.ניצוץבנימתוישאםגםהותגלות,תפילהלשלמעשההשירהופך
פרסונלי,הואמחדאשדאלהוים,כלפיאמביולונטיתעמהדמבטאתגליק

-ומאיךדאהוב,למישהושמשקדיםכמולולשקדאיתר,לדבראפשר

עםלהתמזגיכלותחוסרשלרגעיםהשניים,ביןניכורלשרגעיםשודדים
שתיקתמתוךשבוקעתדתיתשידהמצמיחההזאתהדיאלקטיקהההוויה.

האל.
דדךקלוהאתלמצואכדיהאל,שלהאומניפוטנטיותאתמנטלרתגליק

השחריתבשיריישבדיאלוג.לסובייקטיםהופכיםאשדבטבעהאובייקטים
להתעלםאי-אפשראךמעטים,לאנוצרייםמוטיביםגליקשלהוערבית
טרנספורמציהגליקיוצרתזותדועהמתוךשלה.היהדויתהתעדוהמשפת

משתנות,הקבעתפילותהנוסח,תפילותשבההמטאפיזיקה,אלהמתרוממת
רחמיםבבקשולאלהויומשהשלצעקתוכמוספונטנית,תפילההיאושידתה

שמשה,הזההאל .)'גייב,(במדברלה"נארפאנא"אלמדים:אחותועל
לותנותאיתרח mלשיכלויםהותלמדוהמשנהחכמיכמואחדים,אבותכמו

אותולקרב-מאמצתגליקשלאויז-יכלותאותההואצרותיהםאתבאחניו
הזההרגעאתהוופךהואדם,האלביןהמחרקכמעטמתבטלשבולמקום

קלוהאתגליקמצואתהזהבדיאלוגהותגלות.חסדלחוויית"אני-אתה"של
 • 32עמ''שחרית'בשירכמוהייחדוי,

בתוךמעשהפעלוה,הןגליקלאויזאלצהושיהדהכתיבהכינדאהלובסוף,
האבדו,הגןבעלאתלהחזירכמאמץלהתחדשות,ככליהשיהדשפתהעלום,

ההוויה.לביןהאדםביןהחצוץהפרגדואתלבטלותשוקהמאמץהמסתתר,
לאבושישמהלךהיאולבטלוהמרחקאתלעבודזותנועה
אפשרית.בלתיכמעטבאהבהשמקרחאכזבות,מעט
שידזהו :) 112(עמ'פחסיה','ערבית:בשירלמלשכמו

קריצותבהשישטרגדיה,נוצריים,מיסדוותומורכבמרובד

הייסודיםעלהגולד,כובדעלמעטהמקילותהומוריסטיות
לפשרהתשוקהלמשמעות,התשוקהשביןהמרחקעול

המשוגלהשיגה.כמעטשאי-אפשרבאהבההמצויה
היאהוכוונהנוכחותאוביאההגעה,משמעו,'פרוסיה'

גםלהתעלםאי-אפשראךישו,שלהשנייהלהתגלותו
יצוריהאולהאומהרוסיהלעבדגםהמכוןוהמילהממלצלו
ל;:ז~זידה 9 ~?? י~~וטלוסטוי:"."כדוסטויבסקיהגדלוים

לע~ז;נים,סל~נכנכה 'tר 't .1 ה~יו:r.ק:ז:;~~דתז; ,;יל~ 1א;נ;ן
 .)םש(דוס!!ים".בך;מניםכמ;

מצוייםקארנינהבאנהודוניןשלדמותואו ·יש,, :האל,
המבקשתשדתקיומית,תדריםשדתאותהעלגליקאלצ

הכמיהה,ביןהפעראפשרית.בלתיתהיהשלדובהאהבה,דדךהתגלות
אהובתאואהובשלכעסגדלו,כעסמעודדמימשון,לביןוהתשוקההערגה

~הדכהנכ~יס /o רP.iזס:יס,לא-~לום~יןה .""עוזובים:נטשויםפצעוים,
 .)םש(ךךסוךים"ס~~הלזp~ק;ך ,ם;ק~ ל~~נכה 't-1לריוכ ,ה~וב~?

להפ,ךהתמותה;בתהכותבתידיאתמדפיםאינםהאהובמידיאלהייסודים
האהוב.שלונוכחותביאההחזהר,הכתיבה,מהותהנהלהחזיח.מנסההיא

הניתוקגאול,לניתוקגודמיםאינםמאהובהלאהובתשכגדמיםהייסודים
מקום,בכלמצויהאוכיבתוכה,בה,מצויהחסדהואכיאפשריבלתי

הדבראלאהעיקר,האוכבודולאאךכבדוו.הארץכלמלואאחחת:במילים
גםשנאתם,גםאהבתם,גםקהולת:שלהוייסודיםהחוכמהבדבריהמתקיים
הוהוויה.החוויהאתשלםבאופןמגלמים-קנאתם
מענגתחוויהמעניקיםשובזהבתרגומםודדיויאובמלניןמכביתלובסוף,

אחדיםתרגומיםגםכמוזה,יפהתדגוםכילומדכמעטאפשרומורכבת.
כמאמחהמתנשקים,פיותביןהחצוצתהממחטהאתלהפילמלציחשהלם,

התרגוםשיהר.שבתרגוםהעצוםהקשויאתלהמחישבניסיונוביאליק,של
המטאפודיתבממחטהלחשואפשרשוםפהאםגםדנות,מהמודותצלוח

ל~דותהאנגליתשלהואפדיםהכדיםהמערה,משדותהשפהבמעבד
הדוברתשלהפלויפוניהמנעדהוהגותי,הפאוטיהאתגרלהדגשתיהעברית.

גליקלאויזשמציבהללדיגיחיות,כפיהרביןהנעהתיאלווגיהמחרבבשיר,
הישגהואהבראיריסשלזהתדגוםכןועלוקשהגדלוהאוזה,בספר
 •נפלא.פאוטי

גליtיfד >lל\

מ~ר~יריס

יצחקימשה

ספטמבר-אוקטובר
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11 
מנוצחיםסוסיםעלדהרה

עמ' 154 , 2013עכשיוהוצאתיקיצים,י"פה:אילנה

מהפנטחלומי,יופיבתוכוארצדקה"יאילנההמשודדתשלהחדשספהד
ממאודותהמידהעליתדמושפע "כיאםדמיןו,ועתידצבעונילעתים,

שכתבהחומדיםשלמבחדמעיןהוארהרדביץ.בדלוךהעבריהמודרניזם
בתוספת"עכשיו",בהצראתבספריהופרדסםהאחרונות,השניםבחמש

 , 1941ילידתיפה,השנים.עםמשתבחאמןלדאותמדגשחדשים.שירים

בדדךשכדרכההמסוימתוהתמימותילדים,וסופדתכמשודדתדרכההחלה
אלה.בשיריהגםנוכחתזאתסרגהעםכלל

העתכתבשלהזכריותדבהעודךמרק,דלגבריאלזיקתהשדווקאייתכן
חסרתזהוישכןשידתה,התקבלותאתמסוימתבמידהמונע'עכשיו'הרחיק

עלנחשבתיפהאילנהשלש"שידתהנכתבהספרגבעללמדי.דומיננטית
והחדשנייםהעיקרייםהגילוייםכאחדהספרותבביקורתקובעיםחוגיםידי

בנטייהמתאפיינתשידתההאחרונים.העשוריםבתהעבריתבשידה

ידיעלחתרםהגבחדשים.""ורגשייםלשונייםאופקיםופותחתמטאפיזית
מרקד.שלהלשןוחותמתאתלזהותשלאאפשראיאבלעכשיו""מערכת
משידימארבעהפחותלאמוקשדיםגםהוותיקלעררך
גדולה,דומיננטיות-כאמוד-לג.מ.הקדשות-הספד
מסוימת.הגזמהגםואולי
'עכשיו'העתלכתביפהשלהמאוחדתשירתהזיקתאבל

לצדדולךיונהשידתשלהשפעהכאמור-אותנטית
הרררביץיאירשלהעבריתבשיהדיותרנדיהדהשפעה

רמטאפרררתירדימוייושלוהרומנטיותהשופעדמיונועל
לפניהמוקדמת).גלדמןשידתאתלצדףאפשר(לוכך

רגרסיהבספר,היפיםמהשיריםכמהבעזרתשאדגים

גילהזהעתבכתב'עכשיו:העתכתבעללמחשבהקלה
לוונתןהעבריהמודרניזםמיטבאתהשיהדלעלוםמרקד
בפרוזה.ונברתוארכנירעדבשירהרהרדרביץמודלךבית,

מנחםשלקריאה''סימןמההתחלהכמעטעמדלמולו
ונפש,תדועהשידתעלתמידהיה'עכשיו'שלהדגשפדי.

במקרםחיצוניתארפנימיתהרריהתמונותארצילומים
לשוניים.ניסיונותבשילובכללבדרךחיים,סיפורי
הטקסטיםשכןמרחץ,מרקדשלניצחונופואטיהיסטוריבחשבןו

מחזיקיםכיום)מטפחהואאותםהצעיריםצעירי(כוללעמדשמאחוריהם
שאיןאףעלפדי,טיפחארתהבורגניתשמדניתמשיהדטוביותרהרבה

לארדיצאמשידירשמבחרבהד,עוזיארשדרןיוסףכשידתחלילה,לבטלה
אנטי-בורגניתהמודרניסטית,האוונגרדית,הניסיונית,השירהבאחרונה.

טיפחארתהביתיתהבורגניתהשירהלערמתרעננהנותרהמרקד,שטיפח
הוא,גםרדארימפוארהיהפדישלמפעלואמנםהפרחה).לגבי(רכנ"לפדי

מלומדיםמחקריםגםכמרמשובחת,מתורגמתשידהכללוכשחרבררתיר
מזמןפסקפדיאבלאביב.תלאוניברסיטתשלהספרותחקרמאסכולת

פריממשיך.מרקדבכלל,שידהלהצויאגםכמרחרבררתיר,אתלהוציא
בפרחה.מתמקדהואלכןלו,זקוקעודייןלעבדו,כדילקהלזקוקהיה

ממשיךהואלכןהקהל,אהבתעלהסתמכהלאמעולםמרקדשלפעילותו
מעדךמבחינתהפסידוכמרבן,שניהם,אבלשלו.הפואטיתהאופציהבתוקף
בארץ,השידהנדחקהאליההשוליותפיעללשפוטאםבישראל,הדברים

העת.וכתביהספרותיתהשיחהגםכמר

עמוסותכרכרותקטנים."מלכותבגדיכסף,כפתורימעילעדינותם,הגשם,/
מציאויותחלום,מרוססיגשםעלעליהגשם."עלעליאתממלאותתשוקות

אחד."מזן

ונהייהחלום,עדינות,שלפנימיתתמרנהגםאבלגשםשלחיצוניתתמרנה
מהולההפעםנפש,תמרנתרעדונפש.תמרנתבקיצור,ידוע.לאלמשהו
עדמתקלפות,דעות;מהדגשותלחיותכמרמכלום."לחיותחשכה:באיזה

לשחקיםמטפסהחושךאבלמכלום,/חיהערבגםחשופים,/חרשיםלהיותך
הנידחים.""הצלומקומרתהמסבאותבכלחוגגבירת;;והעתיקים

הישראליתבשירהמחלהאיזוישאפשרויות.דניכמקומרתוהחושךהכלום
צרוןהיאהסיבהאלוייתד.נרטיביות-צעידהולאצעיהדהעכשווית,

פרחה,איננהשיהדאבלהפרוזה,כמרולהצליחלתקשרלקהל,להגיע
לכןב.דעלמכחלורגע,היאשירהנרטיבית.בשיהדפסולשאיןאףעל

שלהפעילהקרבשהדשדיה,/ביןאלאותיאוספת"הפעולהכמרשירים
 ;הפסקהללאשקודחתפעולההפעולה."שלהמובסהקרבשדההפעולה,/

יותרלטעמימחשבהמעוררישכלדלית.""רוחנית,מכנית,תעשייתית,
מלפני;ודוחפיםאישוניו .בימביט"המחרגםכמרמשפחתי,סיפורמעדר

בשבילחומקתמחהד;קשתבכבדות."מתנהלתמוזרותומחדות.כבוערת
אר"הפעולה",כמרמיליםעלחזרהבשלוליות.""נשקףמתרחקצד

שויהדלמחשבה,פתחמשאירההמילולי,הדמיוןאתמפעילה"המוזר"
מטמטמים.מסכיםשלבעלוםדמיוןלהפעילחייבת

הרדרביץהשפעתכאמוד,יפה.אילנהלשידתוחזהרהדיגרסיה,כאןעד
חיות,אלהדמיון,אלהרקיע,אלמהיומיוםלהמריאהמבקשתשירהדול,ך
ניסיוניתהיאיפהשלהמאוחדתשירתהאהבה.ואלוחרשים,צבעיםאל

זיקהעםשידה-'עכשיו'העתכתבשללרוחמתאימהרבבךמה,במידת
מהסיפוריםהרחקלשוניותלוהברקותמעורפלות,לתמונותהתועדה,לזדם

עלעליעלזוחל"הילדכיום:שידתנומרביתאתשמאפייניםהנרטיביים
לעלעליאותימחברתמבוהלתפנימיותלב./רכיגשמיםעלרץחרש;ך
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נרטיביםלאאבליפה,בשיריאמידהשבדיאמנםיש
ליידיש.בגעגעושעוסקהבא,השירלדוגמהמתישים.
שרפתםסבתאארסבאעלסיפוראיזהלספרהיהאפשר

רומזת:דמיון,מעוררתתמרנהלציירגםואפשרהנכחדת,
עשן."ארובותמתבוסס;.שהנדלרוחאמדתימתבוסס,"הנד
שעפיםכמרשפרת,לעוףהיות;עשןארובות , mברעפים

כלוגוססמתבוססהנדאתמרלים,/בדוח;שפהלהישרף
שידלנרם.הפתיל;.היינוהפתיל, /כלחיימתבוסס,הנד
יידיש.""בחלוםהקשבנוערששירלנרם,;עשר
הנבליםליהדויםמטאפרדיתהיאהנדשרפתאםיודעאינני

אבלמרכזית,דיבורכשפתהיידישעםיחדבמשרפות
העלמותעלמרמזתהנדשלההיעלמותתמרנתמקדהבכל

ללב.נרגעתתמרנההויאמהעולם,היידיש
רומנטיתתמרנההבא,המטאפרריהתמרנהבשירחוזרהעשן

ואשכבמעינישינהאדירהרכה,/האדמהעל"אשכבהיא:אףללבנרגעת
מימרתשעתיקותםרגביםעלראשיאתאניחהרכה,/האדמהעלעליה,
שפתאתהסלע, ;שפתאתהעשן,שפתואתהענניםשפתאתאלמדעולם,/

לדרכם.""הפוסעיםשפתואתהחדשים,
רתמרנתית.עדינהשידה

השפעתמעט,לנפותהיהכשאפשרעמ') 155 (אורכובספר,חסרונותגםיש
מכיל(הספדהשיריםכתיבתזמןציוניהעדרכאמוד,דולךהרדביץשליתד

ככללאבלמי),הםמיידועכשלאישנים,מספריםומבחרחדשיםשירים
"היינולסוף':'מעבדאיתר,שאסייםהמסתוריהשירכמרראוי,ספדזהר
סרסישניהותירובעיצומו,/האמת,ברגעמעצמםשפרשופרשיםשני

שברהסוסים,וכשפשרוולפרוש.לדהו;רלופרשו,לדהורשהמשיערפרשים
פורש;ינתאחדרברעין,הרףמוזר,רגעהיהולפרוש."לדהורהפרשים
סוסיהםעללדהו;רהפרשיםשברהזהברגעהסוסים.פורשיעםהפרשים

 •המנוצחים.""

גלעדיובל



בלטנעליעםלאוורסטלטפס

 , 2013המאוחדהקיבוץהוצאתסימפטי,געשהרמאירי:גלעד
עמ' 270

"פרדויה,היאהספדשלהמשנהכותרת
הסדראניח".דדושבידתואוונגדרהומרד

פסגתהואהאוונגרדמחייב.הזהבמקדה

הדבעיני,הוא,ואניחאבירןהואההדההד.

מאדו.גבהו

להגידיכלובזפתחלולהחליףשרוצהמי
שנסללהקשההאספלטהםאניחששירי

היההוא,לאט.שהמריאוובות mהעל
שאיןהוחותכתהפשוטה"העובהדלפעמים

המשודדהיהותמידללכת",בעצםלנו
שלהתוויםסלוםהחלומות.מז'ודנלשנגזר
דוקנ'דלואצטדיונייותרליהזכירשידיו
קונצרטים.אלומותמאשד

איןאניח""דדוהעדןאתלויקיפדיהלכתובאניחלדדונותניםהיואם
העתיד"עתיח".המילהנוספתחיתה"משודד"המילהאחדישמידספקלי

המאה"ספדיקראהאולמשל,שלו,הספדיםלהוצאתפוטוגני.לונאדהתמיד
עובד"הפעולים","עם"ספרייתקראוהאחדותשלהצואותעשההשלשוים"

שלוהעםאח;זאףשלפעולהיהלאאניח ."ד mהמאהקיבוץ"הוצאתאו
השבילופחותהמתנדבותחדדיאזקיבוץכבדאוםמעובדאובדיותרהיה

הבתהיא"הגזמה"האבידניתבטריטוריהאבלמגזים,אניהדפת.אלהמוביל
השפה.שלבטריטוריהמושרהיזםהיהאוניח"יתמה"המילהשלדהדו
קריאהמשקפיומציעמאוד,עלישאהובמשודדמאידי,גלעדבאוהנה

דקלאאניחאתשנקראמציעהאומאדו.מקורייםכלומדמאדו,אבדיניים
מוקד)גבריאלשל(כניסוחושיעדכמישיהר"ב"במאיגםאלאכמשודד,
ל"סמנטיקה"."חמנטיקה"ביןלשדך

היטבהמכיהרלנעלבלט,לנעלהדיםמטפסשלהגשמיתהנעלהופכתכך
האבידניתהפואטיקהאתהמחברמעמידכךהאירוני.ה"הפוינט-שח"את

אוונגדרי.ארוהוחלןולהיפהכמהומארההאצבעותקצותעל
נוספותעשותעובדתהזה,במקהרגעש,המילהכ"סימפטי".מצוגהגעשהד

נס,גיטרות,ששתילהוכיחבשבילאלוייותרעדואותהמחשמלהומחבר
הבמהשבקדמתבתנאיהשיהר,שללשטקדגםלהתחבריכלויםתופים,
 •הצרחה.זכותעלהשומרמשודדעומד

כץמפדרסאופליה

אריהשלביצירתועיונים-נחתבלאילידותהרציג:שלמה
עמ' 320 , 2013המאוחדהקיבוץהוצאתסיןו,

תלויהעץקרוןו.דנישלהזיתעץמצוגנחתבלאיליחתלשהארוהובחלןו
ברצפה.נוגעתכמעטצומרתובתקהרשושריובאוויר.

אינוהקוראאםוגםהספד,שםעםהמתכתבתכוונותהצהרתזהויספק,אין

דגניאתמכעדתכבדשהעטיפההדיסיןו,לשמשידתושוהראפילומכיד
בשושiים.שדבקוהאדמה

כלל,בדדךשהואר,משודדפדח'קטודשלבאודלהאירבחדהדציגשלמה
כותבלאהאו"החמצה".המילהאתומאייתשבהצדיגכיס.פנסלשבאוד
אתמחזקתסיןושלהטקסטואליבמסלולשלוןו mהמדיצתאבלאותה,

כיס.מפנסיותרמגיעלשסיןוהתחשוה
ואפילוהמספרהמחזאי,סיןואתגםומציגהטריטוריהאתיב mמהצדיג
מסוגולרומניםשבניגדונפלא,בלשידומןאחכים,אתשכתבסיןואת
להארותבכוח,לאמנסה,הדציגהאחרןו.בעמדופתרןולקוארמציעאינו
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לפזירעובדבברבןרנדלו ) Pierre Reverdy (1960-1889דדmיפייד

היהידדוררמתור.עד Solesmesב-להגתדדועובדפשר-1926ב .-1910ב

מקרובהוהיהמשידדוםטבויפסרמושבר'צפןר-םודר'עהתכתבלשממייסידו
זהםר.משידדוידילעוענץרהסאידרלזיםממשבירבתקופתו,היציידםלגלודי

אהובתואשבל,קקוולנאצים.בהתגנתודפעילהיההשנייההעלוםבמלחמת
קשירהלמתורחייואהבתחיתהוכנארהשניםלאךדור mדייהד mנבעציתורו,

האנצים.עם

הפנימית.החוויהאתומאיהדיו mובלשהכממןעלסקומברהו mיש

סיוןמחיאןואתמהרטהאו .מתחבריםהדבריםכיצד

ארוטיבפורטרטמלחמתי,בפורטרטילידי,בפורטרט
מסגרת,ישכזהפורטרטלכלארספאוטי.ובפורטרט

ניסיונותהמסגרת.אתלפרץורצןוישכזהפורטרטלכל
שתמידירצדהואסיוןהדרך.כללאודךנעשיםהפריצה

שלהניסיןוהיאבעיניהטובההדוגמההכיסא.עלח
המדרכה.לשפתהשפהשלמהפנטהאחלקפץוסיןו

יהדרשאופליה'נניחהאולהדגמהשכבחדהשיר
נפתחהשירנץ'.פדרסעדונסחפהתקוהבפתחלירקןו
בירקןו".צפהאיךהזאת,הפריירית"תראהבשוהר

אתל"גייד"סיוןשלניסיונואתיפהיפהמתארהרציג
לפשוטיסיןושלהמשורריתהידלחיצתואתשקספיר

הרציגאתמשמשאופליהעלהשירבציןו.הישובהעם
סיןו.שלביצירתותעדוות"ל"ריבויכדוגמהגם

לדףמדףהראוהו?לחלןושגויסקחןודנילשהעץוהעץ?
נלודלאסיןוכמהעדמראההמרתקבמחקרושהצדיגהתחשוהמתחזקת

הזאתהואדמההאדמה.בריחנגעוהמשורותיושוהרכלכמהעדמהים,
 •האהבה.במעדרובעיקרהמחקרבמעדרגםנעדרתהזהבספר

סומקרוני
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 , 2013 ' 77'עתרןספדיבאבן,פניםלוי:לאביבית . 1עשהאלאורהבונהאבן
אליצוחקתהשפיותעמ' 45

עזארליואב

מכברלאאורשראהלוי,אביביתשלהשלישיספרההואבאבןפנים
סביבכלוההמאורגנתשירים,שאסופתספקאין .' 77'עתןרבספרי
המשוררתשהציבהמענייןאתגרהיאהאבן,מוטיבאח,דמוטיב

בשיריההזההלייטמוטיבשלהתפתחותואחרמעקבלנו.וגםלעצמה
בחייה.דרךוסימניתמרוריםמבטאשהואלגלותעשויה

בקיוםושילובהולסגולותיההדוממת,האבןשלפניההןרבגוניות
להתחבראוהביםמשורריםבשיהר.רבותהתייחסויותישנןהאנושי

משמעויותיה,וצומתשלההאסוציאציותשוללהגבישיתלאבניותה
בוהואבניאתכותבשלונסקיהמקורות.מןהשאובותאלוזהובכלל
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ואיכויותיהפניהמגוןואחרת,אוכך

בהקשריםמטאפוריתכאבןהאבןשל
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כדיאחרי;םלימיםזיכרונות;חוקקת"אנימסכמת:היאההישחקות
יותרבכךישתרצוואםבאבן".פניםלגלותשו;בלחזורשאוכל
למקםהמשוררתבחהרבמקהרלאותקווה.אופטימיותשלמשמץ
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11 
איחודעלהרהוריםארבעה

עמ' 116 , 2013קשבהוצאתהייחו,דתורתגלדמן:מרדכי

מגדירות,מתבניותהשחרורחופשגלדמן.שלהנהדרבספרוגדלוחופשיש
הרהוריםארבעההנההאיחוד.אלהחותרחופש-ומפצלותממגדרות
בספר:שקראתיבשעהאצלישהתעוררוואיחודייחודעלחופשיים

הפסיקיםוגםנקודות,כולובספראיןלחופשי.שלוחוהניקודסימניא.
ההפתעה,לומרבההמשפטתבניתאתשוברגלדמןכהרגלו,מאו.דמועטים
אינםוהתחושותהעריונותלהפליא.ומתנגנתזורמתרהוטה,התוצאה
הקוראאתמזמינותהשוררתביןהפסיחותורקמזהזהבנקודהמופרדים

כלרם.לשבורבליבעדינות,לנשום.

יפיפיים,ותשוקהאהבהשירישלארוכהלסדרהישבספרמרכזימקוםב.
עללהתגברהמבקשורגשי,מיניגבולות,חסרלאיחודהחתירהובמרכזם
מופיעהזאתבסדרהשירכל .מימושואתהמעכביםומחסומיםהפרדות
מרתקת,התוצאה .לאשהוהשנייהלגבר,מופניתאחת-גרסאותבשתי

התבניותאחתאתאמןבידשוברגלדמןומחשבה.טלטלהומעוררת
'שירהכדוגמתלהגדרותמעבראלוחותרביותר,רהממרגדררתהאוטומטיות

אחת,ותשוקהאחת,אהבהקיימתשברהמקוםאלהיישרהומר-ארוטית'
המפצלת.לתבניתמעבר

בצררךמעדובאופןעוסקלשמר,אתלספרשנתןהשירהייחדו','תורתג.
אחכהשרהרזראחרבזרסוקרהשיר .) 64(עמ'לחופשיהתבניותאתללשח
עםקס t~"9קינ:רי-המחברמתנסהבהןדותיותלשוניותאתניות, mתבנילש

~לחיםמןp i /~חדים~לחיםקןליסיו ".םךת;ת ~~ח~י
 ;םת;ך;ת ~~תסאחiבםכ;~;ךWןרתז;:חי~ר ".~חדים
האחזיההריבוי,הגדלו,הגשדו .'תכr~ ף~ג;: די~~~~ינ;
אתמלויכיםהמתמדת,הספקהוטלתהחלב,קצ;רתבשני

השירלשבסופרלפיצלו.שמעברמקרםאלשרב,הקורא,
פיעשללאיח;דוביותרהמרתקיםהסמליםאחדמופיע
ל;זק~יד"ןה-המיניבמרבנוייחדרגםהאורביםעדת
מזחגיםכרובי°םה!!חו;ך mת;רת;ךת;לצו;םותארשם
.למשמעותםניתנושונותפשרנויות : ."רש:ק~~ןiר~ל
דב"אמרהבא:התיאורמופיעובגמארהכחבים;של

לסם~~לליד-ל.ר;לעך;יד ל~ד~:זץסיוה mק~י~א,
ןהזקעודידזpסיום~ח:;וים~תלסםו~ףיד ,ת.?ר~ם~ת

~ח~תם~ק;ם,ל~~יח~נ;ו?.םאךולסם,א;~דיםסךיו ,ה!~
וייחדראיחדרשלזרנקהדואלנד(.(יומא, "ה~ק~עם י~!

כחגמהנוספים.רביםשויריםהתייחסתישאליהםהאהבהשירימתכנסים
המתאר ) 36(עמ''ידיחת'השירלשחנההאחשררתואתאביאנוספת

 ונ~~;סג;~!!ים q"Qבןקים-האיחדובנקתדולסיומועדמתמדתהתקרבות
 ."דi'לנ;ו

גלדםןרדב•ם

הייחודתרות

 *Q:. {tv1נ.~.ו

(עמ'ר'הזקן' ) 74(עמ'חלמתי'כי'ראיתיהשיריםביןמרתקדמיוןקייםד.
בספררמופיעאשרידנגק"גשלמפורסםחלוםלביןבחלימה,העוסקים ) 75

תרגם , 1993רמות(הרצאתמחשבות'חלומות,'זיכרונות,האוטוביוגרפי
הזן-בוהדיזם,מרוחהמשופעיםהשירים,שניאנקררי).מיכהלעברית
אובייקטביןהמפצלתהמדועותמעלהתרוממותשלרגעמתארים

"ןאיתימחלום:התעוררותשלכרגעהאחדות,תודעתעבראללסובייקט
מה ;לחל;םךמעברנגלהמה-1מחל;מילרגעויצאתי י;!!חאתחלמתיכי

חלמת~').כ~,ואי.חי·שלהראשןו«חציי ",;רזאי.ניכברזאדב!ראמר-ומה
רןז\ינ:רי~ליל;זpהנ;וע;ןךז:וי~י 1לע 9זpלו~ק~ארנ; ;~ב: יך,ע~~-:יו:ז~~~ר:נ~"

 .)'ןקז'(מתוךםםל;ם"~לא~תםל;ן.?נiו~ת ;םל;מ;ן~תםל;~;י~ת
השלמותחווייתשלקיומהאתלדברייהמדג~םידנג,של .חלומווהנה

כינהאותרהנפשיהגרעיןעםמפגשברשישחלוםמודע,בלאהואחדות
"חלמתי-מאיתנווגדולהמקיפהאחדותחווייתהאוצר ,) self ('עצמי'

28 
-370 369גלוון

הלכתיבטיול.מהלךהייתיזהמוקדםבחלום .והאניהעצמיבעייתעלפעם
 .העיןמלואלכלנפרשוהנוףזרחהשמשהררי;נוףשחצהשביללאורך
במקצת,פתוחההייתההלדתהדרך.אםעלקטנהלכנסיההגעתילפתע

הבתולה,שלדמותכלהמזבחעלניצבהלאלהפתעתי,פנימה.ונכנסתי
הרצפהשעלראיתיאזאךבלבד.נהדרתפרחיםסדירתאלאהצלוב,ולא
שרריכשהואלוטוס,שלבתנוחה-ירגיישבלמלוי,הישרהמזבח,לפני

נרתעתישלי.היושהפניםראיתימקרוב,ברכשהתבוננתיעמוקה.במדיטציה
הואאותי.מודטאשרהואהנה"אחה,המחשבה:עםוהתעוררתיעז,בפחד

 .) 299(עמ'ערד."אהיהלאיתעוררשכאשרידעתי .הנחלם"ואניחולם

האחדותחוויתגלדמן,אצל-החלוםלביןהשיריםביןבהבדללהבחיןיש
עםמפגשהחלוםמאפשרידנגשאצלבערדמחלום,להתעוררותמשולה
חלמתי'כי'ראיתיהשירשלהשניחצירמודע.בלאהמצריהאחדותגרעין
:;וז:וי W "ידנג:שללאלוגלדמן,שלהובנותיותחשוותיוביןמלאבאופןמפגיש

ל;ם q ר~;ל~ ;ם~~ל.ק.תםזp~שות~תח;לם י~~pזרסלזקז:רי ; יר:נ~~ג;:~ז:וי i2ר~
ללילה".נישואילשההדורהדבשבירח ;חל;מיאלתפלהאשא ;

למעניינתהופכתידנגשל ;·לחלרמ "גלדמןשלאלוחלוםשיר~בין.ההשואוה
לכן,קודםשנהעשריםאורשראוגלדמן,מאתבשוררתנעייןאםיותרערד

 )'בכרךלצד;ן,שנים'הלכתיבאוסף 130עמ'שם','שינוי(בשירעיןבספרר

א;ת;ס?~הם~לה~ח;ך~ניזץס?מוים v ~,ע~ ן;י~~,ע~~זP.~ס?מו"rכ~ים-
pQ ה~~~יך.קבם~תון~לו י~;י~ 1וזק~זק~ק.תרודית". 

ברמובילההמקשדותהתבניתושבירתגלדמן,שלבספררגדולחופשיש
החותםבשערהמופיעשלפנינוההייקרבשירכמרלאיחוד,המוביללייחוד

באייפרן':לפייסברקיומי'הייקרהספראת

םבקר ן;לכrג;:"
ריקט;~ך~ט Qא;םפו~'ילא
 "ה~י~ז.?:;כיןי;ניםזוג

 • ) 107(עמ'
פדלגיא

לחוףלחזורצריך

ספדיהוצאתידודוובתדוידוימנו:בחלולאריאלה
עמ' 221 , 2013 ' 77'עתרן

עומדדודוובתדוידבהלרל-דימנדאריאלהשלהראשוןהרומןבמרכז
לפירוקוכמשואאח,דמצדומשמערתשייכרתכמקררהמשפחתיהמבנה

אתהמושךממגנטכוחכבעלתמתוארתהמשפחהשני.מצדוהתרחקות
ממרסיימגיעקיץמדירזרים; mקבועיםלמפגשיםהעלוםמקצרתבניה
שברע.שללשהייהבישראלסבתולביתלחייו,הארבעיםבשנותגברורי,ד
לחייה.העשריםבשנותצעירהליה,דרדרבתגםלשםמגיעההזאתבפעם
ילדיהן,לביןלדורותיהןהאמהותביןגםקייםוסימביוטיערצמהרבקשר
בניביןהפיזיבדמיןוגםניכרתהקשרעוצמתלנכדיה.הסבתאביןרגם

רעהו.בעיניהאחדמשתקפיםהםשברבאופןרגםורחוקיםקרוביםמשפחה

מתבונןכאשראמר.שלבשמהלבתרוקוראוחוזרורידמתבלבללמשל,כך
ובשנתה:בתר,שלעיניהאתבהןרואההואדרדר,בתליה,שלבעיניהוריד
הקשרשלערצמתר ;) 99(עמ'הישנות"פניהעלראהמשפחתוכל"את

הדודיםבניביןוהולךהנרקםבקשרהרומן,שלבהוהרגםניכרתהמשפחתי
מגוריהם.ובמקרםבגילםהרחוקים

דורומתפרקהחחרעצמו,אתהמא~לכמבנהגםמוצגתהמשפחהאך
כשישיםהסבים,בדורשאירעטראומטיאונסהואלפירוקהגורםדור.אחר
החלאורכו,לכלושזרדבספרנצרבוהואברומן,המתוארההורהלפנישנה

חוזרתזרתשתיתחווייתהחרף".עלמוטלתארתה"מצארהפותח:במשפט
חוזרתהיאכמדמיי,נמצאתרותכאשרלמשל,כךשורב.שרבומחברת

שם,שלה"אמאחייה:שלהתשתיתחווייתאלובוההמההווהומתנתקת



בכבישליהעםנוסעורידכאשר ;) 107(עמ'מכווצת"החוף.עלמוטלת
כאן".אנסושליסבתא"אתלה:ומספרחוזרהואהכנרתאתהמקיף

מסוגלתנשים,חברתשלהמרפאבמרחבושנים,מקוםשלבמרחקרק
ביהער;האיששלהבת"אנישמחלחלת:הזיהוםתחושתאתלבטארות

(עמ'רעל"ביוהשאירשליאמאאתאנסהואשלו.המקוללהזרעהתגלגל
פיזימימשומקבלתהבתשלבעלומההאונסהגברשלמרכזיותו ;) 121

להעלימומנסהשהיאככלגפרורים.בקופסתהשמורהמטושטשתבתמונה
ה"מחלות"מקורכיבטוחהרותביכלותה.זהשאיןמבינההיאמחייה,

אתגםמנמקתהאונסהגברדמותובמעלליה;זובדמותנעוץהמשפחתיות
לביתהשפלשאיזאח,עםאשורי,אוהבה-אהובהבעלהאתרותשלעזיבתה

ולעמעםלנטרלבמטרההאנס.לביןבינודמיוןמוצאתוהיאולמשפחתה,
עליולשמורכדילמרסייאיתרמרחיקההיאבו,שטמוןלהשנדמההרעואת

אתלידהאיזאח"עםבבגרותו:ורידשלו mכניסמפניו,משפחתהעללוהגן
 .) 137(עמ'שלך"הגפרוריםבקופסתההואעםביחדאותולהקפיאמצליחה

-ורידשלחייובאורחגםניכרהרמונימשפחתיתאליצורהיכולתחוסר
עםיציבקשרלכונןמסוגלתלאליהגםבנותיו.ואםאהובתועםגרשאינו

אחר.חברעםהמשותפתבמיטתםבוובוגדתזוגה,בן

ורידבדרכים.הממושכותוהנסיעותלמקוםממקוםהמעברהואנוסףנושא
אזארבע,גילעדוסבתא,הוריםשניהכלולתמאשורתלילדותבטבריהנלוד
בטבריה,לואביולסבתונסעשנהמדילמרסיי.החדשובעלהאמועםעבר

מאמומתנהספרעמונשואשוובהלוךהנוסעהילדבמרסיי.לאמוובחזרה
אהבהמתנתגםאךלבית,מביתהנוסעגרשויםלהוריםבןהואלאביו,
השבועבמהלךגםהיחיד.ואהובההראשןולבעלהרותששלוחתוגעגוע
לחוסרכביטוילמקוםממקוםלנסועורידמרבהבארץמבקרהואשבו

הנפשי.למסעוובהקבלהשלוהשקט

ביצירהמתפקדתהוכנרתטבריה,הואבספרהעיקריהפיזיהמרחב

המבנהכמוהמרכזיות.הדמויותאתכמעצבתוהןהעלילתיבהקשרהן
מצדמנוגדים.רגשותבדמויותהכנרתמעוררתלעיל,שתוארהמשפחתי

זהושני,ומצדלדור,מדורכקללההעובראונסהתבצעשפתהעלאחד,
געגועיםמושאהמת,האבשלאמוהאחרת,הסבתאשלמשכנהמקום

בתהעלהאםשמטילהבאיסורניכרהכנרתשלהסכנהפוטנציאלומשיכה.
"אמאהבת:מעיניניבטתהאגםשלשמהותובציינהלשפתהלהתקרב

 ]".[מרחוק.רקפעם.אףאליהם.להיכנסליהשרתהלאמעולם ]".[שלי
אתצריכהלאאתרות.שלךהעינייםבתוךהכינרת ]".[ליאומרתחיתה
כאשרלכנרת:פניםכפוליחסעצמהלרות .) 117עמ'(שם,האלה"המים
ממנה,רחוקההיאכאשראךמימיה,לתוךנכנסהלאמעולםלצדה,גרה
ומנוגדעוצמהרביחסישלוויוגםנפשה.נימיבכלאליהמתגעגעתהיא

האגםבמימילטבולאוהבהואלשנה,אחתמגיע,הואכאשרלכנרת.
במיםמוקףמהיבשה,רחוקהמים,עםשלוהפרטיהטקס"אתולקיים

נשיתישותכאלאליהומדברהכנרתאתמאנישגםדוד ;) 59(עמ'עמוקים"
שהקצפתימים"היוקללה:ונושאתמסוכנתבעתבהאךונחרדתאהובה
אנישלך.שלישידורלהיותרוצהלאסבתא.ואתאמאאתפצעתרע.קצף
 .)םש(לחוף"לחזורצריך

השקיפותרות.שלדמותהובעיקרהדמויותלעיצובגםמשמשתהכנרת
היאשבילדותהרות,שלמרכזימאפייןהיאהכנרתמיאתכמאפיינת
ראההראשונהשבפעםמספרלעתיד,בעלהואושרי,כ"שקופה",מתוארת

"כשאתלרות:אושריאומרהאהבהאקטבשעתשוקופה".לבנה"שמלהרק
לוחלופת"מחשבהוגם: ;) 37(עמ'בלחיים"אצלךזורמתהכנרתכלצוחקת,

שאמאבשעההאלההעינייםתוךאלנכנסומהכנרתכחוליםמיםכמה ]."[
שהכנרתרותמרגישהטבריהאתשעזבהלאחר ;) 38(שם,נאנסה"שלה

הכינרת.""אתהואהבה:געגועיםכמושאגםלהומשמשתאיתהנמצאת
 .) 109(עמ'שלי"הכנרתהיה[."]אושרילוויולוחשתחיתה

החוויההבטן.-הגוףמרכזדיוקלויתרהאדם,גוףהואברומןנוסףמרחב
כדיבור.אוכמחשבהמאשרגופניתכתחושהיותרהדמויותאצלנתפסת
 ]".[שלך"הבטןלו:אומרתהיאורידשלמופנמותואלליהמתוודעתכאשר
 ;) 71(עמ'מתבל"חותךמערבב,המילים.אתלשאתהשםשל:ןהתנורהיא

חצי].
cו
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מעבווישחכובמנדותישמגשם,שנלודוילדיםךזוןזההשביו
מלנכלויה.האוק nהמזוןשםלעיז.ךדדfואחדשאףצדה.ה
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סומקדוני

אימת"כלבילדותו:ונזכרבטנובמרכזאדמהקומץורידמניחלהירגעכדי
ומעסהבטנועלאניסמניחהחיתהאמומיחשוים,שחש
נחוויתחדרה .) 76(עמ'בעראק"מהלוגפןבצמראותה

עלורידמספרוכאשרבבטן,המתהדקותחדותכסיכות
כמושלה,המבעבעתהבטןאת"הכרתיאומר:הואליה

 .) 181עמ'(שם,סבתא"שלךהסירים

האבהעדרהואברומןלדורמדורשעוברנוסףפצע
אונסגברהוארותשלאביהחסר.לאבוהכמיהה
המרכזיוהכאבמטושטשת,תמונהממנושנותרה

אליו."התגעגעתימאביו:המרחקהואורידשלבחייו
עמ'(שם,תהום"עמוק.בררלי.הספיקלאפעםאף

מאותהכתוצאהאוהאירוניה,שלגלדואלא ;) 176
אהובתועםלגורמסוגללאורידגםמשפחתית,קללה

דודו,בתליהעםסבתובביתשבילההחופשהובנותיו.
ושוב,שובהמשפחתיהסיפוראתלשמועוהפצרותיה

עללאביובדבריוניכרשהדברכפיבכהולהכרהלהיודועותאותומביאות
שלנישואיהאתלמנוענחושהואלמרסייהפעםחחרהואכאשרקברו.

משפחתיתאובנייתתיקוןשלאפשרותנרמזתובכךאח;רלגבראהובתו
 •של~

בהלול-ד·מנדאריאלה

דזדוובתידדז

אדיבי-שושןאסתי
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ט o-ק rיעואיתמרשלשירתובחצרות

עמ' 78 , 2013עקדערב,לעתבחצרותי;ךיעח-קסט:איתמר

(עקדהלבןהאורוספר ) 2010(עקדהבוערהשורשכבספריםזה,בספר
האופיינייםהפרדוקסיםאתומלכדיחדגםוחדשישןהמחברמשלב ,) 2009

מוטיביםהחדשיםבשיריםמוצאיםכןהחפצים").*"פואטיקתבאמצעותלו
הנהר,החלון,הציפור,מוטיבהאמונה,במעגליהנכרךהזמןכמוטיבישנים,

למןיעוז-קסטשלשירתואתשמלוויםנוספיםונושאיםהחלוםהדממה,
בנפשו,שהוטמעוכפיוהאםהאבדמויותהשואה,בצלילדותראשיתה:
האמונהאלבדרךהשורשים,כפלהזיכרונות,היהודיים,מהמיתוסיםדמויות

ועוד.

לאוסדור,לוגי,"אפלווני",ביסדובבסיסםמעוגניםכחשדים,ישניםהשירים,
בשמירהבצורה,עקביותעלבשמיהרכמושלהםהצורניתבסדירותדווקא

גםהנהירהוגלויה,פתוחהפרחאית,שירהמבנהעל
הפיגורטיבית.השפהברזיבקישאינולמי

יעח-קסט,שלבשיריובזוזונכרכותופילוסופיהשירה
בולטיםהפילוסופייםהיסודותוהחדשים.הישנים

האמונהאלהמשוררשלבדרכוהעוסקתבשיהריותר
 ,) 51(עמ'מעלה"של"קלוותומשמיעההמתעצמת

מחוסרבשיריוהעוליםהייסוריםלעוצמתהפוךביחס
ובשיריםאמונתו,למידתרוחו,בעינימספקת,אחיזה

מןבעיקרזה(בספרהמקורותמןמיתוסיםהמעלים
אבות").שירי-לבאר"מסביבבשערהמקרא

מוכריםמוטיביםשנימתלכדיםהראשוןבשירכבר
האלגיוהטןוהאמונה,ומוטיבהזמןמוטיבבשירתו:

הוסתרגילוישלמצביםשאת.ביתרזהבספרבולט
המקיףבנוףומתגלמיםהנפשאתלהעסיקממשיכים

 ב~~ר;נ~ס~.רב~יע.ת-קקי~ה"סרוזכהמשורר:את

-י~,ע ל~~ת i~א ry ~~ת i~ר q~ל~ן i ר;,ם~~ל~ין~י~י
~ים iפר~~ז:וים~גוףנ;ר.רי Q ~ ש@~~קסהס~י~לי~טוס.;

 .) 7עמ'מקיצה',('הרוחלדרכם"כבר
: T T : - : 
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מתוךהמתבוננתהאדםנפשלאוהצומח.הדומםאלמשולכיםנפשהלכי
הואהערבלדרכם".כברפונים"הבתיםאלאלדרכה,פונההערבתוגת

נצחיות,זרימה,חיים,מסמל,שהואמהוכלהים,לביןהמשוררביןשחצוץ
אהבה.ואף

מתעצםהפניםוהסתרהחורף",כף-ידלתוךדק-דק"בצלצולנושרהזמן
ואתגופיאתבחשוךהממלאאין-כוכב"בערבהאלגיה:שלמכוחה

עםהנפשהלכיאתהמחברהשירבסיוםמתעצמתלאורהכמיהההחצרות".
לשון-סתריםעלוחולמתרעודת;ביהנפש "."האור:ובריאתבראשית,ימי
 .) 7עמ'מקיצה',('הרוחאור'".'יהיפעםהגדתשבה

הזמן,במעגלותהנכרכיםהפניםהוסתרגילויאלנוסףלו,הסמוךבשיר
פירוריאתו"מלקטותהביתמגגהיודרותיוניםבדמותהציפורמוטיב

השמש".

שמלקטותאלההןושלווה.שלוםכסמלהיונהמיתוסאתשוברותהיונים
המאיימותהציפוריםעולותובזיכרונולהיאחז.הגיבורמנסהשבוהאור,את
בשלג.בגוויותלנקרשירדוילדותו,של

ונבואהאימהמקורמהוותיעוז-קסטשליצירתואתהמאכלסותהציפורים
בילדותו.שקלטעםושיריעםבסיפורימקורוזהשמוטיבואפשריחד,גם
ההונגרית,בתרבותמיתולוגיעוףהואנץ,אולבזהדומההטורלו,עוף

תש"סהסף,צידי(שניהמלחמהלאימתסמלנהפךקסטיעחשלוביצירתו
 .) 102עמ' , 2000

יונהשלסצנהבתיאוריעוז-קסטפתח ) 1970(עקדצל-הציפורהרומןאת
מתוארתבהמשךשלו.המשקלשיוויאתומערערתהמספרלביתהחדורת
אתשרודפתזושהיאדומהאךהיונה,אחרהמרדףשלסצנהבהרחבה
מורא.עליוומטילההמספר

30 
 370-369גליון

זהמיתוהה:"אניהפנים:הסתרמופיעהחדרהשליוצאכפועלוכאן,
בחצרות',ערב('כברנושר?"עלהבצלפניומסתירוגםלתנועותיאורב
הריקבחללשהוצבההקצרצהרבשורהמופיעהשהתשובהנדמה .) 8עמ'

ומרדהתעוררות,השירמציגבהמשךתם."הקיץ"נדמה,בנפרד:ממילים,
"בעודאמונה,בענייניעיסוקבעתדווקאהזמןמחוגיהאצתכנגדעקיף

 .)םש(ספר"שלעמודיוביןהבוהקותהספירות''עשרלאורךנודדתידי
חבטתבזה.זהמתערבביםופניםוחוץאוור""חבטהמופיעיםזהברגע

גחליליות-"אפשרהגחליליות:אוראלהחוץ,אלמושלכתהפנימיתהאור
הבא,השיר .)םש(נשמע"בלבדורחשן-השקטמתוךבוקעותשל-סתר
האמונהעלוםאלהפנים,עולםאלהחוץמעולםהאוראתמשיב'הניצוץ',

הגואה,הנהרמוטיביעוז-קסט:שלבשירתוהבולטיםמוטיביםיחדיווכורך
ומוטיבהציפורמוטיבהולדתו,עיראתשחצהכפיילדותואתהחוצה
כמיהת-בהעירההעלומה;ידולנגיעתפעםבינלדקבהיר"ניצוץהדממה:
כנףועוףמתרומםהרגואה,נהר-עיניים:/מראותשללעםבבשר,שמים
 .) 9(עמ'הדממה"אלהשר

ביןומאזןהמשוררשלבתודעתוהאבשלהחיזיכרונואתמעלההשיר
נפששלהדקהאיזוןעלומאיימתההווהאלהמתפרצתהעבר,מןהחוויה
סדורלמבנההמתפרצתהחוויהאתהמשבץה"אפולוני",וביןהמשורר
כורךהואלאחורבמבטהיחסי.השקטאתכנועלומחזירובצורה,בתוכן
בשירנפרדתבשורההמופיעההמאוחרתהתובנהאתהאמונה,מוטיבאת

בצורההמתחחותבאורכן,הזהותהשורותשלושבניהבתיםארבעתבין
ד:ביתה-ו-ה,ג:ביתג-ד-ג,ב:ביתא-ב-א,א:(ביתמסורגבחוחסדירה

~בו.ר"ז~ן~ע~ק~מו~נ;ר~~לל;:זלכד~לי~יה~~ז:וי"לרא :)ז-ח-ז
סדור,לוגיבמבנההמתפרצתהחוויהאתהמשבצת,;האפלוונית"התבנית
אתהמתארבחצרות",וחשוך"אורהראשוןהשערשיריבכלמופיעה
ובשורההבתיםמספרשלקלבהבדלהעבר,בחשכתבצל,"הניצוץ"מקור

נעדרת.היאולעתיםמהשיר,בנפרדהניצבתהחותמת
והשתיקה,האיפוקוביןבשירביטויביןלדממה,מיליםשביןהפדרוקס

אינוזהמתחוהדיבור.השתיקהביןבמתחיעוז-קסטשלביצירתובולט
לשכוחהרצןו-שירתומנשואינובעאלאגרידא,אסתטייםמטעמיםנובע
האמצעיהמילה,שללחסדיהנתוןשהואוהידיעהלזכור,הרצוןעםבבדבד

הרצוןוביןלשתוקהרצןוביןהמתחלהתבטא;לואפשרשבעזרתוהיחיד
דברשלובסופוויצירתו,הווייתואתכובש"שם"שארעמהאתלבטא

בדמיוןמתלכדיםוה'שם'ה'כאן'בשירתו.איחדולידיבאיםאלוניגודים
ה'כאן'שלריאליתהפרדהאיןוהווה.עברהזמניםמחיצתשלהפרדהללא

העברנמחק.הזמןה'אני'.שלבישותוהמנוגדותההוויותשתישלוה'שם',
לתוכו.ונמזגההווהבתוךחי
המוקדמתיעוז-קסטבשירתדומיננטינושאהיאהבוער""השורשחווייתגם

השורשבספרהנבחרהשיריםבאוסףממוקדבאורוהוארהוהמאוחרת

בכתיבתובוערהבוער,השורשחווייתעםבבדבד .) 2010(עקדהבוער

ספרהשיריםבאוסףנפרדביטוישקיבלכפיהפנים,והסתרהאמונהנושא
 .) 2009(עקד,הלבןהאור

בצלוהילדותהאמונההבוער",ו"השורשהלבן""האורהנושאים:שני
יעוז-קסטשירתבכלגםכמובספר,רביםבשיריםבזהזהשלוביםהשואה,

אתהמעציםדומיננטי,מקוםותופסהלוךהאמונהכשנושאמראשיתה,
לפואטיקההמשךהואהספררבות,ומבחינותהזאת,מהבחינהשירתו.
מתחושתהנובעהאלגיהטוןבולטזהשבספראלאהמשורר,שלהמוכרת

 •ואולז.ההולךהזמןתחושתערב"."לפנותשלהזמן

אברהם-איתןרחלי

כפלבשירתרהמטאפיסיהריאליאבהרם-איתן,חליבהרחבה:דאה,זה,בנשוא *
בד-אילן,אוניברסיטתרמת-גן,יעח-קסט,ואיתמראפרתישראלשלהנרפים
תשמ"ר.
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גולןארנה

הספרותשלבכוחהאמונה

הוצאתיצחקי,ידידיהעדך:ב,כדךהחצויה,המאהברזל:הלל
עמ' 751 , 2013פועליםספרית

כהמשךהחצויה,המאההטרילוגיה,שלהשניהכרךהופיעעתהזה
למצואשקשהמפעלברלז,הללפרופ'שלהספרותי-מחקרילמפעלו
שלהמהלךאתלפרושעתידהבשלמותההטרילוגיהלו.דומהאצלנו
"ממודרניזםהעולמית,הספרותמןובפרקיםהעברית,בספרותהמעבר
שחלקהענקים,משימת-העשריםהמאהשללאורכהמודרניזם"לפוסט
"ממוניזםבמעברמתמקדעמ'> 750 (ההיקףורבהתכניםרבהשני

לפלולריזם".
המסועףהמחקרילמפעלבהמשךבאזהכרך

המחקרשלההיקףרביהכרכים(עשרתלושקדם
במינו,היחידהיסטורי-פואטי-הספרותי

ציוןמחיבתהעבריתהשיהר"תולדותשנושאו
לו)שקדמומחקרספריכעשריםועודימינו",עוד

שלעזהאמונההנוכחי,לכרךבמבואברזלמביע
ובערכיותה,הספרותשלבכוחהרוחואישחוקר
התקופהרוחאתלבטארקלאבכוחה-כלומר

והחברתיים,הפילוסופייםהמוסריים,ערכיהעל
המהלךעללהשפיעובכךאותהלעצבגםאלא

 .האירועיםשלההיסטורי
החוקר,עלגםכבדתפקידמוטלזותפיסהפיעל

לבחוןעליו"הטהור",הספרותילמחקרשבנוסף
ולחשוףהתקופהלרוחהספרותשלזיקתהאתגם
ההיסטורייםהאירועיםשביןהמהותיהקשראת

המחקרי.הלהטאתבוומקיימתלושעומדתהויאהאדם.לרוח
קדםהמוניזםלפלורליזם"."ממוניזםבמעברמתמקדהנוכחיהכרך

ספרותי:מבעסוגישנישלטוובולושואה,השנייההעלוםלמלחמת
נבחןזהבכרךהקודם.בכרךשנידונווהריאליזם,המטא-ריאליזם

שנטלהיחידבשליטבהיסטוריהלביטוישבא-במוניזםהמאבק
שלובמיוחדהאנושותשללאסונהאותםוהפעילוהרגהרסכוחות
הגזענותבשםוערכיוזכויותיוהפרט,חירויותשלילתתוךהיהודי,העם

המתרחקלפלולריזם,המעברבשםנערךבמוניזםהמאבקוהלאומנות.
וייחודו.הפרטבזכותהכרהותובעהפרט,ושעבודהעוצמהמפלוחן
בהכרהאפוא,הוא,הפלולריזםבעידןהספרותיתהיצירהשלייחודה

ובזכות"האחר"שללקיומוגםכמוהאנשוי,לפרטל"אני",ובמודעות
מוסריערכיםובסלוםהאנושייםהקולותבריבויכןועלושונותו,ייחודו
לזלות.יחסושלחמלהשל

הכרךשלהראשוןבחלקושכונסהמחקריםשלניכרחלקלפיכך
ובייחודהשנייה,העולםמלחמתשנושאןספרותיותביצירותעוסקים
מעוותות.אידיאלווגיותשלבסיסעלהיהודיבעםהרצחניתהפגיעה

במצביהמתמקדתספרותשלמאפייניהאתהמציגמבואקודםלכך
נפתחאזאואנוש.צלםשלהשחתהבהםשמתרחשתקיצונייםקיום
ובייחודהעולם,בספרותנוספיםובז'אנריםבמחזאותמפורטעיןו

שכתבו-העבריתובספרותבמחזאותמכןולאחרהאירופית,במחזאות
הישראלית,בסיפורתעוסקהכרךשלהאחרהחלקעצמם."הנעקדים"

זםיורללפןזנןגיזם

בדז'דהלל
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הערכיםבעולםכברמקומהאושרחניכיה,אוהזאתהארץילידישלזו
"האחר".שלוזכותוולקיומול"אני"התוודעותשלהחדש
מחקריםשלכינוסמתוךמשמעותרבותיצירותעםלמפגשבנוסף

לחוקרהספרמציעחדשניים,מחקריםבתוספתהשנים,במשךשנכתבו
תפיסתאתשתבטאמושגיםשלומערכתמונחיםשלמכלולולקורא
אלהואתההיסטוריעםהותיאורטי-פואטיהספרותיאתהכורכתהעולם

ברזלשטבעמטא-ריאליזםהמושג(למשל:המוסר.וערכיהאדםרוחעם
מחקר).כדיתוךמושגיםמילוןהוסיףומאזשנים,לפניכבר
מחקריגוףעלולהשעינהכלחובקתתפיסהלהציגמבקשזהכרך
בהרחבההמוקדשבחלקבפתיחה,מידניכרההישגומגוון.נרחב

המבוא,השואה.ובעקבותהעולםמלחמתשלאחרהאירופיתלמחזאות
הבחנותגםהמציעהמסכתפורשקיצוניים,מצביםשלבספרותהדן

בענייןבייחודהדרמטית,הפואטיקהשנושאןמעמיקותתיאורטיות

שבהם,המרכזיתהספרותיתהתחבולהפיעלשנקבעיםהמחזותסוגי
שביןהמאלפתהזיקהנפרשתוכךהדרמטי.הז'אנראתקובעתשזוכיוון

הדרמטי,הז'אנרלביןהחדשיםוהערכיםהפילוסופיתהעולםהשקפת
הבימתיים.ולאמצעיםודמויותיוהמחזהשללתכניו

שנותועדהמאוחרותהארבעיםמשנותהמשפיעיםהמחזותנידוניםכאן

התיאטרוןצופיאתהסעירובארץ,כאןתדועתנואתאףשעיצבוהשישים,

מחזותיהםהיכתבם:כביוםאקטואלייםשעדייןמהםוישבחשדנותם,
המר,דהאבסורד,שבהם,האקזיסטנציאליזםעלקאמיושלסארטרשל

לוויכוחואףמעמיקלפירשוזוכהכןועוד;הסמליותהרציונאליות,
פטרשלמחזהוומתפרשהמקום","ממלאהובהרתדולףשלמחזהו

עיוןחותםהדיןואתומבנהו.מקורותיועלמאדה,פלוז'אןעלוייס
המלחמותלשלילתמאבקו(שחרףנובטנוטרלושלבמחזותיומעמיק

לסיוםולשואה).השנייההעלוםלמלחמתישירותהתייחסלאההרסניות
האמריקאיהמחזאימאתמחזותשנישלמקוריתפרשנותמצטרפת
מילד.אותרו
ובוהאחרות","בפלנטותקרויהספרחלקישבעהמתוךהשניהחלק

ופילוסופית,פואטיתופרשנותספרותיעיוןתוךלעומק,ןנפרשות
העלוםלמלחמתבעיקר,והישארליתהעברית,הספרותשלתגובות
הזמןממגבלתברלזחורגכברכאןהיהודי.העםלאסוןובייחודהשנייה,

הדרמהמגבולותחורגשהואכשםימינו,עדומפליגהשישיםשנותשל
גלריהנפשרתוכךלרומן.בייחודהסיפורת,ואלהפיוטיתהפרוזהאל

ושמירשחםדרךגלודברג,ולאהקצנלסוןביצחקהחלמחזות,שלרחבה
הפרוזהונידונהועוד,הספרילונו,מוטילסרבול,עבורמגד,ואהוון

הרומניםנרחבלעיוןזוכיםלבסוףיעוז-קסט.איתמרשלהפיוטית
יהודהשלמיצירותיהםובהםלשואה,עקיפהאוישירהזיקההמקיימים

גולן.שמאיושליהושעא"בשלסכר,ואלכסנדריונתשלעמיחי,
הספרותיתההתמודדותובדרכיבשואהעדייןהעוסקהשלישי,החלק
ועדמראשיתהאפלפלד,אהווןשלהספרותיתליצירתומוקדשעמה,
משמעויותיהאלהיצירהלשוןמתיאורלצאתמבקשזהפרקהיום.

ברזלפותחכךלשםהמרכזיים.ובמאפייניהבהתפתחותהאותהולהציג
התנ"כיתהתשתיתשללפרשנותהעוברוגילוייה,המראותלשוןבניתוח

אלגוריים.ואףמטא-ריאליזם,כיוצריאוכמשלמראותמציגהלשונית,
שלהקצריםבסיפוריואםמרכזיות,בסוגיותמחדשמעייןהואבהמשך

שפרופ'הסוגיותלמשל,לציון,ראויותוברומנים.בנובלותואםאפלפלד
הנרמזביןוההיסטורי,הפיגורליההבטהכפלוים","המראותמכנהברזל

לועגנון.לקפקאההשוואהומעניינתאב,דיוקןלנגלה,
שלהישראליתבפרוזהעיוניםהרביעי:בחלקנפתחבתכליתחדשעולם

אףלאחר"."ההתוודעותהכותרתתחתהפלמ"ח","דורשמכוניםמי
"האני",שלאו"האחר"שלומהותוזהותובדברמפורשהסברשאין
ממנוומפליגהישראליוהאדםהישראליהקיוםאלמופנהשהמבטברור



בהופעתתחילהעניינו ) 420-315(עמ'זהנרחבחלקכלליות.קיומיותשאלותאל
ימיבדומןקלוותיוריבוימתןותוךהמדינההקמתרקעעל ,הארץבןדמותו
הפיוטיבדיבורוייחודם,גיבוריובאפיוןמתמקדזהבדומןהעיוןיזהר.שלציקלג

באופןאותםמאידהוהפרשנותוהטבע,הנוףבאהבתגםכמוהשיח,ובאופני

הוספרותיים.התנ"כייםלמקורותהתייחסותכוללמקודי,
אלשיובילוהמבניים,התשתיתמאפייניאלבחלפדופ'חותרמחקריובכל

מטעיםהואמגדאהןדשלביצירתובדיוןגםהיצירה.שלבעלומהההבחנות
לכיווניםוהתפתחותההשופעתיצירתוהתגוונותרקעעלהיכרסימניארבעה

אפיונן.ודרכיהדמויותעלמרתקבאופןומתעכבהשנים,במשךמתחדשים
שלייחודהלהגדרתברזלחותרשלווברומניםשחדדודשלבסיפוריובעיוןגם

האנושי.הזיכרוןאתוחוקרתכמתמקדתהיסודיתמהותהאתמטעיםוהואיצירתו,

לגילוייםמכךומפליגבו,המתרחשיםהמשמעותייםהתהליכיםאתמתארהוא
החוויותעוצמותכיצדמראההואבנוסףהסיפורי.בעולםשלהםהמגוונים
להתהוותשהלויכועדממנו,פריצותואףחדש,ספרותיז'אנרהולידושבזיכרןו
דיוניםגםנפרשיםכךתוךהשבורים.הכליםהיכל-"האנציקלופדית"היצירה
ונידוניםוהכנעניותהמרקסיזםהמקרא,האלילות,כגןווחברה,תרבותבשאלות

מצטמצםשהואאףשמיד,שלביצירתוהעיוןויצירה.הגותשלנוספיםזרמים
אתהמאפיינתהדואליותבדברתזהמעלההיסטורי,ולסיפורלודלמאגדות

חושףתמוזשלביצירתוגםכאחת.ונפשיתהגותיתשהיאההיסטוריים,סיפוריו

הז'אנרים.להבלדימעבדסיפוריואתהמקיימיםמרכזיים,מאפייניםבחלפדופ'
הדשומון","נוסחכיוצרשחםנתןשלביצירתוחדשניבעיוןמסתייםהזההחלק

המספרשביןהיחסניצבבהםהדיוןכשבמוקדברטוב,חנוךשלובסיפורים
לגיבורו.
שלהתיאודטיתהמסגרתמיוחדת.לבלתשומתראויהצליינות""בנתיביהפרק
"הצלייןעלמסתוכוללאוודבוך-אודפזיצחקשליצירתובעקבותנקבעההפרק

ומענייןהזאת,ולמסהלרומניםמעמיקהבהתייחסותנפתחהפרקהחילוני".
שלהקודמותליצירותיוהטומח'נהסיפוריאתבחלפדופ'קושרכיצדלדאות
כגוןעומק,תבניותשלבכוחןזאתבתכלית;מהםשונותלכאודהשהיואודפז,
המעניינתובטענהההגשה,בצורתחידושבמטא-דיאליזם,דיןוורפורמציות,תום

הווידויי.בז'אנרהואאודפזשלסיפוריושיסוד
בנתיבילכלולמרתקניסיןובהמשךשנעשהעודנצייןאךמלפרט,המצעקצר

פמיניסטית".כ"צליינותכהנא-כדמוןעמליהשליצירתהאתגםהצליינות
ושאדסיפוריהמאפיינילונוכחהנשיתבכתיבההדרךפורץמקומהלאודזאת

צירוףבושישמבעשללתכליתהתקדשותכעיןהמחברלפיבהםשישיצירותיה,
בחלפדופ'כוללזהבהקשרלידי-פיוטי.חזוןמעיןומראה,מעמקיםרגשותשל
והתפוררותכליהחילדון,מציבהשמראשיתהשבתאי,יעקבשליצירתואתגם

מוגדרתכןעולהזיכרון,מצויובמוקדההועלילה,הגיבוריםשלהיכרכסימן
שבתאישלהפואטיקהאלבהגיעועודמעמיקהדיןוקיומית".כ"לציינותיצירתו
בטקסידיןוגםשמתקייםהצליינות,שלזהבהקשרלצייןמענייןלמילה.ויחסו

ענייןדבהואהזההחלקכלכילהדגישוישאלוני,נסיםשלבסיפוריוההתנגדות
הפרקים.ראשיאתלווכאןלפרושאוכלשלאוצדומחדש,
בעיוניםמסתייםהישראלית,הספרותבנתיביהממדיםעתידהמחקריהמסע

שלביעלעחעמוסושליהושעא"בשלביצירותיהםומקיפיםמפורטים
הממדיםביןקישורשלבדדךבעיקרומתקייםהעיוןהשנים.לאודךהתפתחותן

הישראלית.המציאותלביןוהספרותייםהפילוסופייםהפסיכולוגיים,
דנתהטרילוגיהאתשיחתוםהשלישי,לכדךציפייהבנועלוההקריאהסיוםעם

ילידיהמדינה,דודמבנינוספיםסופדים-כמובטח-יוצגושבוהזאת,הערך
חניכיה.אוהארץ

דיונואתחתםשבהןעצמו,המחברשלבמיליםשעבדנוהמסעאתנסייםואולי
נמצאתבו"ובמקוםעח:שלאשהלדעתלדומןעגנוןשלועינםעירושביןבזיקות

ביןופדותחיץהקובעתהענווה,גםתימצאוהבקיאות,ההתמצאותההשתאות,
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ממוסמריםבמגפיים 1

עוולותתיקןוהקורבנות,שלהפוליטיקהאמיר:רות
עמ' 317 , 2012רסלינגבישראל?היסטוריות

יכתובלאואישלהופעתושנהשתצאלפניהזההספדעללכתובממהרתאני
חבהרלהיותמאיתנוהמונעיםלפגמיםעינייםמאידמפתחבוטמןועליו.

בעדומזמןבההתייצבכבדהנאורשהעלוםבתחנהאותנוומעכביםמתוקנת
מאחוד.ק mבמנגרריםאנחנו

היסטוריותעולוות"תיקןו-אמידרותשלספהדבכותרתהשאלהסימן
תכניו,לנוכחהארשןוההלםבשוךבספהעיןואחדירטורי.איננובישארל?"
ארויהזאתלתשובהלעולוות.תיקןואיןבישארלהחלטית:היאהתשובה

לתקןמסוימיםמאמציםנעשוהמקדיםבחבהעהד:עםכוכביתלהוסיףאלוי
שהגיעוכאלהאפילוהועוחת,הקמתלאחד-דברשלבסופואךעולוות,

שותתותכאן,עדייןהעולוות-סביחתלמסקנות
השובולאהחטופיםתימןילדימנוח.נותנותאוינן

בעולוותהכירלאלשטוניגוףשווםלמשפחותיהם,
האצוחתעליו.התנלצלאוממילאזהלציברושנעשו
לוותרהוצטוומאצרםתימןיהדויעמםשהביאו
וגםלהםהשובולאלישארל,באוםעםמידעליהם
ההתלעלויותעלהתנלצלאגםאישניתן.לאפיצוי

במחנותהישארליהממסדמנציגיתימןיהדוישספגו
באץר.לואחריה,אצרהעלייתםבטרםמעבד
התעללותממחישתימןליהדויה~מסדלשיחסו

שהואבציבורומתמשכת,ד mבמיאכזריתסדרתית,

החבשלהואתוסהתרבותמןהחבהר,מןחלק
תימןביהדויההתעללותסוגיעלהמיעדבישארל.

כמובן).לעדת,שצרה(למיומפורטזמיןלחבהיה
תימןביהדויההתעללותחיתהד mבמי mמצמד

שיכנומישארללשיחיםהארבעים.שבנותלישראל,ם mהגיבטרםהחולים
ישארלאץרמשליחיאחדבייגל,ד"דתימן.בגבלוהאשדבמחנההחלויםאת

התנהלותושאתאלקנה,תיאלבד"דלף mהחלוים,תימניםשהושבובמחנה
נהגאלקנהלזדו'.בגטוהידונדטארשדומקובסקי,חייםשלזלומשווים
אונחלידישהגיעועדהממוסמריםממגפיובמכותהןהחוסיםאתלהעניש
ימים.שבעובמשךלפעמיםוילדים,נשיםשלכלולבהערבה,הוןהנהד,

פיינבדג,אלוגהבד"דאלקנהאתהחליפולאץר,שהגיעוהתלונותבעקבות
כדיבאלההשתמשההיאהלש:ההתעללותשיטותאתבתוהד,שהפגינה
השפלהבאמצעותמשמעתהולשיטהוילדיםנשיםבזקניםבאכזריותלהלציף
 .) 72-71(עמ'הוערבה

שגדמוהועולוותהכאבאתהמנצחיםאוהחזקיםמדחיקיםהיררכיהבכל
איננוזיכרןואךהזיכרןו.עקבותאתלמחקומעדיפיםהםלומובסים.לחלשים

הזיכחנות,דיכויחוקאמפניו.ים mהבואתד mבמירףדוהאוצרוני:שריד

מסוכנותםאתומשמדקיומםאתהמבטיחהאואמיד,חתשכותבתכפי

דנים.דודותבמשך

נצטווישארל,לארץלהביאםאמוריםשהיולוספינותלמטוסיםבלעותם

ללימדושישמשוכדיעמםשהביאוהערךחפציאתלהפקידתימןיהדוי
חברעדיין(אזצביבןיצחקישראלנשיאיחביבזההיהמושרתם.לוחקר
פקידיבידיהפקידותימןיהדויזו.למטהרבמטענםלחפששהציעכנסת),
כלימסרותיות,שמלותישנות, mמגילעתיקים,ידכתביספרים,השלטןו

הערךחפציובחו"ל.באץרלוספריותלאוספיםדדכםאתשמצאוחהב,כסף
לבעליהם.השובולאמעלום
דומה-תימניםדובםתינוקות,-1500כלשהעלמותם-תימןילדיפשרת
בעדואךבקנהד.בפנימיותהאבודג'יניםהחניכיםשללמקהדדנהבמיהד
עלהתנלצהאופןסטיבןהממשלהוארששחלולה,בעולוותהניהדשקנהד
מזונחותההאבודג'יניתשהתרבותכשסבראצרו,מבנידניםכמוששגה

לאוגםלתימניםשנעשובעולוותשרמיתהניהדלאמעלוםישראלהשלטת,
עליהם.התנלצה
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7 
וביעדםאקריתופשרתתימןילדישפשרתהמחברתעטנתעםמסכימהאינני

שהכאבנניחאםגם .) 157(עמ'האלף"פרוסעםגמדלשמסויםלסוג"הגיעו
במגפייםבעיטותלששזנחספקאיןשכהאלויתימןיהדוישלהפיזי

~קריתפשרתלוגבי~מחה.לאהרעבה,שולאלההלצפותלשממוסמרים,
מדמםעדיין"הפצעמהןהעקודיםעשבודכותבתעצמההמחברתוביעדם:

עלגובריםהעולוהידיעלשנגדםהוסבל"הכאבוכילהירפא"מסרבהווא
שמחה".כל

ארשיתעדהשמוניםשנותמתחילתשנה.כשישיםנחקהרזוטעונהפשרה
יישומןאךסבירות,למסקנותשהגיעוועחתמעטלאהוקמוהאלפייםשנות
ועדותוגםממשלעודותשלעבדותןוגועו.שהתמוססעדשווב,שובנחדה

המבקשיסדואישזהובושישכלאייםמשעהכללבךדדהיאציבוריות
להכירכנהכוונהבוחסהדתמידכמעטשבעהבהאךהקודבן,אתלצרות

אכןשהקודבןלתקוהופתחמותיהראינהכזאתדיכוטומיהובקודבנותו.בו
עששו?בעלווותלהכירלמקונניםקשהכךלכומדעויתצרה.
למקרנן,הפךהקודבנות~םהאםהשאלהד. mבמיטעונההזוהשאלהבישארל

סימאןועדשקועבהיותואחדיםשלסבלםאתמאדותעיניוטחו"דק"או
למקרנןהפךהקודבנותעםכיהטיעןואולוםשווב.שובמוצגתהאו,בסבלו
לסלבובסבלםהשקעויםשלעיווחנםבקלישאותו.מעליבבכאלי,מדי,שטוח
אנשוי.שקוף,להבנה,יותרקלהזלותלש

לונכונותלהתנלצותקזוקהאוחומדי,לפיצוימאשדיותרהלנהד.זקוקהקודבן
קשהזהלמקרנןמעחכהאםהרבה.לאהזיכרןו.אתשיסמללומשהולזכרה

כך?כל
המקונןאמודלוהתנלצ,ההכהרובדרישותבציפיותלעמדושכדימשום
~קריתעללפרקבמוטומאיים.דיחהשהוא.כמותבמארהבעצמולהביט

"כיבשוהחזpכה:בלבקונדדג'חףשלדבריואתאמידמצטטתוביעדם,
שונהעודםשגןואלה,מידילהצויאההדובפיעלהיאשמשמעותוהאץר,
אםביותהנאהמעשהאינומחוטמנו,כלשהיבמיהד mשטוטמם mמלשנו,
המיהד."לעיתדבולהתבונןנאריך
תקונולאעולוותהספד.שלנמנעותהבלתימסקנותיועםלהלשיםקשה

כלעשוההשלטןויתוקנו.לאשגם-הןהעדותהחשדותפעם.אףבישראל
לשאכדיכנו,עלהעולו)את(כלומד,המצבאתלהשאירכדיידולאלאשד
ואחרת,ית mחבמהפכהבכלטריזיתקעהלשטןוכיסאו.עללוותריאלץ

השאוהלניצלויהיחסגםנדןובספרכיסאו.לביןבינוטריזשתתקעמחשש
השילומים,הפיצויים,לשההיבטיםמלכלואתמקיףאינוהדיןואךבישראל,
החברותאין-ספודשהממשהל,מה-השאוהלניצלויהמגיעיםהנכסים

שיא:התעללותזולטיפלו.עצמםעלנטלובנשוא,המטפלותהושרויות
פעשות,ובלשרנותבסחבתדקמחברשלאספקאיןזהבמקהדלקודבנות

כאן.שחייםביותרהפגיעיםמהאנשיםבחוק,שהושכהרבגלזהאלא
לואיות mחבלמהפכותעתידאיןעולוות,מתקניםאיןשבהבישארל;
צרןוואיןמדי. mדומדי,מתמשךעולולתקןבאותהןכימחאה,לתנעוות
לותנועותלמהפכותעתידאיןהמעולוים.עתידאתהמסכןבעולולהכיר

שלהקדמיותלשוחתישארלוגיבורינערותישחילהלשטןוכיחברתיות
שאכנזישלבספח(קארוהשעביםשבנותאשכנזילמוטיעששוכפיהמטה,
שעשההממוקדהחיסלועלידיואתיסמוךאומלחמה)תפץורבששהערב
חי.שבידוד 2011בקיץליףלדפניגלשדןוהשןרד
הותרבותהחבהרזמנו;טרםנלודשאלויכמותו,מאיןחשובספדכתבהאמיד

מעשיעםנפשחשבןולחיוניותו.הוכחהזוגםממנו.מתלעמותניתחה,שאותן
הזאתהחשדההעתהחשדה.העתמסממניהםזיכןור,עםהתמדדוותהעולוה,
מאדווקים mעדייןהישארליםהו~מסדשהחבהרבזמן,כתחנה mמצטיי
בה.יעצחאםגלחספקיגיעו,אוםאליהיגיעואםספקממנה;

מחקרספרותשולמשוגיםלשעשירעלוםקואריהבפניפושרתאמידדרת
עימותהאדם,זכויותקידוםבמערב:הציבוריהודיןוהמחקרלמגמותהנוגעים

מסוגוארשןוספדזהזיכרןו.בנייתאוהבנייתסליחה,העבהעולוותעם
עוולותתיקןוהקורבנות,שלהפוליטיקהנכבהלפרסארויהוואבעברית,

למיחמהאינובולקראושסייםמימטללט;ספדהאובישארל?היסטוריות
 •החל.שדק

פזמירי
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וצבישלום 1

המבוללפני

 , 2013 ' 77'עתרןספדידלתות,ללאביתמנדס-פלוד:ריטה
עמ' 176

האקזוטיהקריביבאיילדותעלזיכרונותספרהואדלתותללאבית
שלהיאהראותנקודתהקודמת.המאהשלהחמישיםבשנותקורסאו,
המוקדמתילדותהשביןבשניםחוויותיהאתהמספרתמירה,הילדה

לכיתהעלייתההםהחיצונייםשסימניההבגרות,סףעלעמידתהובין
ביתאלהעתיקהבעירהקולוניאלימהביתהמשפחהמגוריוהעתקתז'

מיוחסת,יהודיתמשפחההואזיכרונותיהלחומריהרקעומודרני.חדש
הפטריאכליים,ומסורתיהערכיהעלופורטוגל,ספדרמגושרימצאצאי
אמונותיהןעלהשחורותהמשרתותלאי;הגיעובהולנדחניהשלאחר

האתניהגיווןעלההלונדיהספרביתוהקתוליות;האליליותומסורותיהן
ובנותלאיבאומקרובשזהאשכנזיותהספרדית,הקהילהבנישבו,

שחוריםפרוטסטנטים,מלבניםמורכבתהכלליתהחבהר'צבעוניות';
לבנים.והאדוניםהשחורותהמשרתותבניוצבעוניםבעיקר,קתולים

פניועלבלבד.זיכרונותבסיפורמדובראיןאך
סיפורלאואףעלילהבספרלמצואניתןלא

ספרותית,יציהרהקוראלפניהמעמידיםחניכה
משמעויותוריבויאחדותהםשמאפייניה

כדיוכמוומתקנת.חתרתקריאההמחייבים

לוסכלהאירעויםשלאי-סדירותםאתלהעצים
הספרפרקיעלילתי,רצףלבנותניסיוןכל

וסביבותיו.הביתחדרישחזורסביבמאורגנים

התמיהה,מתעוררתזואי-רציפותלאור
כיצדאיתה:להתמודדברצונישלהלןשבדברים

שלמזיכרונותמורכבשהספרהעובדהלמרות

יהודיםשלבעיקרשונות,ולדמויותלמשפחותיהןהספר,מביתלחברות

אםממששלבמגעאםבמגע,איתםבאההמתבגרתשהילדהשוחורים,
שככלהאוטבעיכןכמובלבד.ורכילותשמיעהשלערטילאיבמגע
עלגםאלאקונקרטייםאירעויםעלרקלאנשמעב, mיתעלומהשחוג

ביןאישית.חוויהמגדרהחורגיםומסורותאמונותהיסטוריים,אירעוים

ושחרורםהשחוריםהעבדיםמרדופורטוגל,ספדרגירשובולטיםאלה
עלהגרמניותהצוללותואיוםהשנייההעולםמלחמתהקודמת,במאה
כובשיהקולוניאלים,ראשוניאבותיה,אבותבאושממנההולנדהאי,

לכלומעלאירופהיהודישלגורלםהשואה,וכמובןושליטיה,קורסאו
הדמיוןעלהמספרתלילדההעירושרבים-פונקאנהשלדמותה
ההוריםדורדדךלילדההגיעוהםבכך.מהשלפרטיםאלהואיןביניהן.
חברהלכלהאופייניהטבעיהח:;גר~תתהליךאגבאמצעית,בלתיבצורה

האידיאלווגייםהיסודותעלללמדכדיבהםיששכאלהבתורותרבות.
שבולעולםוחומרבימהרקע,המשמשהעולםואורגןעוצבפיהםשעל
הילדה.חיה
חושף,מירההילדהשלהראותמנקודתוהקולקטיביהאישישילובואכן
ועיקרוןהקודמתבמאההעבדיםשחדורחרףכיצדכמובן,עדתבלי

תרבותיות,ומניפולציותכלכליתעוצמהבאמצעותהפורמלי,השוויון
מזההשחוריםבקרבאףהלבניםהאדוניםשלעליונותםהפנמתכמו

ההיסטורי,הזיכרוןהבנייתידיעלכנגדו,כעזרהאשה,שלודיכויה
משמרתמזה,הנדונההתרבותשלערכיהוהגדרתהשפההמסורת,

הגבריים-שוביניסטיים.וגםהקולוניאלייםערכיהאתגםהחברה
והפוסט-קולוניאליתהפמיניסטיתהביקורת

הפעריםאגב,בדרךכמוכאש;ונוצרתיחדגם

שבההחבהרשלהיסודהנחותביןהמצויים
משיחההיאשעליההמציאותלביןהילדהחיה
ותמידבמערומיהםנחשפיםלתומה,כמו

אחת:פרשהבאמצעותזאתאדגיםכהפתעה.

ל"כבשיםרקשלאהמסעירהגילויבעקבות
ממשרתותחוקייםלאבניםישהשחורות"
עצמה,שלההאהובלסבאגםאלאשחודרת,
המספרת:מוסיפה

דבריםעלמשוחחיםלאבטוקסידו''הגברים

ועלהאיגודיםעלרקפהמדבריםהםכאלה.

והשחצניםהעצלניםשלהם,העובדיםאיך

האנשיםועללאיגודים.להצטרףמעיזים

בימיםיהיריםויותריותרשהופכיםהשחורים

לתתזהמהכשידעוההם,בימיםכמולאאלה,
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הקוראחשמזה,זהומנותקיםאקראייםאירעוים

ודב-משמעית,אחידהספרותיתיצירהשלפניו
מצירופם?גדולרכיביושלהכלשהסךספר

להלן,שאדאהכפיזו,תחושההפרדוקס,למרבה
ובסיפורמזההרציפותבהעדרדווקאמקודה

השחהילדהשלהראותמנקודתהזיכרונות
בכלדעת,בליחושפים,אלהמזה.תומהלפי
להתמוטטותשוניםביטוייםהספר,מדפידף

לחזותמתחתהרוחשתנמנעתוהבלתיהאלימה
כפיהשלווה.והקולוניאליתהפטריארכלית

הספדמתוךמנדס-פלוד,ריטהצילמה:-חלמונולקאניאניתקריאהלהלן,שאראה

הםכשלעצמםהזיכרונותולאהתיאוריםשלא
מהתמוטטותהילדהשלחדרתהדווקאאלאהטקסטאחדותאתהיוצרים
היאזווחרדהויותר.יותרונחשפתההולכתנמנעת,ובלתיאלימה
הספר.גיבורלמעשה

המסופריםהאירועים,אי-רציפותשבשלהואטבעישאךלזכור,הראוימן
הקדומיםהזיכרונותיסובותומה,לפיהמשיחהילדהשלהראותמנקודת

אומנותיה,הוריה,הילדה,הצר:במובןהומשפחההביתהמקום,סביב
ז~כרונותיתרחבוותגדל,שתלךככלאךהשחורים.הביתמשקואנשי
המורחבת,המשפחהלבניומכאןבאי,רחוקיםולמקומותלרחובותאלה
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מודעתלאבצודההילדה,כורכתזה,ובהקשר
המגדרי.בהיבטהגזעיההיבטאתכמובן,

משפחהבנותדהיינוהמגונדרות","הגברות

היאהספרדית,היהודיתמהקהילהוחברותיהן
שכבתתחתמסתתרמהיודעותאינןמספרת,

ביחסכךואםוהמנומסת.הנוצצתהמציאות

המציאות-שחורהבמשרתתמדוברכאשרהריהמגונדרות,לגברות
/'נשיםתמידמצויותהלבןהאדוןשלהאחוריתבחצרשכןיותר.חמורה

ובישלו,הביתאתשניקומשרתותבפניו.דלתותיהןאתלסגוריכלושלא
הן,המגונדרות,לגברותבניגודאך .) 168(עמ'חולצותיו"אתוגיהצו

והןכנשיםהןלחולשתן,יותרומודעותאיבהמלאותהמשרתות,
"האדונים",מדבריםשעליהםהשחורים"ה"גבריםוכמוכשחורות,

המספרת.הילדהלהבחיןשמיטיבהכפילאדונים,כבודנתינתאין
הערכיםביןהכרויההתהוםעלמלמדתמרבות,אחתוהיאזו,דוגמה



הומצדיקיםהחברה,שלבחזיתהמוצגיםוהשוביניסטייםהקולוניאליים
שהיא;כמותהקונקרטיתהמציאותלביןחייה,ואודחמוסדותיהאת

קודפיעלהמעטה,בלשוןפועלים,אינם"האדונים"שבהמציאות
בכוחןיהיהלאכיפירושהזותהוםמהם.המצופההערכיתההתנהגות

בסיסלשמשומוסדותיההחברהשלמאליהןהמובנותהיסודהנחותשל
לבוא.חייבתוהתמורההנהוגים,החייםולאורחותלמוסדותיציב

היהודית.בקהילהמדוברכאשדוכמהכמהאחתעלנכוניםוהדברים
ואוליאלא,אתניתקהילהבהיותהדקמתייחדתאינהזוקהילהברגיל
ובכךמשמעותהמעניקיםדתייםהתרבותייםיסדוותיהשוםעלבעיק;ר

אצללדת(היחסשלפנינו.במקהדכךלאהבדלו.לקיומהצידוקאף
שבמסגרתההקהילהשלהדבקאדיש);ההודיםדודאצלקלשו,הסבות
הואטבעיואךבלבד,אתניהאוהעלוםעלמשוגיהאתהילדהמעצבת
שבדיאלאהואשאיןזה,עלוםעלמושתתיהיההיהודיעלומהשאף

שספקכךביותר.אווורירייםמזהזהמנותקיםקלשוים,ומסודותנוהגים
בתורםלהעבידיוכלושאותהכלשהי'יהדות'האבותדודבידיישאם

המסורותללאהכל,ככלותבכך.מהשלדבריםאלהואיןהבא.לדוד
ומתבדלתלבנהיהדוית-אתניתקהילהשלצידוקההותרבותיות,הדתיות

בקיומה.מעונייניםיהיוהבאהדודבניאםוספקצידוק,חסהד

עלדברולאכמעטיודעתאינהשהילדהזה,בהקשרלהזכירדי
נוצרייםפולחניםאלמתוודעתהיאזאת,לעומתואורחותיה,היהדות

הזקנההמשרתתבאמצעותהשחורים,שלואמונותדתטקסיקתוליים,
(דאהבהפנמהגםאלאבהתוודעותדקאמוריםאינםוהדבריםטיטי.
יהודיתקהילה .) 141-140עמ'יאיה,דדךנוצריותועל ; 47-43עמ'

כקבוצההיהודיםאתהמציבהאתנית,זהותעלדקאפואמושתתתזו
היסטוריותמסודותבעלת-עודלאכאמוד,אך-חיתהשאכןאתנית,
קתולים,שחודיםשלאחדותקבוצותלצדותרבותיות,חברתיותדתיות,
לדוב.פרוטסטנטיםולבנים
החברהשלמאליהןהמובנותהיסדוהנחותדברים:שלמשמעם

ולאורחותלמוסדותיציב Tבסיסלשמשבכוחןיהיהלאומוסדותיה
גדלהשהילדהככלואכ,ןלהתרחש.חייבתוהתמורההנהוגים,החיים
שלעולמןבתיאורבעיקרכאמוד,הקורא,חשמתרחב,עלומהוחוג

הרובץההתמוטטותבאיוםויותריותרבו,הרוחשוהזעםהמשרתות

שלאי-מודעותםימימה.מימיםכדרכההנוהגתהחברהשללפתחה
המתבקשת.התמורהאתלעצורתוכללאזולמציאותהאיתושבי
כפיואכן,יותר.דנהבאלימותתבואשזולכךתביאדקהיאהוא.נהפוך

מועטותשנים ' 1969בשנתהתמורה,באהכךההיסטוריה,שמלמדת
האי.אתהמספרתשעזבהלאחד
לאבדוד:שעתההדיזו,רשימהבהשפתחתילתמיההנחזוראם

המשמעויותריבויואתהאחדותאתיוצריםרציפיםהבלתיהאירועים
המתעצםההתמוטטותואיוםהשבירותתחשותדווקאאלאבספר,
מאליובדודנוכח.אךמוחשיבלתיכצלהקואראתוהמלווהלדףמדף

אתומודעת,מושגיתבצודהלעצמהלנסחמסוגלתאינהשהילדה
והמבוגריםהודיהאףשהדיההתמוטטות,איוםואתהמציאותשבריריות

מקבליםמודעתמושגיתמחשבהתחתואכןלכך.מודעיםאינםסביבה
מידהשלבחרדתהעזמבעהחברהשלההתמוטטותאויוםהחרדה

שבעקבותיההתמוטטותהומוחשי,הקונקרטיהמים''ביתמהתמוטטות

הוחותמתהפותחתהיאזושחרדהכן,עלייפלאלאהכל.ישטפוהמים
בזיקהבעיקרמופיעההיאאךמדפיו;דףכלכמעטומאכלסתהספד,את

שביןהפערעלעומדתמידהכאשדלדוגמה,כההשחורים.עםלמתח
לביןהמכוב,דהיהודיהאדוןסבה,בביתהשחורותהמשרתותהתנהלות

אתמסכמתהיאבביתן-מבצדן,כשהןמגלותשהןוהשנאההנחהכעס,

המציאותשלשנידותהאתבוודאותהממחישבתיאורהסתכלויותיה
לכאוהד:השלוהו

לארפא,פונהכשהיאמנרמסתתמידהיאוהשמנה.הגדולה"הכובסת

בביתלמטה,כאךאבלכועסת.שהיאיודעלאאפילוארפאאולי

עומדתהיאכאילונורא.ומתעצבנתוצורחתמקללתהיאהמשרתות,

 1 .) 99(עמ'המים"בביתהכלואיםהמיםכמרלהתפוצץ
ישלהשאףוהמדהים,המזעזעהגילוילאחדהספד,שלבסיומוואכן,
יותרהמסמןוהמכובד,האהובסבהמצדודווקא-שחודיםדודיםבני

במציאות,ספקבהזיהספק-הלבנה''הקולוניאליתהמכובדותאתמכל
מקודואלומשינוהמכובדהסדרעלהמשתלטכאוטיריטואלבמעין

הוספדהמתפוצץ'.המיםבבית'ונתקלתמדרכההילדהמחליקההדמוני,
בשורות:מסתיים

פאפאהשנירסניארפאעומדיםמעליישרלמעלה.מביטהאני"ואז

הגבריםשארכמובדיוקואיאברהלבוששלי,אביאבא,ואפילוג'ר,

ונלחציםעומדיםהםשלי.במשפחה

ומזיעיםמתנשפיםהמים.ביתאלבגבם

הכרח,עוצמתבכלנואשות,נדחפים ] ... [

ניסחףשלאכדיהמתפרקים.הקירותאל

 .) 169(עמ'במבול"

המיםשביתהואאלהמשורותהמשתמע
-במוכרלהיאחזהילדהשלניסיונהחדף-

המוכרת,הסביבהבמסגרתמבנהעודאינו

בכךמהשלדבראינהוהתמוטטותו
כפימזאת,יתדהבמבול'.'היסחפותאלא

תמידכמעטמופיעהמיםביתשציינתי,

השחוריםהעבדיםשלבמציאותםככרוך
בעולםמצדםהקשוריםהשחורות,הומשרתות

והמכובדותהסדרממנושנעדריםדמוני

מאליהכמוהעולההשאלההקלווניאליים.
אתהמלווהזה,מיםביתאפאוהואמה-היא

המיםביתאיןונדייק,הספד?דפיכלכמעטלאודךמאיים,כצלהקורא
ומעדיפהנושאתשהחברהלכתםלעבדות,קשורהואמאיים,צלדק

ממנו.להתעלם

לדעתיהראוימןהמים,ביתשלהמלאהמשמעותועללעמדוכדי

השפה,לאקאן.שלבמשנתוהמטאפודהלמושגבקצהרגםולולהידרש
ערכיםטעונההיותהבשל-'דיאלי'ולא'סימבולי'עולםהמעצבת
לספקכדיבהןשישחייםצורותוהנצחתשימורשמטרתםונודמות

דומהבצורהפועלתלאקאן,טוען-השליטיםשלוצרכיםאינטרסים

ופעולמונעהחת-מודעלדוגמה,כהלתת-מודע.אנלוגיתאףואולי
חישבובשלבלילדשחיתההשלמותהווייתאתחסדהואחסד.מתוך

עצמואדההואחזותיים.דימוייםבמסגרתאלאהשפהבאמצעותלא
דימויבחינתהיוואמוהואשכהכיווןבמראה.כמובעצמיםמשתקף

'סימבולי',בעולםעצמומוצאהילדהתפתחותועםאךאחד.אחדותי
ולייחסבשםלכנותםשעליועצמיםלופניוהתפוגגההאחדותשבו
מרכיביהחת-מודענוצרזהבשלבהשפה.באמצעותקשריםלהם

פעילותוזהתת-מודעהשפה.שלבואהעםשהתפרקהאחדותיהעלום
האם,-לילדשחסדמהאחדהוחיפשואלהאידויהיאהמרכזית
לו.שאבדהוהשלמות

מחפשהילדחסד.שלפעולהיאהשפהגםהחת-מעדו,כמודי.לאבכךאך
היהלאהילדהאם,עםאחדהיהאילולו.שחסדמהאתהשפהבאמעצות

הןהמטאפוהדוגםהמטונימיהשגםייפלאלאשכהכיןוואותה.מחפש
עיבויהתת-מעדו:שלביותרמרכזיותפעלותולשתיאנלוגיתפעילויות

~ 
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1 
ילדיםשלוצחוקםספרותמוזיקה,

קורןגידיעםמשוחחוייכרטרפי

הוצאתאשד,ג'ודיתאיודים:בייני,פררזאקספדובעקבות

עמ' 95 , 2013המאוחדהפועלים-הקיבוץספרית

שםבעלופרמקולוגטוקסיקולוגילדים,לרפואתפרופסור-קורןגידי

מופתיצירותלשפעשאחראיותיק,ישראלימלחיןגםהוא-עולמי

גדולמספרהלחיןשניםעשרותבמשךלמוזיקה.שירהשביןבמפגש

הזמראלהביאהטובהשירהאחר~יתו {i ~עברים.משורריםשירישל

אתלהזכירדיהמשוררים.מיטבשללמיליםאהובותקלאסיקותהעברי

("ובלילותבשניים''סונטהיונתן),נתןכואב",קוציםזר("אםבלדה''כמו

הלחיןשמשיריהםמשורריםשני-עמיחי)יהודהנאטם",חדרנוובלילות

בבוקר'שיראתוידועים;רביםעוד

אמיראדם",קם("פתאוםבבוקר'

אותםהפךשהלחןשיריםוכןגלבע)

ז,ךנתןרחל,משלמאודלמוכרים

טשרניחובסקי,שאולז'בוטינסקי,זאב

לאהמאנגר,איציקבן-שאול,משה

ועוד.ועודגולדברג

שבאמתחתוומחזאי,סופרואגםהקורן

ועדייו-גדלושעליהםומחזותספרים

ילדיםשלדורותשלושה-גדלים

"טיולהעכבר""פיץדובי",("שובי

ספרותוכןואחרים)התווים"לארץ

למרותובאנגלית.בעבריתלמבוגרים,

הרפואיתוהקריירהשההתמחות

להרחיקאותואילצושלוהתובענית

ישראליהואשבקנדה,לטורונטועד

וכישוריו.איבריורמ"חבכלמעורב

לאהואבישראל,חייםונכדיובנותיו

האמנותיתיצירתועלמעולםויתר

ישראלייוצרלהיותוממשיךבעברית
הספר)(מתוךאשרג'ודיתאיור:

אתמחלקהואכיוםומרכזי.מובהק

העולםחובקעיסוקוביןשבטורונטו,לזהאונושבקרייתביתוביןחייו

בתחומיעבריתיצירהשלומתחדשנובעפרץלביןובמחקרברפואה

והספרות.המוזיקה

עללשיחהנפגשיםאנחנובייני.פרוזאקבשםחדשספרפרסםבאחרונה

שביןומתקצרשהולךהמרחקועלורפואהמוזיקהספרות,ביןהשילוב

לישראל.קנדה

המקוריים,הספרותייםואפיוניומעלותיוייחודו,עללעמודמאודקלש:

כלקודםאבלבהמשך.נדברשעליהםבייני,פרוזאקהמענגהספרשל

שםבצירוףהרפואי,עיסוקךשמאחששתלאהאם-לשאולרציתי

סוגיהסביבבעיקרכביכול,שנסבה,הגלויה,החיצונית,ועלילתוהספר

של,ךהמרגשתהדבראחריתבתוספתמחקרי,ךמתחוםהלקוחהרפואית
לקוראיגרמואלהשכל-הסיפורשמאחוריהמדעיתהאמתאתהמציגה

תשובהשבמרכזורפואי-מדעי-פופולרי,בספרשמדוברולחשובלטעות

אומותר-בהיריוןדיכאוןנוגדיושארפרוזאקנטילתרפואית:לשאלה

מלאכתאתולהחמיץה"מסר"שמכונהבמהלהסתפקכלומר,אסור?

הספרותית?המחשבת
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עלשנכתבהעצמה,היצירההאםמהשאלהכלקודם-חששתיאכןת:
מאנשישקיבלתיהתגובותלשמחתילפרסום.ראויהומדען,רופאידי

פועלים-ספריתשלתגובתהגםובעקבותיהןמעודדותהיוספררת
רפואייםמפלפלויםבמודע,נמנעתי,הכתיבהמבחינתהמאוחד.הקיבוץ

להסתפקוהשתלדתיהקואר,אתשמרחיקיםמחקרייםוממונחים
עלשנכתביםדבריםקוראאניכל.בפיהשגוריםפופלורייםבמושגים

ואיןהאלקטרוניתבתקשורתמעטלאאודותיועלהתראיינתירגםהספר
שהואהרפואי","המסרשכיניתבמהרבענייןמגלהשהעיתונותספק

רגםיכול,איננוסופראבלאנשים.מארדלהרבהלרוונטיובעיקרמרתק
"שלחמבחינתיהואהספרפרסוםקוראיו.אתלבחורלרצותצרי,ךלא

ארתהיביןיכלותו,לפיהיצירהאתקוראכליקראהמים".פניעללחמך
אתשואבאניבעלוםאחרסופרככלאליו.שמדברממהוייהנהבדרכו
עולםמהםיצרתיאבלומעיסוקי,מחייהיצירהשלהמציאותחומרי
עונד.שלדמיוני

פתרונותעמויביאהרפואיהמחקרכאשרשגםלהזאמיןרוצהאני
המשמשלזהמעברחדשים,מדעיים
-שליכייניפרחאקלסיפורי,כרקע

הישרדותועלשלרחםהתמים,הספרותי,

בזכותהזההסיפורבתרךלנצחיחיה-
תוקפואםגםהספרותיות,מעלותיו
יפוג.הרפואי

הזרה.גביעלהזרהעשוישלךהספרש:

בתחבולהאורכולכלמשתמשאתה

מפתיעהתצפיתנקודתשלספרותית

לספרבחרתבמציאות.אפשריתובלתי

ע:ןנר,שלמפיוראשון,בגוףסיפורךאת

הואנר iהעברחם.היווצרותומרגע

הקוראניזוןשממנההבלעדיתהפריזמה

ולדמויותלעלילהמתוודעהואודרכו

כדמותנר iהעאתמעצבאתההאחרות.

בעלתאנושיתכישותומתפתחת,עגולה

לוומעניקורגשדעהמחשבה,אישיות,

כוללכולה,העלילההופכתכךוקול.גרון

לחלוטין,ובדויהלספרותיתהדמויות,

לעוברלהקשיבדרךבמציאותאיןשהרי

הספרותיתהתחבולהשלההצלחהמבטו.מנקודתהמציאותאתולראות

הr,נספרעםנסחףהקוראהראשוןהמשפטמןשכברבכךמתבטאתהזאת

~עצםשהואושוכחאיתרמזדההמהימן,מספרכאלאליומתייחסהזה,
אתלשיםארתךהביאמהספרותית.ביצירהדמיוני-בדיונילקולמקשיב

ע:ןנר?שלבפיודווקאהדברים

לאאפילואוליבחלקועלי,שעברהתהליךאתבמדויקמתאראתהת:
אותרולהפוךעונדשלבפירהדבריםאתלשיםאותישהביאמהבמודע.
אנישבההקשההמציאותזרבספר,המרכזיתולדמותהבלעדילמספר
פחדמתוךעובריהןאתלהפילשמתכננותנשיםעםהחוליםבביתנפגש
כשהואחושבהעונדמהלעצמי:חושבואנימדעיתהצדקהללאאך

התרופותכתורתהתמחיתיבמחקריילדים.רופאאניזה.אתשומע
כלשקודםלכךנתןרמעייניעיקרשנהמשלרשיםולמעלהוהרעלים,

פחדיםבשלהיולודםבטרםאותםיקטלוושלאבריאים,תינוקותייוולדו
תרופותהיתר,ביןחוקרים,אנחנוכךלשםהצדקה.חסריוהפחדות
שלובמקריםאחרארכזהרפואיכורחעקבבהיריון,נשיםשנוטלות
מזיקים.בלתיתרופתייםתחליפיםמוצאיםהעונד,אתהמסכנותתרופות
בסיבוכיםומתרכזאיתןמשוחחהרות,נשיםאינסוףפוגשאניבעבודתי



מהשומעשאניכךהעובר.ובריאותבריאותןלמען-שלהןהרפואיים
אבלשלהן,והרופאיםמשפחותיהןבניאומריםומהנשיםאומרות
במילים.כזהאחדליבארתיאזהעובר.חשובמהשמענולאמעולם
אותולתאראותיואילץמהשברתיעולעליהשתלטהואהכתיבהבמהלך
לוהכירלשמחותיולחרדותיו,למחשבותיו,לו,להקשיבמבטו,מנקודת

אישיותלוויששלי,והואאותואימצתיא:תו,שוחחתימקרוב.אותו
ורגיש,ושנוןמתוקוהאועולםותפיסתמחשבותפחדים,רצונות,משלו,

אותו.אוהבואנילאחריםדומהלא

-שונותלשוןנימותביןמשלבהע~נרנוקט:שאתהבשפהרבגיווןישש:

ולעתיםובוגרתרציניתגבוהה,לשוןישהומור.שנינה,אירוניה,ליריקה,
לע~נרמקנהאתההמקרים(כשבשניללבנוגעתוילדותיתתמימהלשון

לפעמיםהחושית).קליטתושלמציאותיתיכולתלכלשמחוץתודעה

השילובפאתוס.ויוצרתחמלהמעוררתולעתיםמקאבריתהיאהלשון
אניהסיפור.שלהיסודמאבניהואהשונותהלשוןרמותביןוהתנועה

אחת):שאלהבעצם(שהןשאלותשלושכךעלאותךלשאולרוצה

הדמותעםאינטואיטיביבאופןשזרמתאוומתוכנןמודעהיהזהראשית,

בכללהשיגביקשתאפקטאיזהשנית,שלך?והשנינהההומורבאמצעות
הזאתהאקלקטיתהלשוןתורמתובמהכיצדשלישית,הקורא?עלאלה

העולםועלעצמועלמבטולנקודתהמספר,דמותשלהספרותילעיצוב
סביבו?

הואשלךהיחידהמדיוםספרות,יוצראתהכאשרכייועד,כמוךמית:
חשדיםעולמותבוראאתהשאיתרהחומרהןהמיליםהשפה.הלשןו,

אתשמצאתימאחראבלשלי,כמובןהיאהלשוניתהבחיהרמאין.יש
שכתבתיבעתהזההעוברשלדמותועםלחלוטיןומזוההמזדההעצמי
שונותברמותמגרונומדברעצמיאתומצאתיאיתרזרמתי-אותו

שלו.הרוחלמצביובצמודהמתחלפותלסיטואציותבהתאםלשוןשל
ונטלותעצותאובדתישע,חסרתילדותית,לשוןהכתיבהואלפעמים

אומדבריםאותו,מרגיזיםשסביבוכשהמבוגריםבעיקרלעתים,ידע.כל
ביקורתיתגבוהה,בוגרת,לשוןהכתיבהוא-פאטאליותטעויותעושים

כדיואירוניתהומוריסטיתללשוןנזקקשהואמצאתילופעמיםופסקנית.
בישחבויותסאטיריתויכלותשנינהממניהוציאהואואזעצמועללהגן

הרגשהלפעמיםליחיתהכתיבה,כדיתוךככלל,הנכןו.לרגעומחכות
שהואאומגרונומדבראניאםידעתילאוכבראני"הואהזהש"העובר

מגרוני.מדבר

ספרלאאופןבשוםזההרימכוון?אתהשאליוהיעדקהלמיהוש:
בעיהבונדונההתוכןברמתאםגםרפואי-מדעי,ספראיננוזהלילדים,

הורים?לחינוךספרלאוגםרפואית

ארוטיקהאלכהולו,בוישלילדים.מתאיםספראיננובהחלטזהאכן,ת:
אני .חינוכיאומעדיספרלאגםזהאובדניות.מחשבותבווישומין

לקרואשאוהבאדםכלהואבייניפרוזאקשלהיעדשקהלמאמין
משלהםפנטזיהלהםיששאוליקוראיםבפרט,ספרותלוקרואבכלל
שלי.הדמיוןאתלהםמשאילואנימקרוב,עובראחתפעםלפגוש
בנשואשמתענייןמיכלהמיידיהתוכןמבחינתענייןבוימצאבנוסף
מפניהנשמרתהארבע-עשהרבתבילדההחל-בהיריןותרופותשל

נשיםהזההגיליםבמרחבישובכללבהיריןו,אםאולילהשישהיריון,
ובעליםאבותוגםהרותונינותונכדותלילדותוסבתותואמהותהרות

מעשירפואימדריךלאאופןובשוםבדיון,ספרות,כתבתיאניוסבים.
הפןאתבמכווןהדגשתישכן,מהספציפי.בהיריןותרופותלנטילת

היריוןלהפסיקגורלהרותהחלטותמקבלותרבותשנשיםבכךהמטריד
רפואייעדעלשיתבססומבליחייהןסיכוןתוךתרופותליטלולאאו

ופחדים.שמועותעלאלאעכשווי

והלחנתשכתבת"זנבות",לילדיםהמחזמרעלבקצרהבבקשהפר Qש:

שבטרררנטו, Sick kidsהחוליםבביתשנהעשריםזהמוצגוהוא

בעולם.מסוגרהיחידוהואכ,ךלשםבמיוחדשנבנהבתיאטררן

הרגשתיבטורונטו,מדעיתפעילותשנותעשראחרי , 1992בשנתת:
הקשרמחוסרובעיקרבחיי,האמנותיהצדשלמחסרונואישימחנק

שנתמךילדיםתיאטרןוהקמתיהזאתהמצוקהמתוךילדים.עםהאמנותי
מציגיםשבולילדים,בעולםהגדלוהחלויםביתידיעלבהתלהבות

שעניינהטיפוליתהצגהסוציאלייםעוובדיםסטודנטיםאחיות,רופאים,
מחלותעםילדיםשלהקשהההרגשה-הילדיםרפואתשללבהלבהוא

מחווייתומתרחקיםשוניםשהםאסתמה,לב,מחלותסרטן,כמוקשות
עצמךבקבלתהחיות,מעלוםמשלדרךעוסקת,ההצגה .הרגילההילדות

מעברהאישיהחחקומציאתשאתה,כמו

לאטיפוליתהיאההצגההמחלה.למגבלות
מועד .ליגםאלאולהוריהם,לילדיםרק

לשבעששביןחמישייוםבכלההצגה
שליבשבועביותרהיפההשעההואבערב

הוריםבעיניהדמעותהילדים,צחוק-
מאזלראשונהצוחקיםילדיהםאתשרואים

שלי.המרפאהם-שאושפזו

שלנוספותיצירותבמגירותיךישהאםש:

למבוגרים?דרמהארפרוזה

קצרים,סיפוריםכתבתיהשניםלאורךת:

אישיותמחוויותגםכמוהחוליםביתמהווי
אושלסגנונםאתאוהבמאודאניאחרות.

והבלתיהשנןוהסוףעםומופסאן,הנוי
יהיהשליהבאשהפרויקטמקווהואניצפוי,
מפתיעים.ודיקצריםסיפוריםספר

1 . 

המוזיקלית?היצירהבתחוםומהש:
שלשיריועלהמבוססמוזיקלימחזהלהעלותהואשליאמיתיחלוםת:

כאןישולדעתיכתובה,כברראשונהטיוטהיונתן.נתןהמנוחהמשורר
הזה,המופלאהאיששלליצירתוהישראליהקהלאתלהחזירפוטנציאל
יותר.אנשוימקוםישראלארץחיתהשבהלותקופה

מחקרמחלקתבארץלהקיםעומדשאתהשמרעה,לאוזניגוננהש:

פרופסורשלומינוימשלךקתדרהעםשם,שהקמתלזרמקבילהייחודית,

הרופא.אסףהחוליםביתעםובשיתוףת"אבאוניברסיטת
לוהביאחלוםלהגשיםמתעתדאנימקנדהנדיבהתרומהבזכותאכ,ן :ת

ברגעיםבהיריןולנשיםלעזורשמטרתושלי,הקנדיהמיזםאתלארץ
ישאבלרביםישראליםרופאיםאצליהתמחוכהעד .שלהןהקשים

בישהושקעמהאתבחזרהלתרוםלישמתאפשרעלגדלוהשמחהבי
כאן.

מרכזית,בכתבהכאשרשעבר,העצמאותנירםהרגשת,רמהאיךש:

הישראליםמעשרתלאחד'מעריב'העיתוןאותךהכתירוחגיגיתגדולה
בינלאומית?ישראליתלגאווהמקורהמהוויםבעולם,ביותרהמצליחים

ונושאוהמעדניםהרופאיםטוביעםנפגשבעלום,הרבהמסתובבאנית:
מיהמדעיתבפסגהאמנםרבה.בגאווהשליהישראליתהזהותאת

המחקררשויותשל,ךהתגליותהמדעי,הממסדהואמקומךאתשקובע
הבחיהרעלשמחהמאדו~מיאבליומיים,עיתוניםולאשלךוהקולגות

 •אותי.משמחאותהשמשמחומה'מעריב'של
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שלאומתמשךקטלניחוםגלהבטיחו .כבדשרבשרב.הבטיחו

ישראל" :זועקותהכותרות .שניםעשרותוכךכךכברכמותוהיה

פיגועאואדמהלרעידתבדומהחירוםינוהללגבשבתייח

באספקתלעמודתוכלהחשמלשחברתערובהאין" ''המוני!

 "בחייהם!ישלמורבים//אנרגיה!//
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היא .מהצהרייםכברשלההחזהבביתאוחזתהעקה

מתכסההיאנשכבת.היאמדליקה.היאמגיפה.היא .נועלת

 .שלוששעתיים.שעה. .נרדמתהיאקלה.צמרבשמיכת

שמתערטליםתשוקהמלאיגבריםשניעלחולמתהיא

שחומקנוסףגברועל ,חופשעלמדברתכשהיאלידה

נשים.בגדילבושמהחדר
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רםזוב~ד

 2009עובדעם ,ארשונהלשכוח :מתךו

 6.7.2012 , 5שיהדש"סרפ

המשדרותבעריכתשירה vסזפ/'נ,מדור

עדומארח, 2012במאי~פתחזגןנילי

משזוריםוחמישיםממאה,למעלהכה,

שלומגוונתמקוונתאנתולוגיההיוצרים

ביןופצ'ים bהשיריםישראלית.שירה
האינטרנט.ברחבישירהשוחרקהל

למטבח,פונההיא .מכבידההעקה .אטוםהביתקמה.היאעכשיו

אלהיוםהביאהלאמיםשלאחתכוס(אפילוקפהלעצמהמכינה

 .תפוחרקמוצאת ,המקרראתפותחתמתוק.משהומחפשת .פיה)

מעטפנימהלנשוםמנסה .ישנהנסכיךפרוסה-פרוסהואותבוצעת

 .הלחץגושאתלמוסס ,שלווה

 .חשוךהביתאבל
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דקייטאשלהי

הקיץ).מןקשההקיץ(סוףהארמיאומרמדקייטא"קשיםדקייטא"לשהי
להםלהניחשאיןאירעויםכמהשו mהתובסופוהקיץבמהלךאומנם

מהם.כמהבקצהר,הנה,הזמנים.בשאןושיאבדו

אמתאעזקת

המסאי,המשורהשללזבחערבבתל-אביבהסופרבביתנעךרבמאי-30ב
שללאורצאתועוםלמותוויותרשנתייםבמלאתולשםגיוארהומתרגם

(ללאמתרגומיומשיריו,הכלוללשיהר)קשב(הצואתאעזקות rבהספר
'נלודתיהשנימהשירה mלקלספר mהכותעליו.חבריםומדברימסותיו)

אביבבתלנלודלשםגיארומקלט".שירי"לששוהבמחזוראעזקות'בין
נתונהחיתהכשהעיר ) 1940בפבחאר 3 (השנייההעלוםמלחמתבימי

"נלודתיבמקלט:ממשנלודכאילומתארהאוובשירוהאווירמןלהפצצות
אניאש;,הופסקותנשקבשביתותבהפוגות;,מאז,במקלט.אעזקות;,בין

העלום"לאווירלצאתמנס;ה
בטרםלשםגיוארשלמותואתגםכילומרמבקשאני
לכלאעזקהאותכמעיןלאדותיש ) 2011במרס 14 (עת
לאששמואףכיום.העבריתהספרותלגולרשחדרמי

להלן(ואדההתקופהמסימניזהוגםלרבים,מוכרהיה
המעמיקים,היצוריםמןלשםהיההמאה"),"שרימת
בספרותבקיאותותקופתו.לשהוחשוביםהצריניים
שחיתהמשוםדוווקאעצומהחיתההועלומיתהעברית

מוניםעשחתעלתהגדלו,ספחתאהובלשבקיאותזו
העברית,לשפהביחסוגרידא.אקדמייעדכלעל
חיתהבתרגומיו,הוןהמקוריתהשיריתביצירתוהן

ונקדוה.פסיקמילה,משפט,לכלעילאיתאחריות
במאמרומעירעוורכוההנצחהספריחםוייכרט,רפי

"בטריפטיךכילכתו")עםשיריו,עםלשם,גיואר("עם
לגילבהתקרבוהמשורהמתכתבמקלט'שירי'לששוה

ומלחמתהבריטיהמנדטבימישהיההילדעם ' 50
כמוהילדותמזיכרונותלחמוקיכלוהאושאיןיעדוהאוהשנייה.העלום
דוגמהאךחוההיא".הארוהרהמלחמהמזיכרןולחמוקיכלולאשהעם

השיריותביצירותיוגם(כךבכתיבתו.עצמולעשנטלהאחריותלעומק
עיר'עםקבצותית'תמונה ; 1992אביב'בתלהאחרונים'הסוסיםהאחחת

'הנהוינההעירלשהאירופיתבהיסטוריההעוסקתפאומהאוף ; 2010
 .) 2007באים'ימים

תרבותאישהיהכיעליוכותבגיואר")לשלזבח("דבריםוחןיעקב
כחלקבישארל.הספרותשללוהשבחהלהעשהרחייוכלאתשהקדיש
המפלעאתוייכרטורפיחדמשההמשורריםעםיחדהקיםגםזהמפעולו
הופעתםויזםמספריובהפרסם ) 1977 (לשיהר'קשב'הצואתלשהחשוב

פעמיםלששוזכה(בהכמבקרתפקיחלערבים.חשוביםספריםשל
באצבעו"הסותםילדכאותוהיהכיוחן,אומרלביקורת)בתשטייןבפרס
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למאגריעךרחסרתבוסרספרותלשחלחלולמנעוכדישבסכרהחוראת
שלנו".התרבות

עודשישממהמעזירמעט(הוםהללוהדבריםכלאתאומראנימהכנגד
בכתיבתםכיוםת mהרוהולשוניתהשיריתהאחריותחוסרכנגדלומר)?

כשםלשבח").הניסיןו"עלזהבמדורדברילהלן(ואדהרביםצעיריםשל
שימשואיןמנומק,בלתישיראיןסתמית,מילהאיןלשםגיוארשאצל
כתיבהלשחופנייםמלאולמצאותוכלכךלהצדיקו,יעדושאינולשוני
היאגיוראשללכתוואוויהר.צבעשלדימוייםהםהצקדתהשכלזרוקה
נשמעה.אםספקאלבהזה.הגלכנגדאמתאזעקת

באורסטסמחבר

הבמאישלהנפלאסרטוהקרנתאביבהתלבסינמטקנערכהבינוי-3ב
בןאורפז .אורפזאוורבךויצחקהסופרלעאמא"מילה"קלוליאורעומרי

לדבריאמתדבריביןבבחיהראומיץ.נעוזחד,לצלו,היהאוחתהתעשים
בהשישאףבאמת,כדרכו,בחר,האואהבו")הושלום("הואמתלשום

העלילתיתהמסגרתיקיריו.עוםעצמועםהשלוםאתלהפרכדילעתים
לבדו,אצרהבעלותוכנערעזבאותהאמו,עםנוקבשיחהיאהסרטלש

העומקכללאימיו.כלאותוזעבהלאאךבשאוה,מכןלאחרשונספתה
לשאתאמורהיהאורפזבכללם).(אוניהצופיםידילעמידהובןשבסרט

הסטרמתךואדופז,יצחק

'חשדותהאינטתטיהעיתןועייפות.שבלויתראךההקתה,לאחרדברים
שם.לשאתעשמדהקצריםהדבריםאתהביא ) 845(גיליןועזר'בן

"אמיהשמטות):(תוךמתוכםשורותכמההנהאורסטס"."מקהרם mכות

בפניהנוגעאניליל;הכלמצחיקה.אשההשא!.'רכלעםהנהראלהובלה
פיעלהלאהחיים;.לכלהתמחותזואמישלבפניהלגעתהלבנות"/.

חמודותעלםיעשהמהאחותה;.ובתיאביהאניהגלג/לבמנייןהשנים
באורסטס";מדוברטעות:תהיהלשאבו;.נקנאבלו: mבחיבארץ

(אורסטסהיוונית.למיתלוגיהעדהמגיעהמורכבותובמלאואורפזזהו
עלנצרחאביואלקטהר.שלאוחיהאוגממנןוקליטמנסטהרשלבנםהיה
עלכנקמה,בתוהר,שנצרחהקליטמנסטהר,שלמאהבהאגייסטוסידי

מאת"אורסטיאה"הטרילוגיההיאזויווניתטרגדיהשלשיאהבנה.ידי
אייסכילוס).

אומרשבסיומווסרטו,האיששלעומקומלאואתמאיהרזוקצהרתוספת
הייתי".לא-סופרהייתילא"אםאורפז:

המאה""שרימת

כתבשלגיליונותמאהלציןושירים'מאה- 100'הליקןוד mמיגיליןו
מאהחללוה.אךצבעונית)עטיפהקשה,(כריכהיפהמתנההאוהעת,



לפישיראחדכלבחחספרותאונשימשורריםשוניים)מאהדיוק(ליתר
בחראחד).לור mבחהאחדלור mב(זהזבל"את mבובשיטתטעמו
עיקרןוחוקאאלאכלל,בךרדבאנתלווגיותכמומסדר,עיקןחכאןשאין

ב"שרימתאלאשנבחח,בשיריםלאהיאהחשיבותשכןאי-ס:ררשמרבה

אלוםהליקןו.לפיבספחתומי''המיכלשרימתכביכלושבחח,המאה"
לבחחבצדק,אלויהעדיפו,אלאלבחור,זכותםאתממשנילצולאהבוחרים
הומתורגמת.העבריתהקלאסיקהאלהאו,מנימוקואחדכלמבחיהר,

חיהמהמבארשיתפסוקיםבחראופנהיימראי m(יהתנ"ךאלו mבחלק
דורישימל,(הרלודהבינייםימילשירתפנוחלקקד),בתהיליםאסתר

בז'רנו),מאיהיהעשו,א"במנור,

וייכפלו(רדידהזהורלספרחלק

'הסתלקותועלתמהוקטעבחר
בחרוכמובן,כמה,שדני'),של

לשתסקי,שטיינברג,בביאליק,
יונהאצ"ג,עמיחי,פגיס,ןד

באבותמשישהפחותלואולדה
וגוריאחדזך(לעומתישוןח
מיצוגיםהתרגומיםגםאחד).

אצ'בה,צ'ינאוהבה: mבה

אטילהקואופיס,קונסטנידנוס
סיקרהפאס,אקוטאביויחף,

מילשוצו'סלבהרבטרזביגנייבגרוסמן),חיו(בחרקילפיאוהוטרקוה,
מעשלו).אגי(בחהר

(מקוריתהקנוניתהשיהראתהמאהמשרימתשמנכיםשאחריכך

לבבד,הופעיליםהחייםהישארליםהמשרוריםאתומוניםומתורגמת)
כלומרמוכרים)כלום(לאשמותמשמונה-עשריותרמוניםשאינםמתברר

בשרימהחסריםהמעטה.לבשןומחהדתצואהכלוה.מהשרימה 18%
(אריהלקארת" m"חבומשורריכמולשמים,חחתלשנציגיםהמלאה

(יעקבהשושר""חמשוררילשם);גיארושאלו,בןמשהח;דמשהסיןו,
"משיב mמחבונפלאיםמשררויםיעח-קסט);איתמרקובנ;ואבאבסר,

מההתיישבותמשורריםחשופי>:סיןוני;דאלחנןכהן,(לאזער " mהר
הקרדיתבהכללוזהלעומתרבים).עודואלןואברד , mפו(אליעשהעובדת

'"סופרפארם'השירלדבריואשראדרצ'יקיעחיבושבחרנץצאלהלש
לערה!).אלב(אלוי,השתנתה"העבריתהשיהרשאחריהנקהדומייצג
עבצמםנבחרולשארים mבמשורריםלעדתי,נמצאים,נעיםלאבמצב
ריבנו,טוביהאליה,ישארלמעשלו,(אגייעחיםשמותמעטלאובהם
שבתאי,(פנקס,השרימותשתימתךוחמישהרקלמעשה,דייך.)אשר
לאבאופןעדותםיקו mהרביםנבחרו.וגםבחחגםוילזטיר)י, mזלארו,

מחייב.

לשבחהניסיןועל

תופעהמציינת ) 1974(ילידביטןויעקבשלהונלהבתהמיידיתהתקבלותו
הזוכהצעיריצורלו.קרלאהואופייניתבאץר,הספחתבחיייחסיתחשדה

פחות(לואממנושוותיקיםלותהילהלפרסיםהארשןוספרופרסוםעם
(האםארזאיבאהארשןושיריוספרעלחייהם.כללהםיזכולאטובים),

משררויםלעידחהתרבותמשדרבפרסביטןוזכה ) 2008כתרהגדלוה,
התבוסהמחבחתהחשדספחלעלשיהר.טעבבפרסוגםרדכםבארשית
כיצאתועםמידחישראליכתב ) 2013בשרוטיין,רדרועךרו:(הליקןו,

האחחנות"בשניםאורשארוביותרהמרתקיםהשיהרמספרי"אחדהאו

שבחיםלוחלקובחמשהנוספיםומאמרים ) m' 15.05.13אחנח('ידיעות
הסכמהאלאספ;ובקריית mויכיותראיןחשדה:תופעהזו(גםדומים.

משבחת).

קובימאתחמןאח;וביכוריםספרליהזכירואלהמפליגיםשבחים
כת;ובהוצאתהאוגםביטןר,מרטישלהאחחבההערבהשבםעובדיה
תחת .) 14.05.13(האץר'ספרים'במוסףלשםעמדועלבמעדוהזכהאשר
עומריהחשובהמבקרמאתציטוטמובאמשבחות""הביקורות mהכות

באופןדמויותיושלהסבללתיאורמתמסר"עובדיההלשןו:בזוהצרוג
פןרלארסשלשילובבמיןונלהב.עדוףגרנדיחי,

טורקי".וסטרטרייר

לקראו.לעדתצריךשבחיםגםטוב,

1 . 

יעקבלשהארשןוספחאתקארתילאובכן,
הלוךכברכששמוהגעתיהנוכחיספרואולביטןו,
הספראבלכישרןו,חסראינוביטןואומנםלפניו.

התבוסהמחבחתמעורב.שחםביהותירכמכללו
יחדלהצטרףהאמרויםעשריםללששוהמחלוק
נהרזהולמעשהאבלגדלוה,אחתפאומהלמעין
אמורפיתצהרובלעיטקסטיםלשוגעוששצוף

m יותריפיםחלקםהשיריםבררו.מבנהסהר
m כנארהבעיקר,עלישהקשהמהאלוםפחות,לקם

לפשרם.ידרתילואהבנתילאמהםשרביםהאוהמשיג,קצורלשב
 mעומהספר"נמרםכינכתב,לספרהנספחהליקןוהצואתמעטםבףד
הזההאבאותארכיטיפיאבגםאךהמשו;דדשלאביולפעמיםאב,דמות
אוטוביוגרפיויחיביןהנעיםשוניםבאופניםביטןוכותבהמשפחהאות

הדייקנותמןבו"ישכיעדונאמרסגנתולעאובייקטיבית".שירלתמונת
מיטבלשרגשיתעצומהלצדהוסיניםהיפניםהמשורריםלשהוחסכנות

הישארלית".ית mהמזהשיהר
קצרשירשלמפורט mניתהזהלדףתרוםבושוטייך,רדורהספ;דעוךר
לעבגינהלא;טפצר;ה("השקדיההייקושירמעיןשוחת,ארבעבןאחד
מילהאומרלאאלוםגלח,חסדעמועושוהסבא")אתגילחנוהע;ץכיסא
שבחים.לכתוב"ניסיתישבוהר:חותםהאודבריואתכמכללו.היציהרלע
אותם".לתארקרשצריךדבריםישהלך.לאזה

כמהעדולצייןיכלואוניכאלההייקושירימעיןמעטלאישאומנם
זנבומעלאחר;ןובערדנחיריוחשכ;הארץבקצהעומד"סוס(למלש:
חחשח;ךרהרעלנרות;"חמישה'משפחה'הושיר ; 105עמ'כוכב",
"משורריםשירתביןשהצירוףאלאהספר.גבעלגםהמופיעכבד"לילה
עדווטעןומאליומובןאיננוישארלית"ית m"מזלשיהרוסינים"יפנים
המשוררלשאחיוביןכלשהוקשרישאםלמשל,לתהות,אפשרביחח

המאהמןחגןהןזמוהרלבין ) 17עמ'המחתן',אחי('דוגןהגןהמנתח
קשבבהצואתהופיעוהדקהשלגבתךרמשיריושתרגוםהשלשו-זVעהר,

לשיהר?
הסתוםהנשגבלבין(מדי)הפשוטהיומיומיביןנעהביטןולשלשונוכלכל,
"אב;אלמשל:נמוכה, mמחבעבריתהיאהארשתיםלשלשונם(מדי).
 .) 47(עמ'אמא.""אחרילחזרנמר;ץעדייןעב;הדומכנסעםבבוקרבאת

תפאתרותלעםאחiז"יוםגבהוה:נמלצתהיאהאחנחיםשללשונםאוילו
באופקים mיזערופהערותלשטמיןומסךיישמ;טהאחרתוילןוהיקו;ם

 .) 33(עמ'מעינינו.""הכרויי;ם

לכךאריהפאוטית.בהיחתואיגיבשוהעדרשלתחשוההיאהתצואה

 '!רה'שלהחשדהבחוברתהון ) 87(עמ'בספרהןשנדפסשבירגםמצאתי
שניהשוואתהאדם?'בנילנונשאר'מהבשם ) 49(עמ' 2013מאפריל
עולדוימויים,מיליםשורות,חילופישונות,גרסאותלעמעיהדהשירים
שלמה.לאעריכהמלאכת
מהצבא.לחופשהשובולעהשיריםבאחדהמשרורמספרהספרבתחילת

שוכבכרגילאמא;שלמהחדר"~ןקבביתעתאותהשהיה ,ן;;דאחיו,
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1 
החבאתימהלימודי;םהסתלקבטח;-גשםמהבוקרשלה,במיטהשם
רובה .) 19(עמ'למזוןו.""מתחתשמתיהמחסניתאתבאר;ןו'הגליל'את

סופו.עדיהרואיננוהספ;רבתחילתהמופיעה"גליל"
הומשורר.הקוארלתעולתלבקר.גםוצריךלשבחצריךאז

הבינייםימיעלמדורנייםההדודים

אםביןלעברית,קבטרבריסיפוריתרגוםעללכתובכשבאיםכללבדךר
בפרחההעיבדועלאםוביןזנדבנקשמעןובתרגוםהמחרתהמקורלע
בוחרים ) 2013בית,(אחחתוילזטירמאירבתרגוםאקרוידפיטרשל

במאמרודקמיכאלגםנהגכךמבאת"."האשהשלהעסיסיתבחגמה
איןהנוכחי.התרגוםעל ) 17.04.13('ספרים'עבר"לשפתאיבר"מלשןו

האשהאומרתלמשל,כהיותר.ומעשעשמבריקהמחרתשהמקורספק
בפרלווג:מבאת

מהוהעטםלינאאמרועודו
נבזארו?ה i ר-~י 1אזיבשבשבילו

המפשריםיפשרואפילו
:;~ךיזקיםאלאהללושאין
t;כי~ן.אלאאוינםד~לךם,~י~י
 ן~~~ק~לר rvז~י~ים,ביןהיכר
יותר?לאאמרתם ".ריi tילרא

j ז~י~הלאהr9זק iאיןi ~ר." 

המייצג ) 1980עובד(עםזנדבנקשמעןובתרגום

 1400- (צ'וסרג'פרילשהגאוניכישרתואתנפלא

לחוותיה.האנגליתהספחתאבי ) 1343
מבאת'האשהאפילומובנתאיננהכברצ'וסרלשהאנגליתאלום

אקרוידשללעיבדווהנזקקימינובןהאנגלילקארו
מטבעהנ"ל,לקטעויזילטיר)לשתרגומו(וכןה mבפהעיבדו .) 2009 (

שונה:הדברים

הללוהאיבריםאתהאללנונותךמהלשםמשהו.עודליואמרו

לא?אונכוןצורך,ללאכךסתםנבראולאערוותרגלינו?ביןהמצויים

אחריםלהשתין.שנוכלכדינבראוכישיאמרויהיומיותרות.אינךהך

יודעיםאתםלזכרים.נקבותביןלהבחיןכדיסימןאלאשאינןיאמרו

שלנוהמיןאיבריאח:רמשהומלמדנושלנוהניסיוןהריאמת,זושאיך

 .) 172(עמ'להשתיןרקולאלהשתגלעלינועונג.לצונילנוניתנו

שהריה,קריאהמאפשרשהאוהנוכחיהותרגוםהעיבדולשמלעתו
בעקבותלומחשבותלההררויםמקוםומותיהרומקצב, mחדרופתשאינה

אתהפותחהאביר"לש"סיפורוכיצדבעצמי,הופתעתיוכההסיפורים.
טקסטעללחלוטיןמרדוניותמחשבותביעוררקנטרברי""סיפורימחזור

היום.גםו mלכעחתאלויחדשנה,מאותמששלמלעהבן
חכסתזיאוסלעמספררבות,ובהשמטותנמרץבקיצורהאבי;רלשסיפוח
תזיאוסשניצחלאחראמיליה.היפהאוחותההיפלויטהאשתואתונה,

דדוניםחיים,אביריםשבניהגופותעברמתהבחיןתני,מלךקריאןואת
משהדאותםחילץתזיאוסופלמןו.ארקיטסהמלכות,מזערצעירים
לגןאמיליהכשיצאהאחדיוםבאתונה.בארמונולכלאהוביאםהמערכה
ימיםלאחרכיופיה.שניהםונשבומכלאםהשנייםבההבחינוהארמןו

הסמךוביערנפגשיםהםהשני,גםכךאוחר mלברהאחדמלציחרבים
החכםבידישובנתפסיםאלוםאמיליה,לעקרבחביניהםומתכננים

הגביחת,אבללהורג,להוציאםהפעםמבקשהדוכסלציד.יוםאותושיצא
האהבה.בשםלהןנעתרהואוחייהםלעמבקשותאומיליההיפלויטה
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בארשאחדכלהשניים,יערכושנהבעדוכיקובע,שהאודברלשסופו
מוסגרבמאמרלבו.באהובתיזכהבוהומנצחהרג,בלאקרבאבירים, mג

רבים,עמדויםפנילעובהתמהדלאטהנבנההקואר,אלצהמתחכיאומ;ו
צדקאילעשותמבליהעלילהאתצ'וסריפתוראיךרב.זהבשלבהאו

מיאתיעדותאינהאמיליהוגםוארוייםטוביםשניהםהרימהם?לאחד
להעדיף.

האיסורחרףמאי.חשדובתחילתופארהדדברובנערךהקרביוםובכן,
ונכבל.העמדואלנגררפלמןר,הובסיוםלשבסופורב.דםבונשפךלהרוג,
בשמיםהאליםאבלבאמיליה.הזוכהכמנצחארקיטסעלהכריזתזיאוס

הובס,פלמןרחסותהשבןונוס,הארץ.פניעלהתצואהעםהלשימולא
אתארקיטסערךוכאשרנקם,לפעלותסטורנוסהשאלואלאתגייסה
שהבהילהפוריההאלהאתהשאלומןנגחשילחבזיהר,הניצחןוסיבוב
ארקיטסנפחימיםכמהוכעבורקשהשנפגערוכבועלנפלהסוססוסו.את
ומכריז:לאמיליהפלמןראתתזיאוסמשיאהאבלשנתבתוםנשמתו.את

יבקיעהמכאובבחלוףלאשור,עתבאההייסורים"לאחר
 .) 93(עמ'העונג"

ימילשההיסטוריותמהקונוונציותלרגענתלעםאם
ו"קוד ) courtly love (חצרונית""אהבההביניים,

אורקיטס,פלמןרשל ) chivalry code (האבירות"
היהכאילומקרוב,בסיפורתביטבזה,זהכאןהמתנגשים

לשנו:המבטלערנןיכלוהאוכמהנגלהימינו,בתאגהד
הטובלאזמננו,בןהקוארשללציפיותבניגדוארשית,

טוביםהיוהאביריםשנילהפך.אוהפסיההערלואניצח
הצדקזכה.אוחדבטובנלחםטובמיהד.באותהוארויים

תפקיד.שוםכאןממלאלא
הסיוםאבןוד.תוגתלאוגםניצחןושמחתכאןאיןשנית,
ההרוריםמערוראלאלקואר,מלאסיפוקמעניקאינו

לואהאהובה,לביןהטובהחברביןחיתההבחיהרבלבו.
חריעשרעלאבלמגדרי),טחם(בעלוםמנוסממנההיה

טוב.בעללהשיהיהלפלמןולהינשאלאמיליהארקיטסממליץ
ידידות,"אצילות":שאלותכלוןהןבסיפרוהעלוותהשאלותשלישית,
הרמונית.אבלאלגית,היאהאוויהרמוות.אהבה,נאמנות,

אנשיםכיוםמאיתנו.לשהזמןחחכנגדאלה?דבריםאמרויםמהכנגד
אנשיםעביותיהם.לכלתשובהישלשופלויטיקהפלויטישהבלמאמינים
(כללממלשהללשטןושלמדינה,וסבוריםבצקד,חברתי","צדקתובעים

חדמצוקותיהם,לכלפתןורישלמלעה)שם"ההם"בפיהםשקרוימי
העשרים).המאהשהארתה(כפיעטות

הקיום"נסיךהזמן.האושנשואודברואתתזיאוסנשואהסיפורבסיום

שחיים:אנושבוהזהה mהמננטלובעלוםהזמןשלטןואתייסדהקמאי
האלןוסופית.היאהחייםותקופתהאביב,בעקבותבאקיץיום,רדוףיום
תישחקרגלינותחתהקשההאבןוייפלו.ייחלשבסופואבלארוכיםחייו

הגדלוותהעריםיבש.לאפיקלהיהפךעשויב mההנהר . mפולאבק
הועבדהמלךהחיים.חוקזהלקיצם.באיםהדבריםלכלהיחרב.לעלוות
מותולעלהתאבלסיבהלנואיןלא,נשמתם."את mלנפעתידיםשניהם

זכאיהאוחובתו.אתמילאהאואבירות,שלמופתשהיהארקיטס,של
מתךושלמהאחתשמחהלהפיקבידינושיהלעמקוהואניכבהר"שי mל

התחפה"אתלהניחלעינושםביות;ועמוקשהפעצבמקוםהכפלו.הצער
 .) 94(עמ'

הקייםהסרדנגדמכווניםאינםהםחתרניים.אינםהושמחה,המכאוב

פתרונם.אתבומוצאיםאלאעלום,מימות
הסאטירייםהסיפוריםהםשבהםהטוביםאחרים.סיפרויםגםכמובן,יש,

נפיחהמחלקיםכיצדלמשל:מחברם.לשההמצאהבכשורהמאלפים
ביתלשיחלשב"סיפורוהפתרןונזירים?לתריסרשוויםבחלקיםקלונית

 •~ה
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למח"בהטור-בנ•מ•נ••צחק 1

והסובייקטחמסך

מסכם-הפסיכואנליזה"שלהיסודמושגי"ארבעת-שלו 11בסמינר
כצעירביקורובעתבר,שהביטההפחיתעלהידועסיפורואתלאקאן

כך:הפסטורלי,בטבעאינטלקטואל
הפחיתאתרואהאתה-ליאמרהקטןוז'אךבשמש.נצנצההיא

אותך!רואהאינההיאובכך,אותה?רואהאתההזו?

עלחשבתיפחות.אני-ביותרמשעשעכדברזותקריתתפסהוא

מעניינת.שאלהזוממנו?משעשעתפחותאותהמצאתימזועכך.

לאשהפחיתכלומר,לי,אמרהקטןשז'אךלמהאםהתחלה,בתור

שבמובךמכיווןזההיהכלשהי,משמעותהיתהאותי, ) voit (ראתה

 ] ...הכל.[למרות ,) elle me regarde (ביהביטהאכןהיאמסוים,
באופךפועליםאשרמונחיםשניביןמתבטאהכלהסקופי,בשדה

 le (המבטישנו ) deschoses (הדבריםשלבצדם-אנטינומי
regard (, ,מביטיםדבריםכלומר) regardent ( ואף-על-פי-כךבי

אותם. ) vois (רואהאני

מסוימת,הורשהבמסגרתפועלשהמבטהואכאךמביניםשאנומה

הסובייקטבכך?הכוונהמהאבלספק,ללאתשוקהשלהורשה

בהתאמהשלט-רחוק.ידיעלמופעלהואלגמרי,לכךמודעאינו

שלהתשוקה-כלא-מודעהתשוקהעללישישהנוסחהשל

שלהשאלהזוהיכיאומר-ה-אחרל/שלהתשוקההיאהאדם

לתת-היאדברשלשבסופוכלומרה-אחר,שלבצדהתשוקהסוג

בררך!נרעםמצרפתית:!תרגם .) donner-a-voir (להיראות

העכשווייםהאופניםשלמתארקררילהציגאבקשהאלה,לדבריםבהמשך
-והמחשבהקולנועהטלוויזיה,-במסך(הסובייקט)הצופהנתקלשבהם

לאקאן.ושלפרוידשלהפסיכואנליטיותהתיאוריותלארדזאתלועשרת
שלהןתהליךאותרומעבירבסובייקטשמביטכ'אחר'כאןיתוארהמסך
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כתחילתושמסתמןמהכאןיתוארערדארבייקטלירת.שלוהןהזדהות
הן-המסךשברתהליךבר-זמנית:ומשחרראפוקליפטיתהליךשל

הסובייקט-עםויותריותרמתמזג-המנטליבמרבןוהןהפיזיבמרבן
עתידהזההתהליךביניהם;ההבחנהלהתנדפותעדלמהות-אחת,צרפה
שדהכלומרהשפה,t?יירהשגםאפשרשברסימלוציהשלעולםלכרנן

הטכנולוגית.הטלפתיהבחווייתייבלעהייצוגים,
שח;רההמציאותשלחדשממדרקזהאיןשמא-השאלהתעלהמכאן

זמןזההמערביתבתרבותששולטמסריםלהיגיוןהמשךאלאהסובייקט,
על-מרנאדית,תרבותהיאשבבסיסההאנושית,בתרבותבכללואולירב,

לאי-ייחודיות?חותרתכלומר

אנליטישיאהנרולדימוילמבטלאקאןשלוהמאלףהסברךהניתוח
לעתיםושיח,שיגלהשישהפסיכואנליטית,המסורתשלואינטלקטואלי

הפילוסופיהעםובמיוחדהפילוסופית;המסורתעםעוין,לועתיםאהוד
מתמודדוסוטרמולו-פונטיבדמותשלההשיאיםשעםהפנומנלווגית,

(אגב,המבט.שלחדשהתפיסהבהציעוהאמור,-11הבסמינרלאקאן
פרוידלזיגמרנדגם-המסורותלשתיאחדומרדהאחדקדמוןאביש
שלעיקרוכיצדהשאלה:נשאלתברנטנר.)פרנץ-הרסרללארמונורגם

עםלהתמודדלנרלעזוריכלוהעשריםהמאהשלהשישיםמשנותהדירן
ימינו?שלהעתידיתהמועקה

המסורתכנציגתהפנומנלווגיהעםלהתמודדבניסיונולאקאן,
והתכוונותוהסובייקטשלהחלטתוכוחעלהרציונליתארהקרטזיאנית

כךוהאובייקט.הסובייקטבהיררכייתמהפךמחוללהעולם,מולאל
סרבייקטיביזציה,שלתהליךעוברכאובייקטהאחרמסוימת,שבמידה

שלתהליךמסוימתבמידהעוברהסובייקטאוילומדומיינת,אםגם
האחר.שלהאובייקט,שלאובייקטלהיותהופךכלומרארבייקטלירת,

חרדאתמהבמידתהאחרמאבדוהלאהמהןהשישים.שנותעדכך
"אין-האחר"הביטוייםמכאןהטראומטית.אחדותוהודואתרדיקליותו
אךהחסר.האחרשישנוכךעלמתעקשמבחינתולאקאןחסר".ר"האחר
אינו.הזההחסרשגםייתכןמעתה

הורה-מאפיינתשאינהרוח-זמןהואהיום,שלהאייפרניהצייטגייסט
מאיים-הורה-לקראת-עתידמאפיינתהיאאלאשהיה,כפיתלוי-עבר

ניצביםאנוהיכןהשאלהנשאלתטכנולוגית.מבחינהזמניתברומבטיח
לאובייקט.הסובייקטרביןלעולםהאניביןזהמתחמולאלהיום

שלוירטואליתלזרימהשאינו-כסף,לכסףפרסומתהוצעהבאחרונה
נוסףשלבזהרלזלותו.מאדםלאייפרן,ישדאכרטאפליקצייתדדךכסף

שהמירמתורהכאובייקטחליפין,כאובייקטוהמטבעהשטרבמחיקת
ויותריותרקרנצנזראלי.שרהר-ערךדרךבדברדברשניםאלפיבמשך
אוליתהליךשלשבסופרעדשלו,הפיזיתהתכונהאתהכסףמאבד
באנרגיהימירושארתהיטעיןשארתהאנרגיהכמרתאדםכליצבור
משמערת-המסומןעםיתמזגt;כ~ןההמסמןלא.ארארבייקטליתאחרת,
אבלמחזיק,שהסובייקטאיכותיתאנרגיהלקראתהרווח,כלומרשלו,

וירטואלית.למהותברוחלומתנדףעצמושהסובייקטכךכדיתוך

t;כפהעלויותריותרהיותנואתמדגימההזאתהאפליקציהמקרה,בכל
הזההמפגשהעולם.פיזיותעםמגעמאבדהפרטשבהתקופהשל
הסימולציותההדמיות,עולםשלהברדריאריבמרבן-הווירטואליעם

נאצרתשניומצדשחומק,הממשיאתשורבשרבאחדמצדבלוע-
באופןאבללזכותו,המצטברתמסוימת,אנרגיהפרטכלשלבחרבו

לויהיהלאמספרי,רישוםלויהיהלאכברשלוהעתידישבקצהכזה
זלותםלביןסובייקטיםביןהחליפיןהזאת,מהבחינהמסזק~י.רישום

בחליפיןייעשו-רגילהתקשורתיתמבחינהרגםפיננסיתמבחינהגם-
אלאישי;ראינוואףכמרתי-מסמנישאינובחליפיןמדובראנרגיה;של

הטכנלווגיה.כלומר-אחר-גדולדרךמת~רך
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אלינוצמודשעדייןרקשם,כמעטכבראנוהסללוריבאמצעותאגב,
עלחשבולאדם.מאדםמחשבותמעביריםאנושבאמצעותומכשיר
עלוחשבופנימי,אלאחיצונימכשירבלי-שניםעשרבעוד-העתיד

מכונתבתוךפנימיתהמהרשיעברווחלומותלא-מודעכמותפקודים
אתשמכירטרנסצנדנטליאגועםהתחלנוהוסרלאצלהעל-סובייקט.

פרוידאצלעצמולאנישטרנסצנדנטימועדלאלאניהמשכנוהאובייקט,
כלוו-מבחוץאבללעצמולגמרי-אימנניאניעםוסיימנולואקאן
נביאקורצוויל,דייאצלכמוהגדלוה,התועדהשללויתבתוךשוחה

מחשב-העל.~למהאדםהתועדתיתוהקפיצההעתידית,הסינגולריות

אחרבתוךכלוםייטמעוהקטניםהאחריםראשית,האחר?יעלםלוהיכן
אוליתאבדהלאקאניאניבמובןלגדולקטןאחרביןהוהבחנהאחדגדול
בינואינסופימראותלמשחקיזכההסובייקטעת,באותהאבלה. mמכ

האייפןוכאשרקורהשכברכפיהעולם,אתלושמתווךהמכשירלבין
כאניאותימכונןגםזמניתובושליישותיכלאתבתוכוכלואכאחר
מסוים.מאוד

המודרנית-המהפכהעלהעשריםהמאהבתחילתדיברוברמקסאם

הנוכחישהעידןלומראפשרהעולם,קסםאתשמבטלתככזומדעית
כאחרהעולםהקסם.אתמשיבאלויאבלהעולםאתויותריותרמוחק
לאחרותדרכומפנההמסמן,שלאחרותרדיקלית,אחר~תשלבמובן

כאשרהאחר,לביןבינוהגבולותאתמאבדהסובייקטשבהמטריקסית
נוכחהזמן,כלנמצאבהיותובו-זמניתומחחקמוחלשהמטרידהמבט

 •מקום.ובכלתמידבסובייקט,
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כהךליזה 1

הגיבורשמשוך

הכירה,כברשכמוהומשהועםמחודשבמפגשהיהמדוברכיאף

להידבק.פחדהבעיניים.לומלהסתכלנמנעההיאהדם.בעורקיהקפא
הראשונה,הפעםחיתהלאזוהעיניים.דרךלחדוריכולשטירוףכאילו
נתיב.אליומצאהשלאהאחרונה,תהיהשלאלוודאיוקרוב

בשעההחורגתבתהשלהאירוסיןחגיגתשבערבזוכרתהיא
מייק-אפ,שלדקיקהבשכבהפניהאתלכסותהוסכימהשהתרצתה

והרזות,הארוכותידיובשתיהשמונה.בןבנםהשינהלחדרנכנס

העקבנעליקופסתשלהמכסהזההיהאפור.קרטוןחתיכתאחז
אותןצחצחכהרגלו,שבעלה,לאחרכחדשותשנראושלה,האדומות

רך.בסמרטוטהובריקןשקופהבלנה
שאריותאתהקרטוןמכסהעלאספהעדיין,דעתפזורתבוקר,באותו

השבתחלוצותביןמוחבאותבנה,שלבחדרושמצאההפלסטלינה
דמויותעליומכוירותהיועתהמכנסיו.ובכיסיבגדיושבארוןהלבנות

המשוסע.והאריהשמשוןשלמיניאטוריות

במטבח.מחצלתעלאליהבסמוךהקטן,ישבהצהרייםאחרבמשך
ובמיומנותבזריזותיותר.עודרבהרכותהר,ךהחומרקיבלידיותחת
לחתוךשיכולתההיא,וחפצים.דמויותזהאחרזהופירקעיצבהוא

ושארעוףבשר,ירקות,-דברכלכמעטובמיומנותבזריזותבסכין
ברובעקבההפה,קפוצתחמותהמפימחמאותקצרה-מזוןמיני

ידיו.אחרעניין

ישרנקייה.העבודהאצלהאותה:ריתקביניהםהתהומיההבלד
לביןבינהגמורההפרדהעלמקפידההיא,פניות.חסרתלמטרה.
והופכותנמשכותשידיונדמהבנהאצלואילוהנחתך.החומר
החומראתמעגלותאצבעותיוכריותבעודהפלסטלינה.עםלאחד

להתפוגגותומקשיברכוןגופווקימורים,שקערוריותבוומטביעות
הרך.בבצקתנועתן

באוויר.שמשוןשלגופוקימוריאתוליטפהידיהאתהושיטההיא
שעוצבוקטניםפרטיםנמלטולאמעיניהאבלאמנם,רעדוידיה

שמשון,שלמותניואתשהקיףחגור-הסופיבתוצררבהבקפיהד

שלוהיבלעותשערומחלפותאתבולעטרבנהבחרשבוכתוםצבע
הארי.לועבתוךידוכף

עכבות:נטלותקריאהלבעלהושלחההעולם,עםפיוסחשהלרגע
יצר.שלנוהקטנצ'יקמהתראהבוא-

נענהלאנעליו,אתבקושיושרךהאוכלבפינתשישבהאישאבל
שבקולה.להתרגשות

נמאסדי,ובואי.כברתגמריפה.אמתיןעודאניזמןכמהרטן,נו,-

אידיוט.איזהכמופהלשבתלי
המשיכההחיות,למלךשיכולהגיבורשלבהשפעתושבויההויא,

בשלה:
יופי.איזהותראהבואמפסיד.אתה-
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לקראתו,להריםמהרשבנוהקרטוןבפיסתמבטלהעיףמבליבא.הוא
כברפעםשמיליוןהשינה,לחדרנכנסשהואעלבווגעראליופנה
לגביו.לתחוםמחוץשהואלואמר

ברגליואותהמעךהרצפה,עלהפלסטלינהאתהבןזרקבנחרצות
לחדרו.לעלותומיהר
לו:אמרומצווהשקטובטוןבעדועצרהאבאולם

מהעיניים.ליות'חפףמהצרפההפלסטלינהאתגרד-

גלגלהבמוחההד 717ו~זpשאירע,אתבמוחהזקחזרההערבאותוכל
לאפשרעליו,להקלכדיהביתה.כשתחזורלושתשמיעהדבריםאת

באמבטאפילולה,לומרסבתהשנהגהכפיהכל,ככלותחיים.המשך
וריחנית.צבעוניתסבןובועתלפעמיםישמעופשיםמים
השתכנותואתלהסיטכדיבנה:עבוראחתבועהללכודביקשההיא
פחדאלא-המכותמפנילא-פחדבני.הכחולות,בעיני;ךהפחדשל
בספק.מוטלשפתאוםלאושרעצומותבעינייםשמצפהמישל

אתחלצההיאלביתם.כשחזרושחים-עשרההשעהאחריזההיה
~גפהלכןשקודםהדלתלחדרו.יחפהועלתההאדומותהעקבנעלי

בנהשכבפקוחותבעינייםחשכה.שררהבחדרפתוחה.חיתהבפניה,

אותו.להכריעהצליחהלאהעייפותנכןו,ניחשההיאמיטתו.על
הפלסטלינהמונחתחיתהלצדואותה.חיבקלה.ממתיןער.היההוא

חיים.חסרתמשהו,אפרפרהאחת,בחתיכההמעוכה

קילףשהזמןפניניםכאותןלפתעלה~דמוהערבכלשאספההמילים
בחוסרבכוונה,לאשלו.מהחיבוקנסוגגופההשנהב.שכבתאתמהן
ישע.

בתוכה.עמוקתוכה.אלוהתקפלהמאימהותהבן-רגעהתרוששההיא
אותהשומעתהיא.שחיתההילדהאתשומעתהיאשממנומקום

לענות.יכלוהלאהיאאךבאהמתוךלהקוראתהיאכאילומרחוק,

האור,אתוהדליקלחדראביומשנכנסאבלמשהו,להגידהתחילבנה
השתתק.הוא

אמר.למטה.זהברגעשתרדימאודכדאיואתלישון,לךאתה-
לפתע,ויצא.האוראתכיבהבעלהבנה.במיטתלשבתהמשיכההיא
בנו:אלופנההסתובבשנזכר,כמי

שהלכנו?מאזנרדמתלאשבכלללילהגידרצוהאתה-
והוסיף:הזמן.אתאמדבשעונו.מציץ

כשהיאעכשיוהתעוררתאומהבית,יצאנושעותארבעבערךלפני-
האור?אתוהדליקהלחדרנכנסה
בעודtקנות, j2מאלםעליההטילה, ':71tשלכעסהבייחודכעס,

הוא,גםכיום.אפילוהאם,שלזעמהאתמעוררתשלהשתיקתה
אביו.שלזעמואתמעוררבשתיקתו

באוריהמונפתידוהמיטה,אלהאבהתקרבלתשובה,זכהמשלא
הילד.עללסוכךמיהרהוהיא

לישון.לונניחבואאותו.הערתיאנינכון.כן,-

היאעצום.כאבבתוכושוכןמכלשיותריודעתהיאהיוםועדמאז
אוזלתבאותהז 1נכשלכןפיעלואףיום,אחריוםבקיומו,נוכחת

לחרדהשלההסיועיכלותמצטמצמתשלוהמשברמלועצמה.יד
רגליים.ובליידייםבלימגושמת,

להתחייל,הגיוסללשכתלכתולאחרחדרואתכשניקתהוהיום,
פגשההקיר,עלקבעדרךברצועתהתלויהשחיתההגיטרהבמקום
המסרבהמעוגל,ידובכתבשרבטשעליוהראשוןההתייצבותבטופס

להתבגר:



טרףציפורכאילוהעבותותוגבותיובנהשלפניוניצבועיניהלנגד
בהם.נגסה

תחילהלעצמו.שסיגלמריטהבתנועתהבחינההאחרוניםבימים
מושךצבתית,צבתשלובתנועותלבוהןהאצבעביןריסיואתתופס

פעולהאותהועושהמעלהכלפיעולהכךאחר .קדימהבחוזקה
והשערותהריסיםאתתוחבולבסוף,ב~ידו,מתבונןבגבותיו.עצמה

 •בשקיקה.אותןלוועספיולתוךלמחצההתלושות

לפרוט"הולך
מהםמים mידעשלאנשקעל

הרועמיםשיריואתולנגן
אויב".לכל

שנים.לפנילילהבאותונשימותיוכמומקוטעות,היוהשורות
מתמיד,בשונההפעם,מאז,במוחושהתנגןמשהולתעדניסהכאילו
בכתב.

1 . 

הקולותריקוד

ריבליןאורנהשלספרההשקת

-10.11.2013ב

פשוט""סיפורהספריםבחנות

אביבתלצדקנדה 36שבזירחוב

 19:30בשעה

שחרורציפימנחה:

האירוע.אתיצלםלויעזראהפואטיהצלם

ל•ן,ר•נאותה

 , t'.nlל iהקוד ilר' ,

קהירהתקווה,שכונתמופע:

ספרהמשירימדוברת)(שירהוורדבספוקןמבצעתבנאיסיגלית
גיסיםבעריכתמקוריקולפסבלוריתקהיר",התקווה,"שכונת

שלסיפוריהןנפרשיםבקהירווזאנה.חנהשלובבימויהמסס,
כדירומאלפנסיוןהמגיעותוסיגליתסמירהמדביקה,אייליך,
ובחזרהכואבת.התפכחותוחוותהערבית,זהותןאתלחפש

בהםתפרבאתרימהדהדתקהירהתקווה,בשכונתהביתה,

אותה.שמקיףהערבילמרחבישראלביןהגבולמיטשטש

 20:30רחובותנשיםסרטיפסטיבל 23.10.13
רחובות 10הגר"אמיכל,בית

& http://wWw.bet-michal.com/index.php?option=com_content 
30 = view=article&id=27&Itemid 

 20:30אביבתלפרינג'לילה 24.10.13
העתיקהיפו 10שלמהמפרץיפותיאטרון

http://wWw.arab-hebrew-theatre.org.il/heb/contact/map.htm 
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המהותאחרחיפוש

הבינלאומיגשרתיאטרוןפסטיבלעל

הבינלאומיגשרפסטיבלהשביעיתבפעםנפתחביוני-21ב

מקיים"גשר"תיאטרוןביפו.התיאטרוןשלהקבועבמשכן

הביתיובמאירוסייםיתיאטרוניםעםופורייםהדוקיםקשרים

הוקדשהפסטיבלבמוסקבה.קרובותלעתיםמבייםאריחייבגני
במאיםשלעיניהםדרךויהודיםישראליםיוצריםמאתלהצגות
נבחרים.רוסים

שלהמזוודותאוחיאתהציגמיאקובסקישםעלהתיאטרון
פיוטושלהתיאטרוןמילד.אותרושלהמחירואתלדיןחנוך

אחדים.כימיםשלומאירשללספרועיבודהציגפאמנקו
אתלהציגכדיהדמויותשלחדשהוראייהאומץהרבהצריך
שזכתהבימוימסורתלדיןעיצבכברשבהבישראלילדיןחנוך

הצבאיותהלהקותמערכונימסגנןושהשופעלדיהרבה.להערכה
משעשעימערכוןכמעיןמחזותיואתבייםהחיוור"יו"הגשש

כמחזאי-משחקניו.אותהלהפיקהיטבידערגשיתיעוצמהוכשנדרשה
הפילוסופייםהחברתייםירעיונותיואתלבטאיותרלוהיהחשובבמאיי

פחות.אותועניינההבמהעלהדמויותוהתפתחותוהפסיכולוגייםי
במניעיםימתמקדתהיאבאשרשוכחיהרוסיהתיאטרוןשלהגישה

זובדרךביניהן.ההדדיותובהשפעותהדמויותשלבכוחותנרגשותי
קורצ'יקוביאלכסנדרשלבבימויוהמזוודותיאוחיהמחזההפעםהוצג

השחקניםקרבאוסיקס.מינדאגוסהתיאטרוןישלהאמנותיהמנהלבליווי
טוב,נראוהןאלאגרוטסקיאומעוותהיהלאשעיצובןדמויותגילמו

הדגישולאהשחקניםמכובדת.חזותובעלותמאופרותיפהילבושות
לדיןשלוהמפתיעיםהשנוניםהמשפטיםואתהגסיםיהביטוייםאת

כמתוךהבמהיעלשותפיהםאלאועצמםאלאלאהקהליאללאהפנו
מגוחכותהןלפעמיםונפגעותיפוגעותהדמויותאישית.פנימיתיאמת

אתכתפיהםעלנושאיםההוריםכשזוגמים. mמעוררותלופעמים
והאימההתדהמהניכרותפניהםעלהסרטןיממחלתהגוססהיחידבנם

איתם.יחדנחדריםוהצופים

ניפוץבדידותיבגירותיפרידותיקשותיחוויותעוברותבמחזההדמויות

הדמויותללוויהומלוויהלוויותישמונהישבהצגהומוות.חלומות
חרישייםנשמעיםוקלוותיהןקצבמאטותתנועותיהןמתמעטותי
אחתיותררגישותנעשותהוןנסדקבתוכןמשהויותר.ומהוססים

לשנייה.

הבמהבקדמתפונקציונלית.ומכרכרתיסתמיתלכאורהשהיאהתפאורהי
כמושביםקלונועיבביתככיסאותהמתפקדיםאדומיםיכיסאותשורת

54 
-370 369גליוך

לעינוגהמקומיתהזונהאתהמשמשבפארקיכספסלאולוויותיבבית
האנשיםאתהדוחפתארעיותישלתחושהמעוררתהתפאורהלקוחותיה.

מחכימיםמתבגריםיהםלאטלאטהשני.אצלאחדתמיכהלבקש
התלוימסךמתרומםההצגהסוףלקראתילדותיים.מחלומותומתפכחים

לבושימתהלכיםלבזיבבדמכוסהבשיפועומאחוריייהבמהיבעומק
שעליומביןהואאךלהצטרףילבנםוקוראיםלעלומםישהלכומילבן

וקלועכשלעצמויפהקטעזהוהלאה.בדרכווממשיךמהסילהתנתק
המוזיקהוהאופטימית.המצחיקהגםאךהעצובהיההצגהשללאופיה

המשחקסגנוןהדמויות.שלהרגשילמצבןנוסףפןמוסיפיםוהריקודים
הגורלמוכיהאנשיםאתוהופךלמדיימאופקהרוסיםהשחקניםשל
ההזדהותעלשמקלמהיותרילנוודומיםיותרלמוכריםהבמהשעל

ז'וליןדניסצילםהמזוודות","אורזיגשר,תיאטרןו

ביטויילכדיבאהלאוזאתרגשיתעוצמהשנדרשתברגעיםאךאיתםי
מיושאלות;מחשבותהרבהמעוררתבכללהההצגהעניין.מאבדהקהל

בחיים.דרכיומהאני

אותרומאתהמחירההצגהספקללאהיאהפסטיבלשלהכותרתגולת
שבנעוריוחפץיחפץ.ליאונידוהמבריקהמנוסההבמאישלבבימויומילוי

באנטישמיותנתקלסטליןיבתקופתוהרדיפותההלשנותאיוםתחתחי
עליואסרוידועיבמאיכברהיותוולמרותמינסקיבעירממלכתית
ובעיקרהאמנותיותדעותיובגללמוסקבהיבתיאטרונילבייםהשלטונות
שנאמנותהבמהיעלומוכיחטועהעדייןהואזאתיובכלהאנושיות.
קורבנותיתחושתללאהמחיראתלשלםומוכנותלעקרונותומסירות

עורכיםעמוקיםרגשותבעליבאנשיםעוסקהמחירהמחזהמשתלמות.
מפגשםעלמשפחתיתדרמהזוהילחייהם.משמעותהמעניקיםברוריםי

נתק.שנותשלוש-עשרהאחריושוט;ורופאאחיםישנישל

ללאהנפש.מעמקישלאמןשהואחפץשובמוכיחשבייםבהצגה

המתבקשיםובכייצעקותדרמטיותימחוותלולאבימתיותתחבולות
שלגוני-גווניםמעבירהואהשחקניםיבאמצעותרקאלאלכאורחי

ההחמצהתחושתאתבחשיפתוהיאהגדלוהתבונתואךצער.שולכאב
הבמהעללזה.זהמתוועדיםשהםבעתהאחיםישחשיםוהמועקה
מסתובביםוביניהםניילןויביריעותהמכוסיםרהיטיםשלערמהמוצגת

מכיריםשהםניכרילדותםיביתבתוךהליכתםבאופןאשרהשחקניםי
אחריאוזהבפרטנתקליםהםפעםמדיזמנית.בואותומכיריםלוא

סופיתינשמעתלאהאחיםביןהפרידהילדות.חוויותלהםהמזכיר



לאשלעולםבכיסףעלהזורקהרופא,האחשלהאחרוןהמשפטלמרות
בקשה,גםנשמעתזרבאמירההבית.אתעזיבתועלבאשמהיותריכיר

אחריהבאה.בפגישהתגיעההתפייסותאולינסלח.בראאותי,קבל
התיאטררן,לרחבתלפראיה,יצאוהצופיםלהתפזר.מיאןהקהלההצגה

עצמם.רעלההצגה,עלודיברו

שמר,אתהנושאתיאטדרןמייסדפאמנקר,פירטונוסף,מבריקבמאי

ביןהחיבורסודאתיודעפאמנקרואנושי.פנטסטיפירטי,סגנןויצר

רבים.רבדיםבעלשלםאחדלייצוגותפאורה,מוזיקהשחקנים,טקסט,
לספררלבמהעיבודדדנווממשיכיתלמידיומעליםמרתואחרישנה
רומנטי,סיפורתיכנסו"."תיכנסו,בשםאחדיםכימיםשלומאירשל

באותההתאהבוגבריםשלרשהשברמיתית,אווירהספוגריאליסטי,
מורכבתההצגהבנה.שלכאבירעצמורואהמהםאחדרכלאשה,

(סבא'לה).זיידהשבספקלבנויעקבשבספקהאבביןפגישותמארבע
רגשות,עלמרבדיםלאשהםלמרותמיוחד,קשרהשנייםביןישבספר
חוזרוכשהבןלבנומבשלהאבבהתחלה-בשניאחדנרגעיםולא

הספדמתוךהאלההקטעיםשלבחידתםלאביר.מבשלהואמהצבא,
שבמושבה,והקסומההתמימההאווירהאתלהעבידכדימספיקהאינה

והשחקניםברטרדיןיוריהבמאילהתקיים.יכוללאהסיפורשבלעדיה

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
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בארץ.משלוחדמיכוללש"ח, 100ע"סהמחאהמצ"ב
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הסיפוראיכויותאתלהעבירניסראררלרבסקירניקרלאיטרפצרברלדימיר
המאתגר.הניסיוןאתהכשילהרזורמכניסטית,ישירהבדדךהבמהאל
משמאלמגורים.לביתשהוסבהוהרוסהישנהרפתהרקמההבמהעל

משמשהואוכעתהחלב,לאחסוןכנראהשימששפעםכחולמכלנתלה
בחיים.כמרמברז,זורמיםרמיםסברןעםוכלים,ידייםפנים,לשטיפת
ואדר,ךרחבמדףומעליוושרתיםאוכליםשעליושולחןהבמהבאמצע
וככזהוהמיתי,הנשגבאתלסמלשאמררהתקרה,אלבשרשראותהקשור

האב,הזמןדובנמצאנואם,ארשרכבכשהואהמדף,עלמשכנע.לאהוא
ובחולצהשחרדהבחליפהלבושמזדקן,דוקזמרכמרנדאהמהשמשרם
שקנההכלולותשמלתרבידיוהתקיימה,שלאהחתונהביוםכמרלבנה,

לוכןוסכמטיים,ישיריםוקונקרטייםחיצונייםסימניםאלהלאהובתו.
רךבקוללספרמתחילכשהאבזאת,לערמתכצופים.לנרנרגעיםלא

עלארהפרטי,בשמראהובתולוקראהשבהםמקדיםאותםעלונעים
כךשאחדאלאמרגשים.רגעיםנוצריםאליו,התגנבהשבהםהלילות

הבמהלרוחבנעחאקי,במכנסיהג'ינג'י,בנרפג.והקסםלנאוםשבהוא
היחסיםאתלהבליטבמקרםזאת,העמידהעצמו.אלחנוקבקולומרבד

מתקיימיםהםכאילוביניהם,הנתקאתמבליטההשניים,ביןהמיוחדים
ירצדלאהבמהעלבפרוטרוטשהרכןהתבשילמקבילים.עולמותבשני
 •הקהל.אתאליהןמקרבולאהדמויותביןקרבה
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עיניים,חבושינופיםביטון:אח

 54 , 2013המאוחדהקיבוץהצואת

עמ'

"tק~ l] היאהזה;היפהבנוףעינייךת

וכשנפרדנ;ו/ .11עי~יחללאתשממלאת
 "ד~?עי~;יחלללב;ךעיניי;ךשמוכת

 .) 33עמ'('עינייך',

האםדmן<הבןףום m.ר

-._.;"---·-. .,,·-;;.-:·ך ;t ·.-:יFד .• ·

הצואת ,.ה? 1~ישוזדכ?איילןו:דבקה
עמ' 80 , 2013כרמל
קצתןמוס,קצתלבן;,לאשחור,"לא

;:זסוסןץ;קצת~חוס,קצתןמוץ;

מהסגללק;צים;לפעמיםבקוצים;,
שלספו;רוח.גפנפוח-לימה .1נ~צה
אצללאא!!ה'אניגיתי;.שג.כויתי,ע;~תי,
 ·: .. . .. )~ 0עמ'('כיפור', ·"ל~

הקיבוץהוצאתערה,משעלו:אגי
עמ' 65 , 2013ד mהמא

מהאתלקלוט;לגוףזמן"לוקח
עצמ;ןאתמלטףוהואהחלי;טשהראש

הכתף;זאתהנהלנחמה:/~נ:רארבקו
 !!-הירכייםפנימיאלההפני;םאלה

שאיןתחתית;להשאיןהאנחהזוהי
('מנורתעליו"להישען:נןצו;ךאףלה

 .) 17עמ'לילה',

הוצאתהשלם,צלמדים:דבקה
עמ' 118 , 2013כרמל
כאורחאמרת;בשר,אנחנו"כשגם

מותירהרוח;בנוותצאתבואבפונדק

דףפתוח;אדוןמקומט,סדיןאחריה

כשגם .1שכבהבדלשנשמט,נייד
אהבה"לכךנקראאמרת;,בשר,אנחנו

 .) 58עמ'אמרת,בשד',אנחנו('כשגם

.. . . . . . . . . . ~ ..... " .. . . 

::::: ~ .·: :: : 
. · .. \ . . : 
• • .' • 11 (,

\ · .. · ... '· . 
 oל vח~לצ. • · . • • •
 • •ם~סו ,דקוב • . •
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הצואתואשוב,אחטאוייס:רוחמה

ריתמוססדרתהמאוחדהקיבוץ

עמ' 92 , 2013לשידה
המיטה;,שלהריקבצד"וכשמאסתי

ילדה;כשהייתי(כמולעצמימלמלתי
ביערנפלעץאםשמע)/קריאתוקראתי
הנפילה,/קולותאתשמעלאואי;ש
שמע',('קריאתהיה"בכללהעץהאם
 .) 43עמ'

עמדההצואתחפץ,אלנקהו:שגיא
עמ' 98 , 2013

הנהדרת;הגדולה,בהצגה"כמו
היאאדומה;היאאדומהשמטריח

שרוול;כמומופשללהיות .1מטריה
פנימה"מוכנסהגלויהגלו;יהואה~נים

 .) 50עמ' ,] 6.5.12 [(

וםגוא

אלנקוה

נבחרים,שיריםשריף:בת-שבע

עמ' 272 , 2013ביאליקמוסדהוצאת
לא;,כשנראיתיגםהדר;,ךכל"רצתי

היה;,כךאבלהדר;,ךלישאצהולא
חיתהלאהדר;ךכלרצתי,זהומה
 .) 195עמ'דרך',חיתה('ולאדרך"

הוצאתאילמת,מפהבן-אדיה:יגאל
עמ' 92 , 2013כרמל
מחדרבמעגלים;יל,ךלאשרהולך"איש
ומתנע;ךחושבבלילות;בעיקרלחדר
עלעננהמצטמר;רשיע;ךקווצותמזיז

טלה;שמחפשצאןרועהאישפני;ו
במעגלים',הולך('אישהכבשים"בין
 .) 51עמ'

הוצאתרכה,שקיעהגרנות:אלעזר
עמ' 85 , 2013ד mהמאהקיבוץ

ובירושליםהעי;רעלעוברלבן"עורב
עלעוברלבן'עורבאכפת:/לא

הך-שלהישישהגנןרקהעיר.'//
שיר"כותבשאנימרגי;שהצופים

 .) 58עמ'הע,'דיעלעוברלבן('עורב

הוצאתמהגרת,קוסטודיצה:גל
עמ' 90 , 2013עמהד

עיתוני;םשריך;יביןנעליים"תלוליות
מעי;ותכולתאתשהקיא;בגדי;םארןו

צהבה;ב/טואלטניירכחלחל;התאוהר
ומביטהאדומי;ם~.רדגרביגורבתאני

רומא"אתכוב;שבמס;,ךמתוצרב;ך

 .) 29עמ'('אימפריאליזם',

הקוצים,שימותואלוני:יפתח
עמ' 67 , 2013אפיקהצואת

שמדרוםהשדותבאשיעלו"תכף
תהבהב/.ממורקתנוףכרסלעתי1.ד

מדויקזמן-~ךהלחלקיתישברהרוח
המנוקבת;ללשןותענדומוות,/עד

אסירי;םמ;ךסשתנקושפלהד;,עגילי
('תכףהא;מה"בחזהלביאתלהרקיד

 , 4לעתיד'שמדרוםהשדותבאשיעלו

 .) 31עמ'

הצואתמהפרדס,שיריםעמית:דרור

עמ' 116 , 2013פדרס

אלשלiזןשאינהאהבהעל"ובקראך
איזהיפות;מיליםאילותאמ;ךנא

ליהראואמר;ךמדויק!./כמהכא;ב
('בקשה',אצלו.""ואלךהאהו;במיה;ו
 .) 116עמ'

בחושהלבדלנווטקמחי:אביחי
עמ' 75 , 2013עמהדכרמלהצואת

בעבריתשדמדו-קיום;נואש"."בטרם

לפניאות;ישופטשאתה'לפניכך-;
בנעליי;םליכנסאות;ימעניששאתה
לנעליו"נכנסתיברגליים'//לךויכאב
 .) 56עמ'שבקרבך',הערביאת('עד

לטבע,קונצ'רטואילד:שושנה
עמ' 112 , 2013כרמלהצואת

כנפיים .!לבכמושירליעשוה"אני
בנקדוהינפגשותעורתרג1שלצדי

כלואקטןעיגלו.להיות;.~שבילאחת;;
וזכויותי;,חוברתיעלסובבב!;כני;ם
 .) 100(עמ'יכול"מתרחב,

מקוצרת,ילדותללוו:בןאילה
 , 2013כתובסדרתפדרס,הצואת

עמ' 64

ארטישו;קהמקר;רממגירת"הוצאתי

ת; tpמקוtקקאיגואנהשמוציאיםכמו

אותו.מעמידההייתי .1מסורגמכלוב
 //!ה~ך~ואומרת:/הגדומה,רגלועל

r:ז~ת-בראשיתאלטףואניתציית,היא
 .) 7עמ'מחמד',~ת [I '(ירוקה.""

דורנו,גיבודלדמונטוב:מיכאיל
אחחתהצואתמידסקי,נילימרוסית:

עמ' 207 , 2013בית

פצ'ורין,הרומןבמרכז

האירוניתמבטושמנקודתאגוצנטרי,

סביבו.החברהאתלדמונטובמצייר
לפרחהיסודאבןמעמידקצ'ורין

אופייניאב-טיפוסומשמשהריאליסטית
הרוסי.הריאליסטילרומן

מרוסית:אובלמוב,גונצ'דוב:איבן
לספרותמחבחתהצואתמדקןר,דינה
עמ' 587 , 2013

שאינומנכסיו,שידראציל-אובלמוב
אתמבלה-גרביואתלגרובאףמסוגל

באחחתשחווההעחגןעלבהזיותיומו
הרומן,אתהמניעההיאעצלותוילדותו.

ואתאלוגהעםיחסיומערכתכשלאת
ביתו.סוכנתעםנישואיו

אבא,לביתבדךרשמיד:זיוה
המחריםבסיפוריוהומצאהמציאות

ספאד-הקיבץוהצואתעגנןו,ש"ישל
עמ' 294 , 2013ד mהמא

מסיפורישישהשלבחינתםבאמעצות
הונובלהעגנוןשלהמעשים""ספר
לאתרשמירזיהומנסהימים","בלבב
ביאליקשלהשפעתועקבותאתולתאר

 .עגנוןיצירתעל

המשתחר,רהאדםשרביט:דניס

מבחרהצרפתית,והמהפכההנאורות

עמ' 415 , 2013כרמלהצואתמקורות,
אנשימשלושיםלמעלהשלטקסטים

בתרגוםלראשונהדובםצרפתים,דוח
לתיאוריותלהתודועאפשרכךלעברית.

השמונה-במאהשהתפרסמוהשרנו

המדורניהפלויטיהשיחאלעשהר,
שלטקסטיםכלולהספר'בהתהוותו.

רידדו,מידנו,מונטסקיה,מרסיה,וולטר,
ואחרים.רובספייד
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