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זךנתןעלדבריםכמהעוד

 ~?;,~:~~~; ~~;~; 6 ת;ז~י~~,~~~ ן.~~~:~ני~~"·ססלג :.::
גם"כירחמים,איןמחילה,איןחנינה.איןזך.שלבשירתו 1
יברא".בראיתמהמה,אם

איעלכמעט.עלהדגשפסלי.כמעטהואבשירתוהטרגיהממד
שביןהמרווחהדין.גזרשלהזמניהביצועאיעלהסופית.הוודאות

 •אושרשלהבזקלאיזההציפיהזמןהואביצועומרעדלביןהדיןגזר
בגלימתו.נרגעהכמעטלהתרחש.שעשוילמשהואור.קרןלאיזו

זך.שלשירומגיעאליההמרביתהאופטימיותזר ,כןהאף-על-פי

ספריוובכלשונים""שיריםדרךהראשונים,משיריונמשךרזה
 'החדש.הספרכוללהאחרים,

נוספתבהדפסהשמופיעהמשוררשלידובכתבהכריכה,עלהשיר
אם ,אופטימימכמעטיותרצקתשהואמשרםמעט,שרנה ,בספרגם

משרםאבלתברא,לאשהיאהוודאותהכמעסקיימתכאןגםכי
במודעתבראהיאשאוליהאפשרותנותרהבאה,לאבאמתשהיא
שהציפיההמודעותוישנהלחכותלמהישסוף,איןעדוכך ...אחר

סוף.איןעדבציפיהתסתיים

בחרבהסומנתהאושרהתגשמות ,האושרהיאכשלעצמה,התקווה
הזהבערבלאואםבערב,תבואהיאשאוליהתקווהרקכליונו.את
קאמי.אלכדמעטלאהחיים.וצוהקיוםסםהיאלמחרת,אז

שהוליך ,זךאת •אחרזךמגלהלא ,לזךמוקדששרובוהזה,הגיליון
רע.להעשהסוב,להעשה ,אחריוהלכהוהיאהעבריתהשירהאת

חקיינים.והמוןמושפעיםהרבהאויבים,שקנהויכוח,שעורר

שלשיריואלכשבאתיהשישים"בשנותליאמרהידידה,משוררת,
כךעלמאיתנו.רביםשלמחשבהמהלךשינהזךחיי".שונו ,זך

זכה,כךעלהעברית.והספרותהלשוןהתרבותגדולחובלוחבות
הואזהגיליוןישראל.בפרסהזהוהמייסרהמתייסרהמשורר
צנועה.תוספת

ח~ינסיכויחרפתאתנוליךלאן
-חנינה"ללא"חברה-הארארוויןשטבעהלשוןלמטבעלחזוראם

שלמכריעדיבשלבנמצאיםשאנוודאותבהרבהלאמוניתן
כזאת.חברההתהוות

מןלהחלץהסיכויאתהציבורשלמחלקיםמונעתחנינהללאחברה
כרונית.לנחשלותהזמןעםשהופכתהכלכליתהמצוקה
חיובילחיקוימקררהיוומתמידשמאזאירופה,מערבמדינות
ידיעלזאתנחשלותעםלהתמודדבהצלחה,עתיםמנסות, ,עבורנו
שאוכלוסיההמכותאתלבלרםשבא ,סוציאליביטחוןרשתותפרישת
 •כלפיהןחשופהחלשה

לארה"ב,בניגוד ,לשעברהקומוניסטיותוהמדינותהמערבמדינות
שלשלםמנגנוןהקימוהחדש>השלטוןשללחיקויהמודל(שהיא

לבלימתתרכנירתחברתיים,פסיכולוגיםסוציאליים,עובדים
משבר.בעתותחברתיתהידרדרות

הממשלהראשדעתעלשהוצגהכפיהחדשה,הכלכליתהתוכנית
אירקעעל ,חברתימשברסףשלהסממניםכלבהיש ,והאוצר
אי-שוויוןהנמוכים.לאלההעליוניםהעשירוניםביןמשרועשוויון

שמכאן-יאוש- ,תסכול ,עלבוןמרירות,בעקבות ,מולידכזה
קצרה.הדרךחברתיתלתהוםרדע

היכולתבמעוסיובראשונהבראשפוגעתובתרבותבחינוךהפגיעה
להשכלהוהצעיריםהילדיםשלסיכוייהםאתיותרערדומקטינה

לכשדונותדרךלפלסמנתעלומועשרעשירלחינוךר;ארגבוהה
חבויים.

שלהנמרצתבהתנגדותםכנראהתיתקלכזאתכלכליתתרכנית
נמרצת,התנגדותתהיהזרהגדולים.העובדיםודעיושלההסתדרות

ושלברובוהמשכילהציבורשלבתמיכתםותזכהמקורה,אניכך
בפרס.והסופריםהאמנים

סדרעלתעלהאשרחברתית,תנועהלקוםחייבתבכך.דילאאך
תהיהכזאתתנועהלשמים.הזועקהאי-שוויוןאתהציבוריהיום

גופא.ובכנסתלכנסתמחוץמתמידמאבקלנהלחייבת
היוהתוצאותהאחרונות,הבחירותלקראתכזאתתנועההיתהאילו

 •חנינה.בהשישלחברה ,אוליזוכיםוהיינושונות
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 77לעתרןלכרתכים

מבשקים:אנוהעבודה,ובדסריבמרעכתשחלוישנוייםבעקבות
דיסקטלצרףרצוי<פרוזה>סיפוריםאומאמריםשהםדילכתבי

דיסקסגםאפשר .> p.c <וורדאויקו-סקםס ,איינשיסיןבתובנות:

<מקינסרש).וביסוסרב-כתברב-דף,בתובנות

כפולברווחמודפסיםדיסקס><ללאולשלוחלהמשיךיששירים
לפחות).חלקי(באופןומנודקים

כןאםאלאנפקם,חומראלינוללשוחלאמבשקיםאנו ,כןכמו
מספקת.אינההמתקבלהחומראשיכותמאחרמראש,סוכם
ששולחמילכללענותיכולהאינההמרעכת ,לצרענוושוב,
פיועלתשובה,יבסיחומבוילתממוענתמעספהצירוף •חומר

שימוש.בוייהשעשלאברובה ,החומרהחרזתאתגםבקשה,

בתודה

המערכת



ךזנתן

 15שיריםשלושה

 16זךנתןעםמשוחחבסריעקב-אחרתשירהעלגדלתי

 19זךשלאחדשירעלסומקרוני

ומאמריםמסות

 20הראשונהבפעםשירהכתבכשזךמזור:יאיר

 24זךנתןשלשיריםשניבעקבות-מנגניםשיחבירגר:שולמית

 26מערבי"זהב"ילדוינפלד:דוד

 28שירהודאישהיאבדםהרגישותגלזמן:לאה

 32כוכביםבאיןהשמיםשרהלאכברהציפורבריפמן:אראלה

ופרוזהשירח

 4שירסברדליק:עודד

 8שיריםרבינו:ג'ניס

 10שיריםקורזקובה:ברכהחוה

 23שיריםאלימלך:דרור

 39שיריםיפה-רוסאנו:אילנה

 40הסיפור)(סוףלאהובאוהבתפנסושיומרגלית:דורין

 45(סיפור>שלוהסודשלי'הסודשיין:בתיה

רשימותספרים,ביקורת

 5 .הר-יזלס'דיים"-"צדעליצחקייד.:ידיה

אנסטסיה''"אניועלמוריסוןלטוניכחולה"הכי"העיןעלישראליעל

 6קמחילאלונה

 7נגידלורדי"קינמון"עלבן-דודיערה

 8סטיירוןלוויליאםנראית""חשיבהעלאילןאורית

שורטי"את"תפוסועלדוס-פסוסלג'וןטרנספר""מנהטןעלויקיזאירי

 9לנארזלאלמור

בסריעקבצילום: ,זךנתן

 10קניוקליורם"טייגרהיל"עלישראלי-גלעדעמית

 11טרוצקיללאון"חיי"עלפאפורישאהוד

 13ברנהארדלתומאסויטגנשטיין"של"אחיינועלפזמירי

מרורים

בסריעקב-שעהלפי

 4 77עתרןהמלצות

 12ישראלפסטיבלעללנגראורנה-מוסיקה-אמנות

 25זךנתןמאנגלית:שיר:גינזבורג:אלן-סומקרוני-פינהחצי

 6אירועיםספרים,מוספים,-לויתןעמוס-זהמצד

 47ויןלמ.צבי'עזהרפאלי'לאורה-נכנסדואר

u תl ןוו
ולתרבותלספרותירחון
בסריעקבהעורך:

 ,סיוןאריה ,סומךששוןבלס,שמעוןהמערכת:חברי
פלועודדעצמון,צביסומק,רוני

ישראלי·גלעדעמיתמשנה:עורכת
בסרמיכאלועיצוב:ניהול
רגולנסשמואלניקוד:
סבסרותיציבור:יחסי

בלס,גילהאוורבוך·אורפז,יצחקהמערכת:מועצת
אריהסומק,רונייהושע,א.ב.זך,נתןהדר,יוסי

שוהם,גיורא ,רביןעוזר ,פלועודד ,עצמוןצבי ,סיון
שמאס.אנסוך

שייח 18 8 1996יולי 8תשנייו rתםו 8 198נליון 8יייםשנחו

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
עמותה-בישראל
והאמנות.התרבותמינהלוהתרבות,החינוךמשרדבתמיכת
לאמנויות.האגף-ת"א-יפועיריית

ת"ד , 5618271 , 5619879סלי:והמנהלה:המערכת
ת"א 16452

מחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת
ישחומרמבוילת.מעטפהאליהםצורפהאםאלאידכתבי

צדעלכפולברווחמודפסכשהוא ,רגילבדואררקלשלוח
מראש.לתאםרצויהעורךעםפגישותהנייר.שלאחד

בע"מ·רוזמריןמופתדפוסממוחשבת:גרפיקה

אורניבלוחות:
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 zz~ו nהמיJני
לעם;ספריהאביב;תללבשחם:נתן

עמ' 380 ; 1996עובר;עםהוצאת

 ,החוץמשרדשלגימלאיעיכב,אבנר
הסכמיבמהלךבשליחות,שובזוכה

הואזאת,תוךהמתהווים.השלום
מתוךחשבון.עמםובאבחייומתבונן

משפחותמחייאפיזודותמסופדותכך

כה.עדהעשריםמשנותאביבבתל
ההיססודיהבעשייתשהשתתפואלו .. "

עלנעשתהשההיססודיהאלוהן ]ו[
העסיפה)(גבגבם",

מתה;מעונהזכרונותמידן:ראובן

 ; 1996חמר;אחרונות-ספרייריעות

עמ' 190

סיפורים .מידןלדאונןשמיניספד
הבזקישלאפידורליים,קצרצרים,

 ,כתמיד ,הלשוןיחם.שביבומהתמונה
ומאופקת.חסכונית

באדונים,ההדדיהיערותאזור"בלב
להזכיר,יכולאיננישמושאתכפרליד

שחיתהעינייםמאירתבכתובתנתקלתי
קירשלאורכולכלאדוםבצבעמדוחה
להםופושסיםשפניםסובחים'כאןלבן:
העוד,'את

הוגנתבהצהרהנתקלתילאמעולם
סובחים(כאןמזו",יותרואמיצה

 ) 112עמ'שפנים,

אינןמשוררותגינזבורג;אירית

תמוז-הוצאת ;מרתןאחרכותבות

ע"שסררההסופרים;אגורת

עמ' 45 ; 1995טשרניחובסקי;

ראשון.ספד

כףעלאותה;רוציםאתםאיך"איך'
יונקפרפר /נוצה,אוגולם,כמוהיד'
אוליצלעות,אוליהתנועה/רגעאת

הקיר"אלבדדך /עצמותמרכבת

אלהחולמתוךכץ-לוריה:תמי
עמ' 51 ; 1996תג;הוצאתראשית; 1ר

נץ-לוויה.לתמישניספד
שאוכלכדיגע/משונמראלי'"תבוא

 /והסחלבים/המנתחאתלהדיח;
מהנסךמחלחלבי'שאוחזאתתפרום

צנטריפוגליים"במעגלים

 ;בעיקר-90השכרתבנאי:דרורפרץ
עמ' 70 ; 1996פועלים;ספרית
מדנהשאניתראוני"אלחדש.ספר

מדנהשאניתדאוניאלשירים/
חדש/ספרכלחדש/שידכלספרים/

פגז"מעליהודף

ספריתהסליחות;אדוןאביטוב:ירון
עמ' 191 ; 1996מעריב;

סיפורים .ראשוןסיפורתספד

בבדידותבשוליים,תמידשגיבוריהם
שלוהגדוססקיהאפלבממדקיומית.

המציאות.

אנרכיזםוסירוב;ציותגנז:חיים

הוצאתפוליטית;וסרבנותפוליטי
עמ' 198 ; 1996המאוחר;הקיבוץ

מביאלמשפסים,פרופסורגנז,חיים
החוקהפרותבענייןשיסתידיון

והסירובלחוקהציות-הפוליטיות
מוצדקוכיצדומתיהיכן-לולציית
לחוק.הציותחובתאתלהפר

האשזגורסקי-שפרינגמן:ענת

ע"שסררה-תמוזהוצאתמודולרית;
עמ' 47 ; 1995טשרניחובסקי;

ראשון.ספד

 /והמימוזה,פרהנופרחינסיכת"אבי'/
כחילזוןהנכד.//פרחבממלכתגולה
בין /נשרכתאני /קונכיתנשול

 /דידי.כשובלהקמלים/הגוליםערוגות
אזחלהמלח,המרה,מאגדיכשיאזלו /
 ,,אחרת.מלכותאל

תולדותהאחים;עזרתעובר:יעקב
הוצאתהברוררהוף;שלהקומונות
 ; 1996טבנקין;רירהמאוחרהקיבוץ

עמ' 296

להיסטוריהפרופסור ,עובדיעקב
בידהקומונותתולדותוחוקרמודרנית
תנועתעלהיססודימחקרמציגסבנקין'

דתית-נוצרית(תנועהה"בדודדהוף",

בגרמניה,היווסדהמאזשיתופית>

היום.ועדהעשרים,בשנות

 ;הפוסטמודרניסטיהשיחבעידןחינוך
י"להוצאתגור-זאב;אילןעורך:

עמ' 252 ; 1996מאגנס;

מנסמנקודותבחינוךהפוססמודדניזם

אנשישכתבומסותבספרשונות.

חלקםומבקרים,חוקריםאקדמיה,
שולליו.חלקםהפוססמודדניזם,ממצדדי

אופיר'עדיאבירם,דונימשתתפים:

גור-אילןגורביץ'דודאלוני'נמרוד
לרסקי'חייםלוי'זאבג'ירו'הגריזאב,
 .קלדויאבהצוקרמן,משהלם,צבי

סברדליקעודד
שקיפות *

החשיבהמנ,ךי;תדגב;הה

הףרדמד:פ~תי;תדאלימה
-• T •• ••--:•:• 

q ~ r ~~ףס~ ת~~~~ ה~
הבו.יניםשעת

: --.. -· 
n מפ;כ;דשתn ה:פדא;תףת

q;;n ה~'דא;תמהלשנת~ת
ישנים-חשבו.;נ;ת·מ~נתםיעירף "' Jשל

qj לאT לאחד•אחדלמנ;ת •יתחילףT • 
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סך~ךים~ת~~י~ז.ונף:ע,ד;ת~ת
מאתנףשפבצדא;חפציםשאינפף
 T • ••- :ס~פך•~ ם~~~~ל~קב

רשע.פשףסא;ע.ניוףתמפאת
• : -: • T :• -

 ף;;די 9 ~~ז:יי~זיrולסת w ~ ה~~~~לף~זיק
סג;י,רים~ק,יפףת~תס"'יג 7-ס~ךסבדד .v~ל
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 ' 86ירושליםסברדליק,רחלצילום:

שלום~היה
שלפרסיקברותביתכברלייש •הלךסברדליקעודדםג

בביתלבןכתםהואהעירוניהעלמיןבביתאבןקברכלחברים.
ישעודכלולחיות,להמשיךעודניתןהנפש.שלהקברות
קרובים.אנשים Iכלומרמאוכלסים,אדומיםכתמים
המשותף.מןהרבהלנוהיהכחבריםאמת.חברליהיהעודד

קצריברוגזיםאפילוויכוחים.גםאישית.וגםהספרותבתחום
רחללעומתאנימהאבליסגר.שלאחללביהותירהואמוע.ד

מהלך.אניעודכליתלווההואאליילהם.לבילבי,והילדים.
בסריעקב

לניתוח.שהלךלפניבודדיםימיםעודדלישלחזה*שיד

4 
 198גליון



והמדרשהמעשה
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מעשיותכלום,שלסיפוריםלכאורה,
מזה,פחותגםואולי Iבכךמהלש

אלהמעיןרשימות,שלקטןצרור
בהןמציגיםמתחיליםשסופרים
אוליאויצירתם,ביכוריאתלעתים
סופרשלמפנקסורישומיםקטעי
כיווןשימוש,ללאשנותרוותיק,
שכתבבספרולהיכנסזכושלא

והוא, Iממנונמחקואףשמאופרסם,

בחיבהבספראותםוכינסשב Iהסופר

אפיזודותהרבהכאןישרבה.ובחמלה
רחוק,מזיכרוןמבליחותקצרות
עברמנבכישעולותרחוקותודמויות
פורטתשחיתהבאשהמעשהנשכח.

האוכלבחדרהפסנתרעלבלילות
שללקסמיהשנתפסובנערבבן·שמן,
אופנועברוכבמעשההזרה:המוסיקה

חשכהבלילדרכואתלמצואשנאץל
במררהמעשהרעודאורות:בלי

ומכופתרת,מכונסתלאנגלית,
עלבמסע·טיסהעצמהמתוךשפורצת
מררהעלסיפורערצמה:רבאופנוע

מררהעלסיפוררעודלמוסיקה:
בן Iצעירמורהעלסיפורלטבע:
רבהשבהתלהבות Iהמחברשלזמרתו
אוישן:לפסוקחדשפירושלימד
מחניכיושנייםשמשכנעצעירמדריך

באותםמקובלתחיתהשלאבאמת
בצולותנערות,בשתיומעשהימים:

הזיכרוןאתבתרכןשאוצרותהשראה,

שיוצאתפלמחאיםחבורתהנורא:
אזרחיםמוזר:רעיוןמשרםקטןלמסע

נגדוברזלנטרןשלמחסוםשיוצקים
המחסוםוהואהמצריים,הטנקים

 1ועודתל·אביב:ועדמכאןהאחרון

חדשותדרכיםשמחפשצעירמורה
מהכפרזכרונותחדשות:והבנות

קטנהאפיזודהעוד:שאיננופלוג'ה
וחתוםהימים:ששתמלחמתמימי

 1ניותמהובודד"גפיו"עלבסיפור

וברגדולכמלומדנתגלהשלימים
חמישהכאמור,אמנות.בענייניסמכא

בכך.מהשלסיפוריםעשר
אבלראשונה:בהצצהלכאורה,כך

אלהסתםסיפוריוקראתששבתלאחר
השתאותמתמלאאתההשגיח,בפעם

לאלשישזה,ענקלסופררבהוהערצה
מעטכךבכלהרבהכךכללספרידו

שלרישוםכביכוללשרבטדברים,
עולםובוממנוולהעמידכלום,

שאלהלהניחאפשרכן,אמנםומלואו.
ספריופלטתפנקס,רשימותהן

 nתקדמך"א 1יזהרשלהאחרונים

הנראהככלמבוססותוהןלהבים", r:ו
תוךגםאםבממש,שהיודבריםעל

שללכתמרחיקוליטושספרותיסגנון
שאמנםכפיהאירועים,ושלהדמויות
יפותאחרות,במליםכתוב,

העטיפה.·גבעלמאוד,עדומסוגננות
התקשורתלאחרונהעסקה Iלמשלכך

לסיפורודגםליזהרששימשבזוג
אם Iוכךבלילה"בודד"פסנתר
בסיפור Iאותימטעהאיננוזכרוני

קוויםגםיזהרכרךהזלזלת",הר"הר,
הגיאולוגלטבע,המורהשלמדמותו

"המורהשלבדמותושלם,נתןד"ר

..... 
היה Iשבימי Iאביזוהרד"רלטבע",

העבריתבגימנסיהלכימיהמורה
שישולומרלהקדיםוישבירושלים.

דבריםשלגודשגםסיפוריםבכהמ
שלסבלנותואתבמבחןשמעמיד
משוותשלעתיםרבותוחזרותהקורא,
אבלמרהיב,מוסקליריתמוסלסיפור
הקורא:עלמאודמטריחותגםלעתים

הריקצרים,כהבסיפוריםכךואם

 1כןפיעלואףבעיה,כאןשיש

שלקסםקסמם,אתהסיפוריםמהלכים
ושלאנשיםשלאווירה,ושלנוף

 1עודואיננושהיהעולםשלמקומות,

שלבדיבורוונבראחוזרהואוכאן
גדול.מספר
מרובהחשיבותייחסלאכידוע, Iיזהר

ספרות,שביצירותולמסריםלתכנים
בהבדרךבעיצוב,עיקרןאתוראה

הסיפורשלבמהלכו Iונתכנונבנו
תופסהואבוובאופןובהתפתחותו

אומרשהואבמהולאהקורא,לבאת
הסיפוריםהקורא.שללשכלו

למשעימעוצביםאכןשב"צדדיים"
נמשךאמנםוהקוראהיטב,ובנויים

זכו Iלטעמיזאת,עם •בלבואחריהם
מןהגדולברובםאלהסיפורים
מובהק,רעיונימסרבהםוישההפקר,

איןגדול.בקולהשורותמביןהקורא
פילוסופיהאוחלילה,אידיאולוגיהזו

אתלהסתירשעשויהים,מיניעמוקה
וודאיודאישהוא, Iעצמוהסיפור

שלאזה,רקאלאהסיפור:שלעיקרו
אישהיה·היוודמויותומקוםזמןקר

בסיפוריםהמתואריםבמרחביםפעם

יפיםשהםדבריםגםאלא Iכאןיש
אדםולבני Iזמןולכלמקוםלכל

לסיפורומעבראדם,בניהםבשאר
קוראיםשאנונוסף,משהוישעצמו

מקצועיתובעגהמוגבהתבלשון
אוניברסלית","משמעות

שבסיפורמשפחתהובניהפסנתרנית

בלילה",בודד"פסנתרהפותח,
ובניכורם,בבדידותםלהללמתוארים

שנקלעולמקוםשלהםהשייכותבאי
המוסיקהגםלמקוםשזרהכשם Iאליו

וכךבלילות.הפסנתרניתשמשמיעה

גילה"גילה"בסיפורמתוארות
שכאב ;הנוערמעלייתילדות Iוהאנזי
בתוךהיטבעצורוהניתוקהזרות

שלבכוחהועולהפורץוהוא Iתוכן
ה"גפיר"אברם,גםוכןמוסיקה.

עלמשמרתובשעותהשוקד Iהבודד
 1מסתברולבסוף, Iמילטוןשלשירתו

האמנות.שלבכוחהמקומואתמצא
אלהתלושיםעקורים,ספק,אין

בניכורםיזהרשלבסיפוריונתפסים
שלאלתוכושהושלכומהעולם
לבקשאלאלהםאיןומעתהלרצונם,

אופייניזהוהרידרכם,אתבו

שמאפיינתמודרנית,הקרויהלספרות
בזרותוהעשריםבמאההאדםאת

זיקותמטעיםאכןיזהרהקיומית.

בין·באיזכוריםאלהרעיונות
לפסנתרהקונצ'רטולצדטקסטואליים.

בודדב"פסנתרמזכירהואמוצרטשל
מאןתומסשלסיפורואתבלילה"

הלידרלצדוב"גילה","טריסטאן",
דמויותיואתמזכירהואשוברטשל

וכיוצא Iשאגאלמארקשלהמרחפות
באלה.
ממש,שלזרותאבלאחרת,זרות
היאאחרת,כךכללאגםואולי
 1המספרנקלעשלתוכההעולםחשכת

לתל·נוף"."מבילוהאופנוערוכב
היאשאיןאלאקיימת,אמנםהדרך
הכבדההחשכהמחמתלגיבורמצויה

לופורץהואאיןהעולם.אתשממלאת
הואלעשותשעליוכל Iהאוראלדרך

הדרךאתחושיובמלואלמצוא
אורמעט •יומעיבהנסתרתהקיימת

אתמאירשמאחוריוהג'יפלושמביא
לעומתו,דרכו.אתלומאירעיניו,

אכןלחולדה"שב"שעטההחבורה
יסודעלחדשה,דרךלפרוץמבשקת
שהדרךפיעלאף Iומוזרחדשרעיון

קיימתוהמוכרתהנוחההישנה,

קלהאיננההחדשההדרךואפשרית.
בשעטההמשתתפיםכלולאונוחה,

הואהעיקרוןאבל Iזולדרךמצוידים
עלוליםהםהחדש.הכיווןאתהקובע
ולהיקלעדרכם,אתלאבדאמנם

בגבעותתועיםיהיובהלחשכה,

פלמ"חאנשיכאותםבאבנים,וניגפים
הבוקר,אורעםורקשלםלילהשתעו
לקיבוץמסביבהלכוהלילהשכלראו

רוכבאותווכמולהגיע,רצושאליו
ועדייןלתל·נוף","מגילואופנוע
העיקרים.עיקרהיאהאחרתהדרך

בסיפורייזהרשלגיבוריומרבית
דרכיםפורציאכןהם"צדדיים"

מעצמםויוצאיםחורגיםחדשות,

למטרותלהגיעמנסיםומגדרם,
ענייניםבהכרחלאורחוקות.מוזרות
איןלרובהעולם,אוהאומהשבגורל

וצנועיםקטניםדבריםאלאאלה
מוסקונה,לוילמשלכמויום,שביום
לאמור 1 "םי~~ 9 "אופנועלושקנה
אףבאופנוע,שרצהכיווןשמש,קרן

והמורה .עליולרכבידעשלאפיעל'
על Iעליו"לטוס"שמבקשתלאנגלית

שלה.והמנומסתהסגורההחזותאף
מורהשהיהבעת Iהמספרגםוכך

בדרכולמצואביקש Iבבן·שמןצעיר
 1במוחושניקרולשאלותתשובותשלו

ואותו Iתלמידיוולמעןעצמולשם
תכנןביבניאל,שהיהבעתמורה

שלענקמפעלשלמיניאטורהבדמיונו
בוואדינסתרממעיןהזורמיםמים

לשכנעהמנסה ,המדריךוכךפיג'אס.
חניכיואתענקיים"פיקוסים"תחת

באוניברסיסה,ללמודללכתהמצטיינים
ועמלעבודהשללדוקטרינותבניגוד
באותםמאודמקובלותשהיוכפיים,
שברבותחדש,שבילמסמןימים,
ומובנתסלולהלדרךיהיההימים

מוריוהוותיקים,המוריםגםמעצמה.

למוסיקה,המורהחרלמוב Iהמספרשל
פורציםלטבע,המורהואביזוהר

מהם, Iובחינוךבהוראהחדשותדרכים

אתהצעירהמורהלמדהנראה,ככל
בכוחושפרץוההוראההחינוךדרכי

שלו.
חדשותדרכיםפריצתשלזוראיה
גםמקבלתהאדםבחיינעלהכערך
 1הספרבגוף Iכביכול Iיאורטיתביסוס

שובנחש",ישכנודרך"פורץבסיפור

ונלהב,צעירמורהבאותולנועניין
בכמהגםהמופיעבמקובלות,מזלזל

 1ראינושכברכפיאחרים,סיפורים

שלדמותובןאלאאינוולמעשה
ימים.עולעדייןבהיותוהמחבר
 1לתלמידיומציעהואזהבסיפור

מכובדיםפרופסוריםשלבעממדם
ובנוכחותבירושליםמהאוניברסיטה

מקוהלתלפסוקחדשפשרתלמידיהם,
"אפשרנחש":ישכנוגדר"פורץ

לחיותאפשרהקיימת,בגדרלהסתפק
 ...יישוךלאנחשושום Iהמקובלבסדר
אתלהפחידכדיבגדריושבהוא

שלגיבוריויפרצו",שלאהפורצים
בהםישהם,גדרותפורצי Iאכן Iיזהר

בוואדיהמורהכמו Iשנושנוכאלו
וגדרותיהםצלחהשדרכםישפיג'אס,
כנעריהאופנוע,כרוכבנפרצו,

שמצאוההכשרותכחבריהפלמ"ח,
אלדרכםאתדברשלבסופו

האוניברסיטה.

מפירושי,נחתירווהלאדומני,יזהר,
לאשכןדבר,הבנתישלאויאמר
אעשה,מההמעשה.אלאעיקרהמדרש
המדרש.גםהמעשה,גםנאיםובעיני

 •וישפוט.הקוראיבוא

יצחקיידידיה
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בפחדלגעת

כחולה;הכיהעיןמודיסון:טוני
 1996החדשה";"הספדיה

לגעתצריךהיכןיודעתמוריסוןסוני
הכאב,שלבעומקולחפורכיצד ,בפחד
החומריםעםלעשותצריךומה

מתמצתת,היאוכךהללו.הטעונים
מהותאתהיסב,ומושחזנחרץבדיוק

עצמךאת"למצואהקיומיים:הפחדים
יתהאמיתהאימההוא ,ידענו ,בחוץ

בחוץעצמךאתלמצואהאיוםבחיים.
הואההם.בימיםתכופותועלהצץ

אםהפרזה.שלאפשרותכלקיפח
היההואבסוף ,מדייותראכלמישהו
אםבחוץ.עצמואתלמצואעלול

בסוףפחם,מדיביותרהשתמשמישהו

בחוץ.עצמואתלמצואעלולהיההוא
עצמםאתלמצואעלוליםהיואנשים
שתיה.מרובהימורים.מרובבחוץ

בניהןאתלעיתיםהשאירואמהות
חיתההאהדהכלקרהוכשזה ,בחוץ
הואעשה.מהחשובולא ,לבןנתונה

אתלועוללוובשרוועצמובחוץ,היה
החוצהאותךמוציאהביתבעלאםזה.
שלה-בס-זiנ ..אגל_ !בי~מקרהזה-

איןכי ,עליושליטהוךשאיןהחיים
להיותאבל •הכנסתךעלשליטהלך

עצמךאתשתמצאכךכדיעדבסלן
אתהפקרתכדיעדאכזראו ,בחוץ

 ,,פשע.זההרי-בחוץבשרךשארי
ברומןהאנשיםמפקיריםזאת,ובכל
אפשרית.הזדמנותבכלרעהואתאיש

להיותמהזכותזהאתזהמנשלים
האיוםהפחדומוערך.מקובלנאהב,

משמעו ,בחוץ"ה"להימצאשלהזה
ככלוהאהבה.החוםממקורלהיזרק

פחותיםכךחזקה,אליושכמיהתך
בפנים","להיות ,בולזכותסיכוייך
שיוצא ,מוריסוןשלהביכוריםבספר
מפליאההיאעתה,רקבעבריתלאור

מבליוזאתהפסיכולוגית,בהתמצאותה
לפסיכולוגיזםלרגע,אךולולגלוש,
טרחנית.לסנטימנטליותאומצטדק

מהדמויותשמרביתמפניקורהזהאולי
היאהאמפתיהועימםילדים,הםבספר
הםעזוביםחתוליםכגוריחזקה.ממילא

לינוקובעיקר ,להישדדמשתדלים
 ,זואהבהתבואמאיפהאהבה.סיפת

גםלפעמיםאהבה?בסולבעולם
וירודים,שפליםהכימהמקומות
ודיסהרמוניות.פגומותהכיובסיטואציות

פקולה,שלהמזעזעהמקרה ,למשל
והמסכנה,הקסבההשחורההנערה

העלילה.נסבההעגוםסיפורהשסביב
אלהימיםבאחדהולכת ,זופקולה
שרלטןכומרמין ,השכונתיהמכשף
לחוללממנוומבקשת-ותאוותן

הכיהעינייםלהשיהיוכדינס,עימה
העצוםלצורךבתמורהבעולם.כחולות
בהתייחסותבנחמה,באהבה,שלה

סטייקבידהנותןהאישובהתקבלות,
אתלהאכילכיצדוהנחיותמורעל
רצוףוהספרהשכנה!שלהכלב

המדריךאתלמלאשיכוליםבמקרים
והשפלה.דיכוילהתעללויות,השלם
מבוגריםביןברומן,מפגשכלכטעמ

מבוגריםביןאחרים,למבוגרים
וביןעצמם,לביןילדיםביןלילדים,
מסתיים-חייםלבעליאנשים

ון oמוףסוג• :
כחולההכיהע•ן

מסתייםחיבהשלזיקכלבהתעללות.
אנושיתאינטראקציהכלבהשפלה.
 ,בךלהשתמשהנלוזהבכוונהמסתיימת

אשה .אותךולדכאאותךלנצל
לפקולה,זמניביתלהעניקשהסכימה

צורחתהכלא,בביתנמצאשאביהבזמן
גמרהשהילדהשוםעלרוחהמורתאת
היאהמשפילנאומהואתהחלב,כלאת

עתה-שמיבתחוםקא!ך~_לבצעמקפידה
משפילהפקולהשלאמה ·הילהד.-ש~

היאבולביתבאהשהיאבשעהאותה
מפנקתהיאובעודכמשרתת,משמשת

בעלישלהלבנההתינוקתעלומגוננת
ששפכהעלפקולהאתמכההיאהבית,
כשפקולהגםאוכמניות.רוטבבסערת
זההשכונה,ילדיעםלהתיידדמנסה

מגדילבפרסבהשפלתה.מסתיים
אותהשמפתההמפונק,הילדלעשות
וברגעלשחק,מנתעללביתולהיכנס
אתעליהזורקהואנכנסתשהיא

שבהוכשזואמו:שלהאהובהחתול
עלזעמהאתמוציאההיאהביתה,
אביהכאשרחראהשיאכמובן:פקולה,

משום-אותהאונספקולהשל
שהיאקולטהואהמעוותתשבתודעתו

-ואהבהחוםלקצתזקוקהאכן
דעתהעליהבסופתמכךוכתוצאה
האחרוןהמסמררקזהואבללצמיתות.

מכריה.כללהשהכינוהקבורהבארון
אנשיםדיכוי.עלמדברתמוריסון

במערכתאהבהלבקשאולקבלבאים
המושפלבלב.דהתעללותשמייצרת

להפסיקמנתעללמשפילהופך
שלבשמהנעשהוהכולנחות,להרגיש
נקודתאתמרחיבהמוריסוןהאהבה.

בתיאורמסתפקתאינההיאהמכס.

אלאפקולה,עלשעוברותההשפלות
כלשלוחייהםילדותםאתסורקת
מתבררותמידבה,שהתעללוהאנשים

שהרעומישהוהואלה,שהרעמישכל
לרגעפורשתאפילוהיאבעבר.עימו

השחורהבשכונההחייםהווימתיאור

אייעדומרחיקהבאמריקה,עירבאיזו

אתלדלותכדיהמערבית,הודו
ומיזנסרופ,פדופילכומרשלתולדותיו
גםפקולה.שלבמסעההאחרונההתחנה
ונעראומללילדהיה ,מסתברהוא,

כולם.שלקורבנותכולםכימקופח.
מתרחשהרומןשלרובושרובומפני

השנאההשחורה,השכונהבמעבה

רקנזכרתגזעיתהביןוהתעללות
אתשרדפולבניםגבריםכמהברמזים:

פקולהשלאביה ,הצעירצ'ולי
ילדיםנערה:עםאינטימיתבסיטואציה

למעגלשמצטרפיםהספרמבית
ואיזכורפקולח;שלהקטניםהצוררים

אמהשלהנצלניםהביתבעלישלקל
ליצורמנתעלבזהודי-פקולהשל

האנושיותההתעללויותלמעגלמסגרת
הבריותשלמקומםאתולסמן

שחור ,שחורמשפיללבןבהיררכיה:
אשהאושחורילדמשפילמבוגר
ילדיםילדים,משפיליםהוריםשחורה,

הדיכוי ,כאמורחיים.בבעלימתעללים
 ,וממוקדאישיפחותהגזעיהרקסעל

האימפריאליזםבהשפעתיותרונוגע
הנובעזהבעיקר-הלבןהתרבותי
כמווואספייםקולנועייםמדימויים

שלתודעתםעל-סמפלשירלי
פקולהשלכמיהתהנהפכתכךהילדים.
דימויבתוךלדימויכחולות,לעיניים

שחורישעברומופנם,דיכויאותושל
אמריקה.

שנותראשית-ההיסטוריהרקעגם

הכלכליהמיתוןשלעיצומוהארבעים,
-האמריקאיה"אפרסחייד"שלוכן
ומשמשהעלילהאתותוחםמאיירקר

שלהמכניזםשמניבלאירועיםכרקע
להשתמשמרבהאינהמוריסון .הדיכוי
המושפלבקיוםכמניעהיסטוריברקע

ניתןהשחורים.גיבוריהשלוהמשפיל
כתבמציבשלהשהרומןלטעוןאף

הפנימיהדיכוינגדבעיקרהאשמה

שנרמזכפיהשחורה,בחברההשורר

מוריסוןשםהרומן.בראשיתבדבריה

בניעםמחמירהשהיאלהביןנותנת
הרוחות,לכלאותךשזורקיםמשפחח
מלבדאךזרים:עםמאשריותרהרבה

הספהאיזומבליחהבחןקסבותמעידות
סוני ,מיותרדידקטיהסבראומוסרית

אתמלגרורמאודנשמרתמוריסון
מגמתיים,פוליטייםלכיווניםחסקסס
אושחור·מיליסנסיאופיבעלי

למרותוזאת,פמיניססי·מיליסנסי.
ספרה,לאוריצאבהעתשבאותה
אופייניחיהזההשבעים,שנותראשית

אור.שראואופנתייםכתביםלחרבה
עימם.נמנהאינומוריסוןשלהסס;וס

כיום,נשמעאינואףהתיישן.לאהוא
מיליטנטיתכגרוסאהשנים,יובלמקץ

לאמאוםלמעשה,ופאתסית.מיובשת
כלהמשתקת.ומעוצמתומאיכותונגרע
בךנכנסדףכלאותך.הורגעמוד
 •בנשמה.עמוק

ולחישותזעקות
בשינקין

אנסטסיה;אניקמחי:אלונה
 1996כתר;כותדים·הוצאתסדרת
מקבץקמחיאלונהשלהביכוריםספר

דיווחיםחמישהמונולוגים.חמישה
מיוסדים,קדחתניים,לוהסים,פנימיים
והמוןכאביאוש,מבסאיםחםארסיים.

פנימהתוקפנות:בעיקרתוקפנות.

שנעהגיליםבקשתהדמויות,והחוצה.
 ,עצמןעלכועסותלארבעים,עשרבן
כלפיהעצוםבכעסןמפליאותאך

גםחזה:בכעסנדרסהכולהעולם.
בדרךאבלבכלל.כזוכשישאהבה,
בחיפושםגיבוריהמאמציאין.כלל

אותםהפכואהבהאחריהנואש

כדיעדצינייםמתוסכלים,למרירים,
גםהםהזמןברוח ,וכן .בחילה

הםאךהמדביר.בכעסםאופנתיים

שלמגיבוריה ,למשל ,לחלוסיןשונים
לפחותשהםמשוםקססל·בלום,אורלי
אתולצעוקלהרגישלעצמםמרשים
כלמאחורילהסתתרבמקוםכאבם,

אתומנכרות.ריקותאמירותמיני

מייעדיםחםשלחםהרגשותמנעד
זעקותוידע.שישמעהעולם,כללאוזני

היא,הבעיהשינקין.באמצעולחישות
תוףאתמחרישותהזעקותשלעיתים

חוץצורמניות.קצתוהלחישות ,האוזן
ספרהואאנסטסיה""אנימזה,

אותולקחתמהבשביליששבהחלס
ההומורלמעןובראשונהבראשלי.ד

עקיצותבו.מתמחהקמחיהמאקברי.

העולםחשבוןועלעצמהחשבוןלע
מפנישנית,חמיסב.אתממנהמוציאות

מסיבההיאעושה,שהיאמהשאת

חשובחכיוזהשלישית,לעשות.
שהיאבכתיבתהשניכרמפני ,מבחינתי

לא ,אותנסיפנימיכאבממעמקיחאב
למעןרקומזייףמזויףשהואכזה

"זובי""כוס",שבלהגיוהאופנתיות
ו"חרא'.'

הוא"סוסים", ,הראשוןהמונולוג
אביבית,תלקולנועניתשלסיפורה
חייהמסעאתשמתארתצעירה,

צעירהחייזוגה.מבןופרידתה

פנימיכסיוסמתוארים"שינקינאית"

בעיקרשמופניתעצמית,שנאהשל
זוגה.בןשלוגבריותונשיותהכלפי

שלהבלחותהכוללהנוסח,התיאור
עזה,קיומיתושנאהמהעולםגועל
במונולוגיםגםומשוחזריםשבים

ברלין""יומנימהם,ששנייםהבאים,
הלאהגמילהאוהבלחותו"שירת
ממחזרים ,אלקבץ"מורשלממומשת

מהסיפורהשיניקנאיתהגיבורהאת

עיקרידרךאותהונושאים ,הראשון

 ,הקיומיהגועלתוךשלהפנימיהמסע
אהבה,כמונשגבאנושימיתוסכלבו

עליולהביסשנהוגלידה,הורות,
לפליסוןנהפךרגשניות,בקלישאות

המקסים"החלקבחילה:מעוררמאקברי
שלהתיאורהיהדורוןשלבסיפור
מחזוניבפלסההקסבההילדהבוהרגע

בובל'ה,של ,הענייןלצורךהמגולח,
 ,נעצרוהזמןקפא,כאילווהאוויר
ונרגשים,שותקיםעמדווכולם

הזאת,הזערוריתהילדהעלהסתכלו
החלקמלאכים.כנפימשקוהרגישו

קמחיאלונה
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במאמץאיךהיההסיפורשלהמגעיל
ישרחראמשפריצהנוכליההלידה,של
הדוברתמטפלתכךהרופא",על

מהפרותבאחת"סרטים"בסיפור

הרגשותבמילוןקדושותהיותר
אחרבמקוםהלידה.תהליך Iהאנושי

מצבעלנוסףארסמטפטפתהיא
טמפוןלעצמי"דחפתיהאנושות:

שלהיותלעצמיחשבתילמיטה.וחזרתי
עלחושביםאםכזהלהיטלאזהאשה

לשנאהנוספיםתימוכיןבאמת."זה
הגיבוריםשלולמיזנטרופיההעצמית
ברלין",ב"יומניהדוברתמפסקת
חוליםבביתהמאושפזתצעירהשהיא
מוראותהשגםוכמובןנפש,לחולי
שלהבלהות"שירתגיבורת Iאלקבץ

גםשהיאנודעתצלמתאלקבץ",מור
מופנותשלההנוירוזותכלגולמית:

אתמשלימההיאהקיבה:ומתוךלתוך
פשוטוהעולם,עלומקיאההדימוי

מונולוגיםששלושהבעודכשממעו.
מתוך Iיותראופחותמדברים,אלה

ועלומרדנית,נרגזתנשיתתודעה
נשים,כללבדרךשמטרידותבעיות

הנוספיםהמונולגיםשנימרחיקים
שלועדותילדהשלעדותאלבקובץ
ירח","ליקויהסיפורבמרכזגבר.

עלנקראשהספראנסטסיהעומדת
עולהילדה,היאאנסטסיהשמה:

אותהמדכאהחורגשאביהמרוסיה,

עלמדבריםב"היינובה.ומתעלל
כוחהאתמנסההמחברתאהבה",

 1אביביתלגברשלגולובמוג

הרודף Iטיפאתודימזדקןהומוסקסואל
שהואומוודאברחובותאהובואחר

באיידס.ממנונדבקאכן

שלהשינקינאיהאופי Iהמזללמרבה
חיצוני.אפיוןרקלרובהואהגיבורים

אתלעכללקוראשיעזורטריקמין
האינטנסיביתהספרותיתהחוויה

מנסהשהמחברתדוקרניתוהמאוד

 •יאכלו Iירצוקוראיה.אתבהלהעביר
כמו Iיקיאואולי Iירצולא

שיתמסרמי ?הגולמיתגיבורתה
מנסהשקמחיהמורבידיתלחוויה
הכאבעםשיתחברומי Iלהעביר
תהומותבלבעצמוימצאוהזעם,
הקיומי.והאבדוןהחידלוןהיאוש,
דובריה,כלאתמאחדזהלאמנט

המבוגרועדשבהם,והתמימהמהקטנה

היאשלהםהזעקהשביניהם.והמריר
מתקבלתגםולכןונועזת,אמיתית
קריאהקובץהקורא.מצדדרוךבאמון

בשלדומיננטיקולומציגומגובש
טמונההמרכזיתשמכשלתו Iומסקרן
שלוהידועהמובןבצורךבעיקר
להדהים,ביכוריםספרימחברי
שלמאמציהולהבריק.לטלטל Iלסחרר
אתמצבבכלולהפגיןלהבריקקמחי

המילוליתתושייתהואתחוכמתה
אתושםפהמכשיליםהמצוינת,
להיותנסיונותיה .הטעוןהטקסט
בחזרותגובליםומדהימהמקורית
מןואחדותדימויים,שלמייגעות
עלולותשלההמילוליותהסלטות

מיותרתבהתחנחנותללקותתים'לעי
קלישאותלמחזרובגטיההקורא,כלפי

מהמאמץמעטמרפהכשהיאידועות.

נוגעת:באמתהיאמחיר,בכללהרשים
 ••אימתהאתוזועקתמכאיבהמצחיקה,

ישראליעל

אתכפהלהקיף
הארץכדור

תוצאתשירים;קינמוןנגיר:וירד

עמ' 55 ; 1996ביתן;זמורה

ורדישלהביכור"םקובץ- ,,"קינמון
 1חושילעולםאותנומוביל-נגיד

גםתעידכךעלוסוגסטיבי.צבעוני
תותיםזוגותשלושההמציגההעטיפה,

אשהדמותלימונים,שישהכנגד
ייאמרסחרחר.בריקודזוגמוכפלת,

איןזה:בספראיןמהמלכתחילהכבר
לאהתפייטות,ולאסמליותלאכאן

עמדהולאמופנמתליריתהתבטאות
כאןאינטלקטואלי.עולםאוהגותית

הרגשיתהקונוטציהארצי. Iממשיהכול
להשתנותעשויהוהיאהמכוונתהיא

לרגע.מרגע
נעהשיריםלמרביתהמשותףהמכנה

("שושנים/קטנות/ההתאהבותמן

חושניתלאהבהעדמתפעמות/בי")
נמראולי 1חיה 1היה"תמידמסעירה:
סגולסימןומשאירהעורקלישטורף

המרכזיתהחוויהמנשיכה".האצבעעל
אלהסוחפתוהתנועההתשוקההיא

המספקת'המציאותואלוממנוהאהוב
ניכרהדברחושיים.גירוייםאין·ספור

בהעצמתהמלים,גבולותבפריצת
סוריאליסטי:מבעלכדיתמונות
מתקשיםסגוליםבמדים"שוטרים

כמוכתומההיאהמנדרינה.אתלפתוח
לתוךחלוצה.היארגל/מודרנית.

סגוליםנופלים.אנחנוהאבדון
תעופה".סלמי;תוךאוכליםבנשימה.

פנימיעולםזהולראות,שניתןכפי
הואאלאלהתפענח,שואףשאינו

המציבהפעמיתהחדההוויה Iכנתינתו

מסממניפהלראותניתןלקורא.אתגר
שהטכניקההפוסטמודרניסטית,השירה

בו Iאקלקטיקולאז'מעיןהיאשלא
דבריםשלחופשיחיבורמתאפשר

שמחברמהמזה.זהורחוקיםשונים

המתפרץהפתוח,הדיבורהואביניהם

אםוסקרנות.דריכותוהמעורר

כצמחהואזהקובץ Iבדימוילהשתמש
ר fמנו Iבמתכווןמבויתלאבר

כדבריאומקובלות,שיריותמתפיסות
אתהופכותשלי"השאלותנגיד:ורדי
/במאמץמשתדלתשאניהסדרים/כל

במקום".מכני/לשיםכמעט
בלשוןהאימפולסיביתההתבטאות
האסוציאטיביתוהזרימההמדוברת

מתארשירכלציפיה.כלמפוררות
לעצמה,תחומהרגשיתסיטואציה

מופיעיםמפתיעות.שלוחותבעלת
אנטישמטרתודיבורשלנתזיםהרבה

מדברים"אנחנובמתכוון:תקשורתית

/כדי/המוותאת/ומקרביםעל/חלליות
וכן:/ולצחוק",באף./לולדגדג

דגיםמורידותתפלות"אמונות
והסביבה".המרצפותעלערומים
עדהישעולםאתלחוותזושאיפה

מהרצוןנובעתהאפשרילמקסימום
בחושיםלהיקלטשעשוימהכללהכיל
להרפותלאשיעור.איןעדשיור,ללא
"אניופנים:חוץאותךשמוליךממה
הארץכדוראתשליבפהלהקיףרוצה
כמוארבעעל/לעמודהמים.כולל

רזהלעשות/להיותנמשכיםשכולם

/לצעוקירוקים.מדגים/ומעשביםחיה
אחרות:במליםאוגדול",בקול

לא Iוזמיןשקליטמהבכללהתנסות
אתמוצאהזההרצוןלחמוק.לולאפשר
הבאות:בשורותוההולםהיפהביטויו

יניחשזיף/כשהואכמוייגמרו"השמים

וילך/בידתחת/השערותהספראת
ספר/אחר".להביא

אובצבעיםוהתכוףהחריגהשימוש

לעולםההיצמדותאתמבליטבפעלים
האסוציאטיבית:הזרימהואתהיש

תוסס"היםצהוב",הופך"הים

משמשאדומות"פיצותכתום",
בצבעי'םקטנות"נשיקותאדומה",

הצבעוניותועוד.סבון",של/בועות

נפתח.הזמןכלהואהי.דבתוךביצה
לתוךאותימכניס/הואאמיתי.הוא

נשימה".

גוףאתמחדשמעבדתנגידורדי

פירותמינילחם,דגים,המכילהעולם
האהבהחווייתאלחוזרבהילוךומאכל
תמונותקטעיממנה.שנובעומה

מכלול,מביעיםמינימליסטייםבקווים
בפנילשירהופכיםכשהםבייחוד
כשאשה/מתקפלים"שומניםעצמו:

מלהאףירוק".להרים/סלמתכופפת
בעמוד Iזולתמונהבשכנותמיותרת.

בלבד:מליםשלושמופיעותהנא,
הדהודיויוצרותנשיקה"רוצה"אני

החללשגםכך Iזותמונהעםמשמעות
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הרגשיותמהתנודותחלקהיאהמשתנה
היאבשירים.הדוברתנתונהשבהן

סביבתהאתהרףללאומשנהמשתנה
הצבעיםמלבדרצונותיה.מושאיואת
לדינמיותתורםהרבגוניהמיקוםגם

מהלוקליותבשירים:ולרעננות
 1חדרקפה,בית(ברינה,המצומצמת

לנירחוטיםקושרתהיאחשוכה)מונית
לקמבודיה,אורלינס,לניריורק,

מהשאיפהחלקזהגם-למלכודן
העולם.אתהאפשרככלולספוגלהכיל
מוקדמתבגרותפצעיעםנעוריםאהבת

וכמהכמהכאןהבשילהמאוחרתאו
משמע,תרתיהלשון,מעניינים.שירים
טעימתשלוזוהשפהשלזוכלומר
לפלחכדיכדבעיכאןמנוצלת Iהחיו

"דגיםבדרכה:שנקרהמהאתולכתוש
חסהדגכמוממולאשליהמוחטרופים.
ישאהבה.שאיפתקליפורניה/ירוקה

זהבהקשראזכירלהם/סימנים/בדם'.'
אמרתישלא"איךהארוךהשיראתםג
משהומשדריםהשיריםתמיד'.'זהאת

המובעותראשוניותחוויות Iחיולי
אקספרסיביים,דימוייםשלחדבפרץ
לאהאבסור.דגבולעדאלימיםלעתים
במבחןהתבטאותעומדתתמיד

תמונותשלהכלאההאמינות.
אמנםיוצרתמזהזהרחוקיםוצירופים

אךלקורא.אתגרשהםפערים
גדוליםבמינוניםנעשיתכשההכלאה

וחסרסתוםמשהומותירההיא Iמדי

ילדים/ילדים.יולדים"אנחנופשר:
רטוב/על/גגעץיש 1מעץ.נופלים

חלבוןלייששקיקה.אנימגשם/בהיר.

תפקידלמעשהממלאהעמודשלהריק
אחריםבשירים •סמוימילולי

ושבריתמונותקטעימתערבלים
סוריאליסטיתממשותלכדימשפטים
כמוא;הבא;תישהוא"אומרטעונה:
ק~ה/ j;לתוךמחייךאלוהיםאתשארה
 .הפנים",עללו/סימנים/ואיןשלו

הישירה,האמירהביןנעיםהשירים

צריכה("אניההצהרתיתאוהנחרצת

צריכהאנילנצח.צריכהאנילצאת.
היותרהאמירהלביןסבוכה")לחזור

והאמירותהמטאפורתמורכבת.

התחבירגםוכמותןמאודאישיות

נוצריםאחתלאוהחריג.המפורר
כדוגמתומפתיעיםפעמייםחדמבנים

המקבילהבאבמשפסהפרימינימיזוג
"מיץ/גזר;מעניינת:לשוניתלהכלאה

גםזהב".חייםעושיםומיץ/תפוזים/

אחתלמלהיותראומליםצמדחיבור
רענן:חדשניאפקטיוצר

"זורקותותי","חמצמצלימונצ",
"מוז.וז.וז.וקאני","הואאוהבאותי",

'עכשוויותמליםעלנשענתהשפה
"למותיומיומית:דיבורמשכבת
"ציצים 1שלי"לתחת"מתחת 1ממך"

ושםפהדם",קצתלהם"יששמנים",
כגון: Iהלשוןבחוקימרידהגםיש

שלי"שפתייםעללשוןאת"מחליקה
הידוע),ה'עלמכוון(ויתור
הבטחהק"ינמון"צופןביכוריםכספר

מקיומולהתעלםאפשראיבתוכו.
השירהספריריבוירקעעלומייחודו
 •כיום.אורהרואים

בן-דודיערה

7 
 ' 96יולד
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J אופל"של'סערה

חשיבהסטיירון:ויליאם
ואחריתמאנגליתתרגוםנראית;
עלייתספרימלצר;יהודהדבר:
ספריאחרונות.יריעותחגג.

עמ' 111חמר;

"חשיבהבספרוהמקומותבאחד

אתססיירוןויליאםמתארנראית"
שלכ"סערהסבלשממנוהדיכאון
הדימוייםאחדזהואופל",

סוגססיביבספרביותרהסוגססיביים

הסערהללבססיירוןחוזרשבוומרתק,
-הדיכאוןאתולתארלהאירכדי

הפרעהרוח,מצבשל"הפרעהאותה
הדרךמבחינתחמקניתוכהמכאיבהכה

-עצמולאדםידועהנהייתהיאשבה
כילומרשאפשרעד-המתווךלשכל
ניתןשאינולמשהוקרובהממשהיא

 ,) 18(עמ'לתיאור"
 )"סופישל"בחירתה(מחברסטיירון
 1שלוהשישיםבשנותבדיכאוןנתקף

והסבלהמחלההלכוכשנהובמשך
כפעולתלבסוף,והחריפו.בההכרוך
אחרוןו"בהבזקנואשתעצמיתהצלה
בביתעצמואישפזהואשפיות"לש

 1כהגדרתושם, •פסיכיאטריחולים

ומספר Iוהזמןהבידודאותוריפאו

"חשיבהאתכתבמכן,לאחרשנים
נראית",

סנטימנטליות,ונטולישירספרזהו
ססיירוןובחמלה.בעוצמההכתוב
החרדה Iבדןהאותחושותאתבומתאר

והערפולהטשטושאתוהאימה,
להיותהפךשלי"המוח-המנטליים

מכשירויותרמחשבהשלאיברפחות
דרגותשלדקה,אחרדקהלרישום,
הואעצמו"שלוהסבלשלשונות
השיתוקעלמדברהוא ,) 74(עמ'כותב

המחשבותעלהרגשית,והקהותהנפשי
הגופנייםהניסוייםועלהאובדניות,

ואפילושינה,חוסרעייפות,של
עלמדברהואובעיקרהקול.שינוי
הסעםבאיבודהכרוךהאיוםהסבל
בגאולההאמונהובאוגדן Iבכל

יששלסטיירוןספק,איןמהמחלה.
הפסיכיאטרעםסגוריםלאחשבונות
 1הספרעיקראינםאלואבל Iבושטיפל

אותולראותטעותלדעתיזוותהיה
פסיכיאטריה",ה"אנטיספרירצףעל

הואנראית""חשיבהאתשמניעהכוח

ולתתלמפותקיומיצורךזהואחר.
 1הדיכאוןשלהכאוטיתלחוויהצורה

נתחעלשליסהלהשיגאחרות:ובמלים
משליסה.מופקעלחלוסיןשהיהחיים

שלכמעשהמתבסאתאינההשליטה
ולסיבותלגורמיםפירוקאופיענוח

נוגעשהואאףעלהמחלה:לש
אותה(קושראפשרייםבגורמים

במעורפלמעיר Iשלוהשתיהלהפסקת
-פסיכולוגיים>הסבריםשלקיומםעל

אתמגדירססיירון Iדברשלבסופו
הקיצונית"שבצורתהכמחלההדיכאון
הנובעשיגעון Iשיגעוןהיאביותר

 ,) 6ן(עמ'סוסה"ביוכימימתהליך
שלהכתיבהבעצםמתבסאתהשליסה
בשפה,השימושבעצםהזה,הספר

המחלה,במהלךוהתפוררהשפורקה
חוויהלהסדיר>(ומכאן:למללכדי

מסמךזהו Iלכךמעברכוח.הזהמהספר
אחדעלכבודומעוררמרתקאנושי

הנפש.שלממופיםהפחותהמחוזות
במחוזותענייןלושיששמי Iלינראה

 1כמוניהזה,הספראתיקראאלו

 •עצורה.בנשימה

אילןאורית

ססיידוןויליאם

לדיבור.ניתנתובלתיכארסיתשחיתה
בכתיבתסטיירוןשלהאחרהמניע

מתייחסאףוהוא ,"נראית"חשיבה

שלבפאתוססערןבמפורש,אליו
הדיכאוןעללספרהצורךזהושליחות.
כוחזהובפגיהם.אותוולתארלאחרים
במיוחד Iמהראשוןפחותלאעמוק
החזקותהחוויותשאחתהעובדה,לאור
תחושתהיאבדיכאוןהקשורותביותר

ביןשנפערוהפערהסוסליתהבדידות
כולו.העולםלביןממנוהסובל

המלהמוצמדתימינושלבעברית
-שלההחיבהשם(או"דיכאון"
הרוח.במצבירידהלכלכמעס"דיני")

הכללילסשסושניסוירקלאזהו
גםאלאבשפה,השימושאתהמאפיין
שישהקושיאמיתי:קושישלשיקוף
אישואינוחולהשאינו Iמהצדלעומד
שמתארכפי(ולעתים,מקצוע
לתפוסמקצוע>,לאנשיגם Iסטיירון

רערוחמצבשביןהעצומההקפיצהאת

דיכאון.לבין-מאודרעואפילו-
לאהזוהתהוםעלגשרלחותרססיירון

עללגשרשלוהצורךשלכהקרנהרק
האילמתהחשיכהעלהפנימית,התהום
תחושהכאמורלויששרוי.היהשבה

שאפשרשליחות,שלאמיתית
תקווהשלמסרלהביאכרצוןלהגדירה

בדיכאוןלחוליםואופטימיות
אליהם.ולקרובים
הדיכאוןעלמדברהואשבהםבקטעים
בין Iסטיירוןמביא Iיותרכלליבאופן
דיכאוןחולישלדוגמאות Iהיתר

וולףוירג'יניה(כמושם""בעלי
הואזאת,עםיחד .שהתאבדוואחרים>

הסובליםשלהגדולשהרובמדגיש
החמורהבצורתואפילו Iמדיכאון

הופעותגםושורדיםשורדים, Iביותר

חשיבות"ישנהשלו.ונשנותחוזרות
המצוראתשסובליםשאלהלכךצעומה
אותםנשכנעמוסבאולהם,נאמר

הםובסוףמסלולהאתתסייםשהמחלה
הוא ,) 96(עמ'כותבהואיתגברו",

מעליבכמעסמשהושישלכךמודע
למישהולמעלה""סנסרכלצעוק
עלמדגיש,הואאבללסבוע,העומד
 1שלעידוד Iשלוהתנסותובסיס

אםגםהסובבים,שלולאהבהלתמיכה
שלהחוויהלתוךלחדורמסוגליםאינם

להגזיםשקשהחשיבותישהחולה,
בערכה.

אהובאדםמולאוניםחסרשעומדמי
שבעצמומיגםואולי Iמדיכאוןהסובל
יכולהואשבהם(ברגעיםממנוסובל

לשאוביכולקריאה)לידיעצמולהביא

רבינוג'ניס

רישומים 4

מודפספיקחעלפרקדן
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הדורמרתון

ר,אכוד

 ;טרנספרמבהטןפסוס:רוסג'ון
חירש;ואליואוררןמאנגלית:

עמ' 450 ; 1996עובר;עם

האבוד"ל"דורשייךפסוסדרסג'ון
אמריקאים,סופריםשלהראשון
האמריקאילחלוםהצורהאתשפירקו
בשיקאגונולדהואלסיוט.אותווהפכו

עו"דשלוקי nהלא·כבנו , t896ב·
סנדלרשלונכדומניו·יורקמצליח
אתמפורטוגל.לאמריקהשהיגר
עםבאירופהבילההראשונותשנותיו

הכירשאביולאחרורקהחולניתאמו
אתשהשליםלאחרלאמריקה.חזר Iבו

כנהגשימש Iבהארווארדלימודיו
המלחמהבימיבצרפתאמבולנס
להקראולאעוד(אזהעולמית

מחבריורביםכמו"ראשונה").

לכלספקניבוזעםחזרהחיילים,
ונכונות Iהעברשלהפוליטייםהמבנים
עםפוליטיאקספרימנטמכללטעום
רענן.ניחוח

אחראמבולנסנהגהכירגםבמלחמה
סקוטעםשביחד Iהמינגוויארנסטבשם

שלישייתאתהשליםפיצג'ראלד
הספרותשלהפותחתהאבודים

 1לחברהפךגםהמינגוויהאמריקאית.

הקוטבייםהאישיותהבדלילמרות
אהובתאתלוגנבפסוסשדרסולמרות

בגווישהמיהעובדה .ערריונ

דרסבעודלמותגיםהפכוופיצג'ראלד
ההיסטוריה,בספריבעיקרנשארפסוס

הצליחוהראשוניםשנימקרית.אינה
למשלהאבודיםדורםבניאתלהפוך
הנושם Iהאנושיהסבעעלגורף

לקונטקסטמחוץגםעצמובכוחות
לעומתםהיהפסוסדרסההיסטורי.

עםנסשליחותקופה,שלסופר
אוונגרדיאפילושהיהמיהשנים.
אתהימיםברבותאיבדאבלבזמנו,

ההפתעה.ואלמנטהרלוונטיות
פסוס,דרספרסם "טרנספר"מנהטןאת

עמוסיריעה,רחבמהיר,ספר ,-1925ב

התובעלקריאה,ומתישגיבורים
ריצתשלבקצבמרתוןלרוץמהקורא

"הרחובהםהספרגיבורימסר.האמ

אנשיםגםאבלההמונים,וחברת
גביעלבצדקשנטעןכפי 1יחידים"
שהתפכחומשוחרריםחייליםהכריכה.
שסידרההמלחמה,שלהאפלמקסמה

אףמגוונות,בדרכיםהראשאתלהם
הםכאילולחיותהמשיכוכולםכי

פועליםדקה.בעודלמותהולכים
הווהעברבלימהגריםקשי·יום,

הומלסים,משקאות,מבריחי Iועתיד
ושחקניפוליטיקאיםעיתונאים,

רוחותמארבעשהתקבצותיאסרון

יכולאתההזאת"בעירכישמים,
באשתפגושמישכלבטוחלהיות
חסריצעיריםרובם " ...אחרממקום

מוצקהקרקעלפיסתהכמהיםמנוח
לכולםהמשותףומאיים.נזילבעולם

סיפוקיםאחרסיזיפיחיפושהוא

שלריקנותםנוכחובהלהמהירים
ממשיךאני"למההמודרניים.החיים
בעירהזההאומללהקיוםאתלגרור

מהזה ...הזאתוהמטורפתהאפילפטית

סופססודג'ון

טרנספרוקנהטן

מהםאחדשואללדעת",רוצהשהייתי
לאמאיתנואחד"אףייאוש.שלברגע
"בגללאחרקובע 1רוצה"הואמהיודע

עלוב",דורכזהאנחנוזה
כלאתהספרמיזגסגנונית,מבחינה

החל Iתקופתושלההשפעות
בזרםוכלההגרמניבאקספרסיוניזם

ג'ויסג'יימסשלמדרשומביתהתודעה
כאישהאמןשל'דיוקנוספרו(שאת
המלחמה).בימיפסוסדרסשינן IIצעיר
אתלהעתיקהשכילגםפסוסדרס

לצורתוהזה,הענקהאפוסשלתכניו
הפרגמנסריתהתזזיתית,האסתטית,

לארץכיאהמוגדרת,והבלתי
בכךהבלתי·מוגבלות.האפשרויות

של"תכונותיו"עלהןבו·זמניתויתר
הסיפוריהשלדעלוהן Iהישןהעולם
הקלאסיהרומןשלוהברורהמוצק
הראשוןהמצליחספרואתכתב(שבו

אתהמתעד ,"חיילים"שלושה
האמריקאיםהחייליםשלחוויותיהם
במלחמה).
אתליהזכירבתודעההנוצרהאפקט
"איפההמקסימההילדיםספריסדרת
המכילה Iהנדפורדמרסיןשל ,"אפי

שכל Iאלבומיבפורמטאפייםציורים
סצינותמאותמכילמהםאחד

בזוזומעורבותשאמנםמיניאטוריות,

פסוסדרסאצלמתקשרות.ממשלאךא
 1אפי·פנורמי·כאוסיעיקרוןאותועובד

העלילהפרקיביןבמלים.רק
עיתוניםקטעימשולביםהפיקטיביים
אימפרסיוניסטיותורשימותאקטואליים

המשמשים Iהזמןגיבוריעלקצרות
הזויים,מציאותעוגנימעיןלקורא

הכרונולוגייםגבולותיואתהתוחמים
המאהמתחילתשמשתרעים Iהספרשל
העשרים.שנותסוףועד

לדוסגםהיההאדם,בנילמרביתכמו
לקדמהאמביוולנטייחספסוס

עלהתפתהמחדונספחיה.הטכנולוגית
ההמצאות"כלשללעוצמתןכורחו

חשמל,טלפונים,האלה:המכניות
 " ...סוסיםבלימרכבותפלדה,גשרי

לאומדעשטכנולוגיההביןמאידך
יותר,סוביםהאדםבניאתעושים

יותרומכועריםקטלנייםפשוטאלא
לפיכךגדושהספרקודמים.מדורות
ההמונים,חברתשלהרקבוןבסימני

שחבריהוהמנוכרת,הטכנוקרטית

המשמעות,חוסרעלעצמםאתמפצים

וחלומותאובססיביתבחומרנות
"מהזריזה.עשרותחתעלבאספמיה

אזמניו·יורקלךנמאסשאםזהשנורא
פסגתזה .אחרמקוםשוםלךאין

הבנאדםבאמריקהרקהרי , ...העולם
קובע,לאהמוצאלהתקדם.יכול

זהשחשובמהקובעת.לאההשכלה
 • " ...להצליח

ר,מאפיונר'

השחקניתר,מפיק,

רהפסיכופט

אתתפוסלכאדר:אלמור
יונתןמאנגלית: ;שורטי
עמ' 240ביתן;זמורהפרירמן;

עדלנאוראלמורעלעברוחורפים 58
האמריקאיםהספרותשמבקרי

המתחספרי"מחברבתוארהכתירוהו

אפילווהואבארה"ב",ביותרהטוב
 1להיזכרמוזרקצתכזה.שהואידעלא

שלליורשםהיוםשנחשבשהסופרססאר
חיכההאמס,ודשיאלצ'נדלר Iלדמקרוב

במספרהעשריםספרול"גליז",עד
אתלשכנעכדי ,)-1985ב(שיצא

הואשלנאורהאמריקאים,המו"לים
שמסילהלתרנגולתנרדפתמלה

זהב.מותחני

אתקיבלשנים,כשמונהלפני
עלאמריקהשלהספרותיהאוסקאר

גםלוישומאז Iפראלןאוגרשלשמו
ככוהןלהרגישממסדיתלגיטימציה

בשנותשכתבמי •הז'אנרשלהחדש
שניבשבילזוליםמערבוניםהחמישים

זכויותעבורהיוםמקבללמלה,סנט
ששבניסכומיםספריושלההסרטה
לגדלממשיךעדייןאבלספרות,
ניירגליונותעלבידולכתובגרגירם
כפול.ברווחצהובים
שביעיתרגוםהואשורטי"את'חפוס

הראשוןסרסווגםלעברית,לנאורלש
מפחיאינספוראחרי Iלאוסקרשמועמד

ישמקרה,בכלצלולואידיים.נפש
שמפוצץבעובדה,סמליתאירוניה
מהסס Iלנאורשלהראשוןהקופות
ומגלגלהשביעיתהממלכהשלבקרביה

ההפקהאולפניביןגיבוריואת
ההוליוודיים.

("עלצ'יליהמכונהפאלמר,ארנססו
אתמוציאוהחריף">,החםהתבשילשם

שהיא Iבמיאמיבריביתכמלווהלחמו
עלהחביבותהפשע,מזירותאחת

אתרקהפעםמקבלתאך Iלנאור
מרביתכמוהאקספוזיציה.עמודי

(שאיןלנאורשלהמתחלפיםגיבוריו
לקולגותכמוקבועטיפוסכידועלו

טיפוסהואצ'יליגםלמעלה>שהוזכרו
תסרוקתעםצעצועמאפיונוביניים:

באזורשמדשדש Iלאחורמשומנת
וחמוסולסוב,הרעביןהדמדומים
לאפעםאף-הואשלוהמקצועי

תןלו.לקרותיכול"מהללקוחלהגיד
והוא Iשלוהדמיוןאתשיפעיללו

גרוע"יותרהרבהמשהועליחשוב
בתשלומים,שאיחרלקוחבעקבות
נוחתהואשםלהוליוודצ'יליממריא
 .כושלאימהסרסימפיקשלבביתו

שגם 1צ'יל~מחליטהמקום,בהשראת
עלהמבוסססרס,לעשותיכולהוא

אישו"עלבחיים,המקצועינסיובו
תעופהחברתלרמותשמצליחאחד

אלףמאותשלושממנהולהוציא
לחגיגהמצטרפיםבדרךדולר",

חמודיםשדיים"עםבינוניתשחקנית

והפסיכופסנהדרת",וצרחה

תמידשהוא Iהתורןהאינפנטילי
לנאור.אצלמושקעתהכיהדמות
שלוש"המנועבמשקיע,מדוברהפעם
והתחביבכלשהם"כימיקליםעלפועל
בזמןאקדחלהוציאהואבחיים,שלו

סביב"ולכווןאנשים,עםמדברשהוא
אחתעין Iבחדרנקורותמיניכללא

כאלה,קולותמשמיעוהואעצומה,
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 •יורה"הואכאילו Iובווו
"שורטי"גםכתובקודמיו,כמו

זמןמבזבזתשלאמדוברת,בלנארדית
וקישוטים.מסאפורותעלאוויר

עצמהאתמתאימהלנאורשלהכתיבה
קשוחה,-יוצרתשהיאלגיבורים
פתטית,אוסרקסטיתעניינית,

נשמעואינוכמעטלנאורשלכשקולו
כותבתמידלנאורהמלים.מאחורי

שקולטאנתרופולוגכמו Iשלישיבגוף
נדמהכךומשוםומצבים,קולות

המתחלפיםשגיבוריולפעמים,
פעםאףהללוהקצב.אתלומכתיבים

מסוגליםותמידחד·ערכיים,אינם
אתהסותרתגחמהאיזועםלהפתיע
יש ,למשל " rב"גלי •הבסיסיאופיים
להרוגשכיח,אמריקאיתחביבלגיבור

גרהואאבלברחוב,אנשיםסתםככה
בתינוק.כמובושרודהאמועם

מסאמורפוזההגיבורעוברב'ש'ודדים"

מל"ולאחדאליםמבריוןוהופך
בשללחלקואתהתורםצדיקים,
בניקרגואה.מצורעיםלסוכתהעלילה

תאוותמזחגתהנוכחיבספרגם

טבעםשאתמוזרים,זיווגיםהצלולואיד
נחשוף.לא

לאאוליהואשורטי"את"תפוס
גם Iלנאורשלגדולההכיההברקה

בגללוגםהמפוזרתהעלילהבגלל
מהקלותשנפגמתהמפוקפקת,האמינות

עללסובבמוגבלדיגנגסטרמצליחבה
אבל •הוליוודכרישיכלאתאצבעו
וביןסוסיםביןקשרשוםש"איןהיות

תמידהיאממילאוהעלילההמציאות",
ספקליאין Iלנאוראצלשולית

אתגםיבלעוהסופרשחסידי
לאשזרפרוזאיתבתאווה ,""שורטי

 •יבין.

ריקיןאירי
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של"הסופר
ר,סמזראי"

הספדיהטייגרהיל;קניוק:יורם
הקיבוץהוצאתהחרשה;

קריאה;סימןספריהמאוחר;

עמ' 196 ; 1995
לכלבשמחוברזנבגםהואאחד"כל
היאהשאלה ...לזנבשמחוברכלבוגם
מיהורקולא Iהכפילומההאישהמ

...רעיון .עצמוהאישומיהוהכפיל
חדש",פירושלומעניקרקאניישן.
 ) 23<עמ'
יורםשלהאחרוןספרו 1גרהיל""טיי

בנשימהשנקראספרהואקניוק,

ישממש.שלמותחןהואובכךעצורה,
ויששחוקרמיישרצחישתעלומה,

שליםרקעעלמהסבך.מוצאגם
גשםאחריכפסריותשצציםיםחגמות

קצתמותרית,הן~א;ך~ההצלחה
בכלהזההמותחהספראנינות:לגלות

הז'אנרית,מהמתכונתוחורגשונהזאת

ואוליהמחבר,ידיעלשהוצבהשניכר
אבלקשוחה.להיותאפילוהתכוונה
הקניוקיתבתפיסהכאפשרות,הסופר

אםגםממנה,להימלסניתןלשא
להיותיכול Iעצמוקניוקהואהנלמס
מקום.בעודוגם,מסוים,במקוםמישהו

עלילתיכגורםשחוזרתאופציהוזאת
אורךלכלתיאורסיתוכאפשרות

הספר.

אולי Iבפיצוץתחילתה-העלילה
צלמתקפה.בבית Iחבלניפיגוע

נסחפתהדרבשםויפהצעירהעיתונות

פליליםכתבואיתההתעלומה,בסבך
ערריםנידיד Iונמרץמחוספסצעיר

זהכל !רפוס---,מדיאינסליגנסי
מקומונית,עכשווית,בתל-אביב

 1ניכורעליהשמוסלמוכרת,קצבית,

מעלמרחףפשעשלשצלמאחר Iכמובן
שמוכר.מהכל

ומותחוסוחףשמגרהמהזאת,ובכל
ולמה,הפושעמישלמהמסגרתחורג

מעברכאןשמתרחבתשאלהזוכי
כבר Iנכון •בלחמקוהז'אנרילדיון

כאןמתייחס(קניוקועונשו"ב'ודחטא

הפושעמיבעייתנדונההזה)לרומןגם
רומניםוהרבהפשעהיאפעולהומתי

לבלשיתנולאעצמםאתשמכבדים
כורסתועלסופיתלהתיישב
שיגעולפניבהקלה,בהולהתרווח

האנושי.למיןשנוגעותשאלותבכמה
מיניכלישהזאתהמורחבתולמסגרת

שלבמקרהבמקומותינו.וגםפנים,
היאההרחבה Iלתפיסתי 1"טייגרהיל"

וזהמשעשעת,וגםמרתקתחיננית,

חשוב!

רמזיםעם-בעלילההשתולהסופר
ולכתיבתועצמולקניוקובולסיםעבים

רוסרמן">והכלב""סליהספרכתב-
של"קירקסיםשהםספריםכתב

"אלסריונגרמן"כבדספר 1גיהנום"
ברורהחולשהלוישכלב"),בןראדם

כחשודלעתיםמועמד-ועודלכלבים,
קונהלאהקוראאםוגםהפשע.בביצוע

ליונראהלרגע,אפילוהזההסריקאת
שהסופרהריכזאת,כוונהאיןשםג

"האשמות"וכמהבכמהכאןמואשם

אלסרנסיבותכמהומעמידאחרות

למציאות.
האגובעניינישקועהואאמין.לאהוא
כךכלקשריםלוויש •עצמושל

עדמהדמויות,חלקעםהדוקים
 1אותןהמציאשהואהאפשרותשקיימת

שהמציאותאו Iאותןימציאאו

(וזההקודחמוחושרירותלפימתנהגת
הואכאחד),אותוומפחידאותומרתק

רוצההיהאבל Iגיבוראינוכמובן
זוהיאעליוהנערצתהדמותלהיות.

 1אולי Iכדבריו(שהוא,"הסמוראי"של

אמיץמחוספס,חזק,גברשלו>הסופר
מעפילים,ומבריחלוחםחת,ללא
 1חשאיסוכןוגםלאדמהקרוב

שגםוכובשפושע,וגםאידיאליסס
חסרהרפתקןדמעותיו.אתכובש

מהחיים.גדול Iבקיצורגבולות,
 1מדיברור Iברורבאופןהזאתהדמות

שהואכמישהו .אגוכאלסרמסתמנת
אתלהמציארוצהשהיהכמוממציא,
בבעייתמתעסקהסופרמזה,חוץעצמו.

-לפתורהצליחשלאבעיה Iהכפיל
במציאותלהיותאפשרותישהאם
זמנית.בומקומותבשני

גםוהואמיססיאינוהזההספרולא,
לתעלומהמיססיפתרוןמציעאינו
נרצחישודמית.בשרבהחלסשהיא
גםויש .דייןוישדיןישרוצח.ויש

ארצישראלאל Iהעבראלשנמשךרקע
ובגידהוחלוציםורומנסיקה,פעם,של

מתערבביםהאלההחומריםוכלומוות.
- .ועכשוויתקצביתמציאותעם

ומביסהמזדקןהסופרעומדשמולה
חמלה.נעדרתשאינהבאירוניהבעצמו

שכתבהרצינייםהכבדיםהספריםאת

מי Iאומרהוא Iובכללקוראים,לא
שיאהבולוחשובונוראספרים.קורא
תהיהבעיתוןשלוושהתמונה •אותו

מחמיאה.

לתמונות,בספרחשיבותהרבהיש
ודרךחושפים.שהםלמהלתצלומים.

מוכרתוגםעיתונותצלמתהדר,
עםהקשרנוצרספרים,בחנות

כמדיההספרותלצדהעיתונות
המציאות.ולבחינתלהתייחסות

קוראיםלאהסופר,חושבהאנשים,
וגםעיתונים,קוראיםהםספרים,עוד

מסתכליםהםאוליבסרח.לאזה
אתקוראיםהםאוליבתמונות.
 .האחוריבעמודהמודעות

הדףעלמופיעהחידהמכתבחלק
זווגםהדר.עובדתבובעיתוןהאחורי

לעשותהעלילה,אתלהניעדרך
 1כלומרהמציאות,עלמניפולציה

הכתובה.המלהמתוךמציאותלברוא
וצבעונימרפרףבאופן Iהכולבסך

שלכמרכיביםגורמיםכמהנבחנים
וישספרות.שלוכמרכיביםמציאות

בקשרלגעתכאחדורענןותיקניסיון
ומיומציאותספרותשלהזההגורדי
לכאורה,מניעהדראתמי.עלמשפיע
מניעהעלילהאתכלומר-חלום

שלחזקהמעורבותחלום.לכאורה,
המציאות.עלהיאאףמשפיעהסופר
שהםבסרחשלאתצלומים,ישנם

וגםבאמת.שחיתהמציאותמשקפים

בשירותכליהוא Iכאמור Iהעיתון
העלילה.

וכמוההווה,עלמשפיעכמובן Iהעבר
שהוסבעמשהוגנסית,תבניתמין

ומכהוגודלמתעצםרבותשניםלפני
כךהעכשווית,במציאותכבומרנג

הוא Iהדראתהמניעההוא,שהחלום
מוצפנת.מציאותבעצם

שלסופוולקראת Iמבלבלזה Iנכון
מכבידכמעסהואהפרסיםגודש Iהספר

צפופהלצבעוניותהופכתוהססגוניות
חוסרשלחזקהולתחושה-יקהומחג

"פתרוןבאבובמקוםדווקאמציאות.

תחושהישמתאחים,והקרעיםהחלום"
רקשזהמלאכותי.שזה"תפור",הזש

צבעוניפאזלפרסים,דחוס"סיפור"
פחדאיזשהושמבסאקסנים,מחלקיקים

ריק.מחלל
חלקאוליוגם Iלגיסימיכמובןוזה

מתחפשתבמציאותהעיסוק-מהעניין

והיחסיותלמציאות,וספרותלספרות
הסופרשלומקומוהמציאות,של

הזה.במארג

יש.לתעלומהפתרוןמקום,מכל
לראותקשהאםגם Iמסתדרהפאזל
 1וכאמורפרסים.מרובתמונהממש

רקולאעצורה.בנשימהנקראהספר
-הליניארישבתסריסהמתחמכורח

וההארותהנגיעותולמה.מתירצחמי
והספרות,החלוםהמציאות,שאלתשל

הגודשוהמשתלס,המכשףהעבר
שמועמדהראיהאירוניה,המתעתע,

-ממדיוצריםוהסופרהקוראפגימול
האלה,הקסםבתמונותשנפתחזהכמו

צבעים,המוןרקרואיםשבהתחלה
פנימהוסוחףמיסשסשהכולכךואחר

וזהתמונה.וגםעומקמגליםואז-
 •מרגש.
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מתמידעיון

מרוסית: ;חייטררצקי:לאון
מצפה;הוצאתשלונסקי;אברהם

עמ' 617-כרכים 3 ; 1930

דוידוביץלאוןהגיע 112.2.29ב·
שגורשלאחר Iלאיססנבולסרוצקי
אותהבספסמבר·המועצות.מברית

בתיתכתאםייסשנה,

מאוחריוםארבעיםהאוסוביוגרפיה.

בניו·יורק:הבורסההתמוססה Iיותר

שלסופו-הכלכליהמשברהחל
הישן.העולם

לאחרספוריםחודשים 1193oב·
לאורהביוגרפיהיצאהכתיבתה,
שווהמצרךהיהלאהספרבעברית.

היההכרכיםשלושתמחירנפש.לכל
עבודתימישבעהעדשנייםשלכשכר
פועל.

מכינויואחדפורה.סופרהיהסרוצקי

היהמפורסמים,היותרהמחתרתיים,

EPO :קולמוס.גוצה,עס,ובעברית
האחרונה.באפשרותבחרשלונסקי

"תולדותספרותורגםל"חיי"בנוסף
-1933בוהופיעהרוסית"המהפכה

עוד.ולא
שלולדמותולספרמוקדשתזוסקירה

היאאין .עצמועלהמעידהנחתום
מכלולעל·פיהאדם,אתלהעריךבאה

שנכתבוהספריםואין·ספורכתביו

עליו.
פוליסי.ספרהיאהאוסוביוגרפיה

פולמוס,הואהספרכימצייןסרוצקי
חייואתהקדישלהלמלחמההשמך

לססלין-באפיגוניםולמלחמה
בספרזאת,עםעת.לאותהולחבריו
וקוריוזיים.תיאורייםאישיים,רבדים

עשרהלשתיםמוקדשתהספרכמחצית
ברה"מ.שלהראשונותהשנים
השניםעשרהלשבעמוקדשתכשישית

מוקדשלעתים,לחייו.הראשונות
כשהותו Iזמןקצרלאירוענרחבקמום

לעתיםלארה"ב.במעברבספרד
חשובלאירועבודדיםדפיםמוקדשים
הראשוןבמקרה , 1905כמהפכת

עםויכוחפולמוסי:הואהשיקול
שסירבואירופהמערבמדינותראשי

גירושולאחרמקלס,לולתת
אתמפנההוא ,השניבמקרהמברה"מ.

 ," 1905 "לספרהקורא
יום- 7 • 11ב·נולדוצקיסרלאון

-לבואלעתידאוקסוברמהפכת
אמידהיהודיתחקלאיםלמשפחת

מעמדהאתחוסרן.בחבלומתבוללת,
קדורנית"רווחהמסכם:הואהכלכלי

המצוקהמשפלהעוליםאנשיםשל
הדרך".באמצעלעמודרוציםואינם
מתארהואבארוסה·ספרוביתאת

שמעליובית·ספראפורים:כעוסה
אתכיבדהואסמסום.שלמשסרריחף
הבורגנימעמדםלמרות-שהיוהוריו

בית·הספרואתיוםקשיאנשי·עמל-
אלמנטריות,ידיעותלושהעניק

ומשמעתשיסתיתהרגלי·עבודה
חיצונית.

פוליסיתמצווה-הקדורנותאףלע
משפחהיוצאפועליםמנהיגשל

אירועיםמתארהוא-בורגנית

שעשועינורא:אינושהשדהמוכיחים

הומוריססיים.ואירועיםילדות

שמרן Iכקפדןעצמומתארסרוצקי

הסבעמשמעת.ואוהבבהרגליו
מקוםהרוחניבעולמותפסווהאנשים

חיתהורעיונות.ספריםמאשרפחות

להכללהבאשלאדברלכלשנאהבו
שהיחסהיות Iהאמורלמרותעיונית.

בפולמוסמרכזימקוםתפסלאיכרים
מדגישהואהאפיגונים,וביןבינו

עתבכל Iבידוסייעהכפרישהניסיון
שנקקז.

רומנסיקה,מעסלמצואהרוצה
לוחיתה- 21בןבהיותויתאכזב.

בנות.לשתיאבהיה- 23בןרעיה.
והשאירמסיבירברחשנהבאותה

"החייםמאחור.משפחתואתבהסכמה

הקשרעלושמרנובינינוהפרידו
יההשגאשתו ,, •והידידותיאיהאירי

איננהרגעצ'שייר:כחתולמצסיירת
שמהאתיודעלאהקורארעיה.והנה

שמהבתחיליותמוזכרתהיא •הפרסי
הדמויותביןבלבד.אביהושם

לריסה,וייסגר.לריסה-החולפות
כבעלתמתוארתוסופרת,עיתונאית

שכלאולימפית,אלילהשליופי
נרגשתיאוראתנה.פלס-דקאירוני

לרעיותיו.הוקדשלאזה
אתמרחיבהואאיןהכלכלימצבועל

כתיבהעלחיתהפרנסתוהדיבור.
לעתיםוכללית.מפלגתיתלעתונות

זהקסעלמצוקה.נקלעהוא
סתום.נשארבאוסוביוגרפיה

עולםלשםשזכה Iוצקיסרלאון
במלחמתהאדוםהצבאכמנהיג

צבאיתהשכלהחסרהיההאזרחים,
מהשורה.כחיילולובצבאשירתולא
אתחשבתי"לאעצמו:עלמעידהוא

האססרסגיה",בחוכמתלבקיאצעמי
רעיונותהיההחדשהצבאשלהדבק

בצירוףזאתהאוקסוברית.המהפכה

השקפתותמציתחיתההכפיהכוח

הצבאית.

סרוצקישלהארגונייםכישוריו
צוותשלנכונהבבחירההתבסאו
מהםחוסךאינוהואופקודים.עוזרים

הצבאיהרופא Iסגנואתשבחים.

שלקרנה"נזרכינה Iסקליאנסקי
מזכירסרוצקיאוקסובר",מהפכת

ומספרמוקירםשהוארביםאנשים

חשבון.באהואאיתםאנשיםשלדומה
הצסרפו Iלדבריוהנכשלים,מרבית

לאחרוסיעתו.לססליןיותרמאוחר
אנשיםשוכחאינו Iאוקסוברמהפכת

ומסייע Iלכןקודםשניםלושזערו
פרוטקציה.-כלכליתלהם

שהעדיףלמרות-בחסדנואםסרוצקי
זכה-הנאוםעלהכתיבהאת

הואלכךדוגמהעם.המוןלהערצת
"ז'יד"אינושסרוצקישסעןהקוזאק

מלחמה.גיבוראלא
התנועההנהגתעלביקורתו

נשמעתבמערבהסוציאליססית
בארה"ב,התנועהמנהיגיעדכנית.

מתייחסיםהאנסליגנציה,מקרב
שווהכתחביבהמפלגתיתלפעילותם

כאותםהריהםאחרים.לתחביביםערך
בשבתצהרייםמשנתהקמיםחברים

ומזדרזיםמחאהלמשמרתויוצאים
פועליהספורס.בחדשותלצפותלחזור

 GENOSSEשכמותםכינואוססריה
HER DOCfOR -דוקסוראדוןחבר, 

בעידן Iאקסואליהואהבאהסיפור
המפלגההעובדים","חברתשלמותה

החליסההאוסטריתהסוציאליססית
כינהסרוצקימאפיה.להקיםן 901ב·

עשריםמסוכנת.כאוונסורהזוהחלסה
גחהמפלהוכרחה Iיותרמאוחרשנה

פרסייםלאנשיםהמפעלאתלמכור
ובביזיון.בהפסד

סרוצקיביןהמרההיריבותלמרות
נקודותשתימצייןהוא Iססליןובין

מעשי,שכלדמותו:בתיאורלשבח
מסרות.בהשגתועקשנותהתאפקות

בעלרעאישארוכה:המגרעותרשימת
וצרותקנאהעצלות,צהובות:עיניים
ומוסרית:פסיכולוגיתגסותמוחין:
חוסרפוליטית:אופקוצרותבורות

 .כשלסרןלרעהושימושלויאליות
בעיניהגדולהשהמגרעתאפשר
בענייניפרימיסיביותחיתהסרוצקי

עיון.

סרוצקילביןהאפיגוניםביןהמלחמה
החלהחזית:כללרוחבהתנהלה

בכשלובותוכלהלניןעםבמחלוקות
ברה"מ.שלהראשונותבשנותיה
סיעתובניאפסותאתמדגישסרוצקי

בשכתובאותםומאשיםססליןשל
אתהמעריץ Iוצקיסרההיססוריה.

ומוסיף:בטעויותיומודה Iלנין
אליושיבתי ...ללניןלחזור"איחרתי
שלמשיבתםורציניתמוצקת

תיאורמביאהואהיתלמידים'",
להוכיחהבאיםמשותפים,אירועים

בנוסף Iללניןאינטימיתאישיתקרבה
הואהחביבהאירוע •לדרךלשותפות

שלחדשות,צרות,בנעלייםמעשה
סרוצקישללחזקתושעברו Iלנין
שללסיפורוהיסטוריתגיוסהשהוא
ואניון.דיימון

שללחהנסלאשנים, 65לאחר
בספראמנםהשלושים.משנותהעברית

בהןלהשתמשממעיטיםשהיוםמלים
רפויהוב' 'ד(צבתאוכקילון

נמצאושלאמליםבספרסגולות).
זיזני Iמסולתיכאדםמהשורה,במילון

לתרגוםניסיוןנמצאעלמוני.או
וניסוייםערפל"כ"סורלועזייםשמות
שלכ"הד·ההרהיוםנפוציםשלא

חןלווייתמוסיףהתרגוםחללי·אדםיי.
לספר.

ועלבארץהאובייקטיביים"התהליכים
אומריריבי",בידיסייעוהעולםבמת

בהונגריההמהפכהבסירנות .סרוצקי

הכלליתהשביתהובבוואריה,
בשנחאיהמהפכהובסיוןבבריטניה

הראשוניתהתקופהמאידיאותנכשלו.
השליטה.כוחניטלהמהפכהשל

הפועליםמעמדאתהקיפוהתהליכים
לאהליף"אישהמפלגה.חבריאתוגם
עלמעידסרוצקיסובייטי",אדם
בהשהיהעצמית,ביקורתתוך Iצעמו

הואמהפכני",סוציאלי"פטליזםמעין
ומנחםההיסטוריהעלנרגזשלאמשקב
האופוזיציהשלשכוחהעצמו

אתמניחהשהיאבכך(הסרוצקיססית>

אשרההיסטוריה.שלדופקהעלידה
בשםדבריםמביאהוא Iהאישילגורלו
לו",לועגאני"הגורל?פרוורן:
מהפכתאתלהשוותמרבהסרוצקי
הגדולההצרפתיתלמהפכהאוקטובר

סטליןבידיהשלטוןתפישתואת
היהלאסרוצקיהסרמידור.לקשר

חלפומאהרבעישלושתמסקני.
הקומונהלביןבסרמידורמהתשיעי

הרפובליקהוהקמתהפריזאית
שלחייהממשךיותרמעטהשלישית:

אנוסרוצקי.שלגירושולאחרברה"מ
מסכמים:מעשהלאחרהחכמים

גריה.כסרחזרהההיסטוריה

 :מסכםההיסטוריה""שר 1וסרוצקי
מאותר·כך nואשניםעשרות"כעבור

החדשהמשטרשלהיחסיהיהשנים,
המשטרכיחס Iאוקטוברלמהפכת
אוהגרמניתלרפורמציההבורגני
הצרפתית",המהפכה

המשוררמאת"גרגרה"השירסיומת

בתרגוםסבסלובמיכאילהסובייסי
זמננו:אתתואמת Iחופשי

נאוירנשמעותחדשות"זמירות

 .מכיר"לאאישכברהישנותאת

1 .,. 
;כ

והמחשוב,המידעמהפכתשלבעיצומה
הגבולותמיסשסשיםבהבתקופה

הסולידריותונעלמתהמעמדיים
לסיפורכיהסבוריםישהחברתית,

ולא-עובשריחישסרוצקישלחייו
ומוצאותיהאוקטוברמהפכתהיא.

ישירקו •מאיתנואחדכלעלהשפיעו
לחגיגותאוקטוברממהפכתמוביל
 •השני.האלףשלסיומו

פאפזרישאהוד
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ישראלפסטיבל

 5ו=יי
1 ~ ~ 

פרובוקציהבין

לפסטיבל
מנהלוביכר Iעברומשניםכהרגלו

מיכהישראל,פסטיבלשלהאמנותי
אירועיאתלפתוח Iלווינסון
אמורשהיהבמופעהשנהאףהפסטיבל
פרובוקציותבלקט-הקהלאת"להמם"

לאנטליגנציה.עלבוןשהיוו
נחוץהיהמהלשםהביןלאאיש

"סמולה"תיאטרוןלשחקני
עירום,שלבפוזותלשוטטהספרדים
למעוררותהפכווכךמסרכלשנעדרו
הלהקהשחקניומיותרות.שיממון
בגלגולםקירקסלולייני-הערומים
עלמיםאמבטיותרוקנו-הקודם
התפלשו"מהוגנים","בורגנים"זוגות
אתגעלדלאאףהקהוולא Iבבוץ

מסכתשיצקההתפלותתחושת
מנסהשבשיאםאלימות,"שעשועי"
במופעתלוי.גופתלפתותלוליינית
שוםהיהלאהדרך""סוףשנקרא
שלתמונהנוסחהימיםלקץאיזכור

בוץהרבההיובוש.הירונימוס

"מחוללאאךטעם,סרתותפלות
 .נוצרישדים"
מופעיכלאתאפיינוואונסאלימות

שלהמופעאתאפילוהשנה.הפסטיבל
לפסטיבלשהגיעהבטונטאנסלהקת
עלהעלוחבריהמסרייבו.היישר
ברוטליאונס Iאכזריבפירוטהבימה,

שוםבוהיהשלאמופע-נערהלש
למחולשלאוודאיל"מחול"רמז

לעודמשל-יוגוסלביהאתהמאפיין
סנסציוני.עיתונותסיקור

הבלגיהכוריאוגרףואנדקיבוס,וים
ורז","אולטימהלהקתשלהמבטיח

כוחניותפעלולילמבחרהואאףגלש
מנשגבותההתפעמותתחתדוחים.

חיתההכוריאוגרף,שלרוחניותו
שללפטישיזםסוטאליתהשתעבדות

הבמה.עלחפציםמגוון
שלהשחוריםהרחובלהקותפעלולני
הפגינו-"גסו·אוריג'ינל"קבוצת
שליטהשלמרשימהטכניתיכולת

תוססתבקצביותהגוף.עלמוחלטת
הםאוזניים,ומחרישרועםובהומור

ריקודיפעלולימגווןהפגינו
עלרוקדחלקםכאשר"ברייקדאנס",

אךהגב,עלחלקםהראש,קודקוד
מלכדת.כוריאוגרפיהשלשלדנעדר
במופעחיתההמחולמופעיפסגת

בלטלהקתרקדנישלביופיוהמרהיב
מהממתבדייקנותחיקואשר Iטוקיו

בז'אר:שלידועותכוריאוגרפיות
האש""ציפורהאביב","פולחן

אותןהמציאשכאשראלאו"הבולרו".
חידושהיווהןן)-959(בבז'אר

עלהגבריהגוףשלתגליתמסעיר,
שבו.הקמאיתהפראיתהחייתיות

והתרסהמרדקריאתמעיןזוחיתה

שלהמסורתיתפקידוכנגדבז'ארשל
שהצטמצם Iהקלאסיבבלטהרקדן
 ,"בלרינותשל"סבללמעין

למשל,האביב",ב"פולחןההתמקדות
 1הגדולהגבריהגוףשלבהדרוחיתה

מאיים.הכמעט

מ;עליםבז'ארשלברעיונותיולחזות
אך Iבדייקנותומדהיםבחיקוי

שלוהמעודןהקטןגופםבאמצעות

בחללמגוחך:היה-היפניםהרקדנים
נראוהםהשרלטןברינתשלהעצום
זההיהיותר.אףומעודניםקטנים

תכניומכלבז'אררוקןכאילו
מנייריססילעיטורוהפךהמהפכניים

משמעות.נטולאךמיופייף,
פרובוקציותאחרהחיפושכינראה

 1הפסטיבלמנהלאתהוליךאלימות

"הסוחרבהצגהלבחור Iלווינסוןמיכה
הלאומיהתיאטרוןבביצועמוונציה",

-העלילהמיקוםורימו.שלהגרמני
קלגסיםמאלציםבוריכוז,במחנה
אתלהעלותיהודיםעציריםנאצים
המשחקתוםועם Iהשיקספיריהמחזה

לויש-להורגאותםמוציאים
כאשראךבגרמניה.משמעות

מהכימאיאחרלאהוא"המצליף"
בהעלאתאין Iשנירחנןהישראלי
בפסטיבלשלאודאיטעם.ההצגה
והבימויהמשחקאםואפילו Iישראל

אתהפותחתהטלפוןבשיחתמעניק
למפיססופלסחופשיתיד-המחזה
הדמויותשלבמאבקןלהתלהשטני

ברוע,המאבקהרע.ביצרהאנושיות

ובובנאיםבובותגילמואותו
אכזריותואילומתגמד.במעורבב,
דרוםשלהפוליטיתהמציאות
ברקע,המסךעלהמוקרנתאפריקה,
עיקרהדומיננטי.למדיוםהופכת
בומהאופןנובעהמחוספסההומור

הבובנאים.אתהבובות"מפעילות"
היתולירעיוןכלעלחזרהחיתהאך
אתלבארמעייפתונסיהושובשוב

-מאליוהברוראתולהסבירהמוסבר
אתלהשליםהצופהיכוללאמשל
 .בדמיונוהחסר

להקתבמופעחיתהמרעננתאתנחתה
אתהעלתהאשרהמצומצמת,שיקספיר

וחצי.לשעההמקוצר""התנ"ךגירסת
הכיןהאמריקאיהשחקניםטריו

סוקיובלסלהתק

ברמתם.משובחים

שלהשימושהיהומקורימרענן
וויליאםהדרום·אפריקאיהכימאי
בגודלבובותשלבמדיומיםקנסריג'
שחקניםגםשהיובובנאים,אנושי,

אנימציהכשסרטיבמחזה,פעילים
ססגוניבהומורברקע.מוקרנים

כלשלמתוחכםובשילובומפולפל
גתהשלפאוססוסזכההמדיומים,
אלוהיםכאשרמקורית,לפרשנות

 1"ךהתגעללמופתביתשיעורי

הפוליטיתוהמציאותהחדשההברית
ועוזיגדבא·הרבנכללווכך-בארץ

מהבריתהדמויותבגלרייתמשולם
לעקובשהצליחמיגםוהישנה.החדשה

צחקמהחידודיםמקצתאחרירק

חיתהאםואפילובריא.צחוקלשובעה
מגירסתםפחותמבריקהגיוסהזו

ה"מקוצר",לשיקספיר
הקאמריתהמוסיקהמופעיעמדוהשנה

נאותתקציבבהעדר-הפסטיבלבמרכז
אופרה.להעלאתבירושליםסבירואולם
הרכביםיבואלהצדיקמנתשעלאלא

להיותעליהם Iלפסטיבלקאמריים
אנסמבלולאשבעידית,מהעידית

קונצרטישבמסגרתגםמהומסה:בינוני

משובחים,הרכביםהקהלפוגשהעונה,
לאלמשל.בדג,אלבןרביעייתדוגמת
שכןריקים,השנההאולמותהיובכדי

אתהצדיקולאהמוסיקהמופעימרבית
הפסטיבל.במסגרתהכללתם

הפסטיבלשלהפתיחהבקונצרטכבר
סנטר"ה"לינקולןנגניעל·ידישהוגש

שיצרולמוניטיןכיסויכלהיהלא
למרותלרביעיה.הפסטיבליחצ"ני
המקצועיתוהרמההמופתיהניקיון

חוברהלא Iבנפרדנגןכלשלהגבוהה
נגינתלכלליחדיוהרביעיהלה

קטעגולובדיריוהפסנתרןאנסמבל.
אפשרותשביבכלהיבשהבפרשנותו

בלסבעיקרמלוכדת.אנסמבללנגינת
חבריביןהקשרוהעדרהקיטוע

מינורבסולהקוורטטבנגינתהרביעיה
ברהמס.שלעסופרי ,) 25אופ' 11(מס'

חברינגינתחיתהיותרמגובשת

היההגיבושעיקראך Iאמרסוןרביעית

עומקשלהשראהבעלולאסכני
 3מס'בקוורטטרקמוסיקלית.פרשנות

-שוססקוביץ'שלעסופרי ,) 73(אופ'
להמריאהרביעיהחבריהצליחו
מושלם,סכניביצועמשיגותבנגינתם
חזרושובאךמעמיקה.לפרשנות
בנגינתדווקאמשמימה,לרדידות
 , 29(אופ'מינורבלההקסוםהקוורטט

שוברט.שלעסופרי ,) 1מס'
הפסנתרןשלהרועמתכוחניותו

האפילהברונפמןיפיםהווירטואוזי
הרביעיה,נגינתצליליעללחלוטין
הטבעיתהזרימהאליה.הצטרףכאשר
תחתנקטעהכמוהרביעיהחברישבין

בנגינת Iהפסנתרןשלצליליואשד
מאת ) 34(אופ'מינורבפההחמישה

ברהמס.

האתגרתפסת"!לא-מרובה"תפסת
הפסטיבל,שלהאמנותימנהלושל

בטהובןשלהסונטותכלאתלהעלות
מגווןבידימוגשותלפסנתר,
כמעטריכוזמשימתיצרפסנתרנים,

המאזינים.לקהלאנושיתבלתי
לקהללהגישלווינסוןמיכהבחרואם
לצ'לובטהובןשלהסונטותכלאת

שהואביצועמחייבשזההרי-ופסנתר

"פססיבלית".ברמה·ומעבר","מלע
היהברגמנצ'יקובבוריסהצ'לןאמנם

רוחניתהשראהבעללאאךמשובח,
 1בטהובןלנגינתלהתעלותכדימספקת

נגינתובמופנמות,.תובענימלחין
הפסנתרןשלוהשקופההזורמת

ביתרהבליסהדושאבלהרנה·פרנסואה
מורכבהצמדשלהיותואתשאת

שווים.בלתימכוחות
שלבשירתםחיתהמרעננתהפוגה
ה"גבריאלי-בריטייםצעיריםשמונה

שלשרביטותחתאשרקונסורס",
מבחרהעלומקרישפאולהמנצח

עלהשרביטותחתבך.שלמיצירותיו

 ~ 46בעמ'~המשך

לנגראורנה
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סיפורשונאים,

אהבה

שלאחיינוברנהארד:ותמאס
ידידות;שלסיפורהויטגבשטיין,
סדרתמירסקי;נילימגרמנית:

אילנהבעריכתאחרתפרוזה
עמ' 141 ; 1996עוב.דעםחמרמן,

המיוחדהספרשלהמשנהכותרת
של"סיפורההואהזהוהמסלסל
חיתהעשויהמרהבאותהירידות",

שנאהמחלה",של"סיפורהגםלהיות
לגיבוריהמשותפתהמחלההיאעצמית

הירידותאתהמהדקתהיאסיפורנו:

סימביוזה,למעיןביניהםהנרקמת
 •ישערושלאבחזקותאותהמעצימה
אםשהיאעצמית,בשנאהמדובר

פוגעתחבלנית,-כולןהשנאות
הגוףוברקמותהנפשבכוחות

תחלואיםמאותםלאחרומיתרגמת
להםלתתיודעתהמודרניתשהרפואה

וכמומרפא.לאוגםסיבהלאאךשם,
העצמיתהשנאה ,ההןהמחלות
לכללהרסניותבגרורותמתצעמת
המיירית,לסביבה-סופניתשנאה
למרינהולתושביה,המגוריםלעיר

ולהצלחה,לכבורשנאהולאזרחיה:
נפשמשאתשהםדבריםאותםלכל
לחייםשנאהרגילים:תמותהלבני

צעמם.

המייסרהמונולוגאתמתחילהמספר
הואשםהחולים,בביתשלווהנוקב
שםהריאה,מחלותבמחלקתמאושפז
הוא-פאולהסובידירומאושפז
גורווילהפילוסוףשלאחיינו

נפשלחוליבמחלקה-ויסגנשסיין
מקריותפחות.לאלורוויג.בביתן

ספרותי.תעלולאושכזו.אירונית
יודעת.אינני

(אוהמספרמקיץ ,הראשוןבפרק

היאהשנהממושכת.מהדרמההסופר)

מלחמתאזשחיתהנזכרהוא , 1967
אינוהזהשהפרסנראההימים.ששת

שלגרפיהבניונסועהוא •מקדי
חלקישלהסמיכותגםואוליבדנהאר.ר
פתחו .. ,"מקרית:אינההבאיםהמשפס

החזהמביתלשלוףכריהצוואראתלי
זוכראניאגרוף.שלבגורלגידולשלי

הימים,ששתמלחמתאזשחיתה
הקורסיזוןמכמויותושכתוצאה

ליפיתחתיבהןשסופלתיהעצומות
הרופאים ,) 5<עמי " ...פרצוף-ירח

לחיותרבזמןלונותרשלאמעריכים
הסובובמקרהשבועות,"כמה

חורשים",

 ,הסרסןממחלתנפסדאכןבדנהארר
 ,ואני 1989שנתבראשיתהיהזהאבל
 ,שלויצירהשוםאזערקראתישלא

שהותיר:הצוואהבגללבוהתאהבתי
ולפרסםמחזותיואתלהעלותאיסוד

שנה. 50במשךבאוססדיהכתביואת

הפרוזאיקוניםבכירלאוססריהגמלכך
ומהכרהממעמדבהשנהנהמישלה,
שפונקמי ,עורריןעליהםשאין

לאהואהספרותיים.הפרסיםבחשובי
הואהפרסים:ואתהתפנוקיםאתדחה

עצמואתשנאיותרועוראותםאנש

המלכודתזולקבלם.שניאותעל

נרנהארדתרמאס

ברשתההמפילההמימסרשלהמשומנת
החברהיקירי-אמניםרוח,אנשי

אתירעברנהאררוקורבנותיה.

ובזמפעיליהואתאותהתיעבהשיסה,
הבוזזניכלאתגרףהזהוהבוזלעצמו.

המודרניתלרפואהבוזהאפשריים.
רוצחים,בהםשראהולרופאים

לאמיתו"הם-הפסיכיאסריםובמיוחד
הפסיכיאסד ...ימינושלהשסןרבדשל
ותמירהרופאיםשבכלהנבערהוא
 ...רצחנילסוסה-מיןיותרקרוביהיה
הם ,והנסתרהמוגןשלהם,העסקאת

 ,לורומהשאיןבושהבחוסרמנהלים
חוקבלאהתקפה,כלמפניחסינים
 ,) 12 • 11(עמימצפון"ובלא

בביתהלזהזהבזרמנוופאולהמספר
אהבתםבמוסיקה,דיוןירידה.של

ירידותשלתחילתההיההמשותפת,
המופלאה,"בקיאותוומבהילה.מופלאה
מודצסשלהסימפוניותביצירותביעקר
קנאותועללדברשלא ,ושומן

הבריותעלאימיםשהילכה ...לאופרה
קסלניתואפילוחולניתבהיותה

רקלאהמופלגת,השכלתווכן ...ממש
 ...בכללאמנותבענייניאלאבמוסיקה

כולןשהיו<שערך>וההשוואות
שנוכחתיכפילהפליא,אותנסיות

פאולנהיהאלהכלבשל-במהרה
היחידהחרש,ירידיויסגנשסיין

כעבור ,) 24<עמילעילא"והמיוחד
הירידותתימשךשלוש,אושנתיים

בביתהנפרדיםהביתניםשניביןהזו

קצהעליחדגםשנינו"עמדנוהחולים.
-כךלומראפשראםהחיים,גבול
כלל"בעינימקריהיהלאהזההדבר
שבעמירההמקריותאיאת ,) 25<עמי

מבאד ,הגבולקצהעלהמשותפת
בניתוחמדהים,בפירוסברנהארר

קראתישלאמדוקדקובתיאורבהיר
אצל Iאוליזולת,בספרותכמותו
בורליר.עלשכתבבמונוגרפיהסארסר
אחריםאפיינוהגבולקצהעלהחיים
בההיוויסגנשסיין,משפחתמבני

אנשיםבהוהיורביםכשדונותבעלי
חייואתסייםחלקםחולים.

הפילוסוףלורוויג,בהתאבדות.
הואהזה.הסוףאתמעצמוחסך ,הגדול
 •פילוסופיצידוקאיןשלהתאבדותגרס

 ,ומיוסדקשהאישהיהלורוויג
עצמילביסולמגלומניהביןשהיסלסל
הזאתהמסודפתהשניותמוחלס.
בינו ,למשל Iשערךבהשוואהמומחשת

 1הגותושכלחשב, ,ייתכן •פרוידובין

ערךבהןאיןפרויד,שלתורותיוכמו
קרקעבהיותןרקהואוכוחןלצעמן

אחרים.שלליצירותיהםפורה
יחסיםהיוויסגנשסייןללורוויג
שדפשסייןעמיבן •יהדותועםסבוכים

"'הגניוס'הבא:במשפסאותומצסס

היהודיההוגהכלב.רדתיהואהיהודי
 ,(אניבלב.דכישרוןהואביותרהגדול

ארם",כבני("פילוסופיםלמשל)",
כנראההיהפאולאחיינוזב"מ),חוצי
 ,דיבליערומשכילמוכשראיש

והחומרייםהרוחנייםנכסיואתשפיזר

לושהעניקההרבהממוןאתלריק.
העשירותמשלוש-ארבעאחת ,משפחתו
כרילענייםנידבבאוססריה,ביותר

מלוכלךממשהולהיפסר-להיסחר
בהםשראהלמיאותוולהעניק(כסף>

מלוכלכתשיסהשלמקודשיםקורבנות
תיקוןיביא ,בתמימותוהאמין ,וכך

פאולפיזרמחשבותיואתולהם.לעצמו
היהיכוללאשראשוכיווןרוח,לכל

להכילן.
אתובאהבהבאריכותמתארבדנהאדר

שלמוחואתשהסעירוהרעיונותאוצר
המחשבות,אתלפזרההכרחאת ,פאול
מתפוצץ.שהמוחערמוחואתלרוקן

ברנהאדרמשרססמבהילה,בפשסות
אצירתשלכתהליךהשיגעוןאת

האיזוןשהפרת ,ופיזורןמחשבות

אתמדביקאינוכשהפיזור-ביניהם

השלבזהלפיצוץ.גורמת-האצירה
מחלתשקרוילמהנעשההשיגעוןשבו
אנשיםשהםפילוסופיםבולוקיםרוח.

הרוחמאוצרועורעורה"משליכים
ובההחוצה,ראשם)(מתוךשלהם
בתוךהרוחאוצרומתעצםגדלשבהע
הדבריםמסבעונעשהפנימה,ראשם

איןולבסוף Iיותרומאייםמסוכן
השלכתקצבאתעורלהדביקבכוחם
החוצה,ראשם>(מתוךהדוחאוצר

בתוכולאצורעורבכוחואיןוהראש
המתרבההזההדוחאוצראתפנימה

לאיןבראשםונדחסהרףבליוהולך
פשוסככה,מתפוצץ.והוא-הכיל
מאחר ,פאולשלראשוהתפוצץככה,
קצבאתלהדביקהיהיכוללאששוב

כךהחוצה.שלוהרוחאוצרהשלכת
כךניסשה,שלראשוהתפוצץ
הראשיםכלדברשלבסופוהתפוצצו

<עמיהללו"המסודפיםהפילוסופיים
ביןהיסבמבחיןברנהארר ,) 33 • 34

זהלביןרוחלמחלתהמתגלגלהשיגעון
עורהנהביצירה.אפיקיםהמוצא

עלכואבת,אךקלישאיתגיוסה,
הרוח.למחלתכתחליףהיצירה
אחרשארםכשם Iבסירופוהחזיקפאול
באמנותאוברכושלהחזיקמנסה

חדלואינופחותה,אונשגבה ,כלשהי
של"רכושו"היההשיגעוןלנצלם.

לתוכןאותועשההואואמנותו:פאול
אני""ואילומעולם.בושלסולאחייו

לנצלתמיר"ידעתיברנהאררמעיר
 ...בוושלסתישליהסירוףאתלסוכתי
היהשלישסירופיהסיבהזוואולי

לסירוףנוסף ...יותרהמסורףהסירוף
ואניהריאהחוליגםליהיהשלי

אתגםשניהם,אתלסוכתיניצלתי
אתהריאה:חוליאתוגםהסירוף
למקורותאחדיוםליעשיתישניהם
לבסוף,מהםשעשיתיוכפי ...קיומי
אתהזה,הסירוףומןהריאהמחולי

 ,) 30 • 31(עמישלי"האמנות
לורוויגשלהסירוףביןההבדלגםזה

רףהמסו ,ופאולהגדולהפילוסוף
כימאמיניםשאנו"ייתכןהגמור,

הוא- ,הפילוסופי Iהאחרויסגנשסיין
עלשהעלהמשוםרקהפילוסוף,הוא

אתולאשלוהפילוסופיהאתהכתב
 1פאול ,שהאחרמאמיניםואנו ,סירופו

אתשדיכאמשוםהמסורףהוא

פיוסםולאשלוהפילוסופיה
יוצאי·מאוראנשיםהיושניהם ...אותה

 1יוצאי-דופןמאורמוחותובעלידופן

לאורשלוהמוחאתהוציאהאחר
בעצם,לומריכולתילא.והשני
והשנילאודמוחואתהוציאשהאחר
<עמילמעשה"הלכהמוחואתהפעיל

 ,).פ.מבמקור,ההרגשות ~ 38

פאולניסההאחרונותבשנותיודק
לאחרלאור",מוחואת"להוציא

כמעסוהיהמשפחתויריעלשנורה
מפיולרשוםמזכירהשכדכול'חסר
"זכרונות-המוזרחייוסיפוראת

הבסיחלמזכירהלו.קראצדי-אופק",
להצלחהיהיהשהספרלאחרעתקהון

היהזה ,כצפוימסחררת.בינלאומית
ויסגנשסייןכפאולאישלאבסיון-נפל.

כרישנהבמשךלהסתגרהיהמסוגל
 10 • 15לכתובהספיקהואספר.לכתוב
מעולם.נשלםשלאבספרעמודים

קרובכתבכיהשערהמעלהבדנהארר
אלאמזה,יותרהרבהלוודאי

גרמהשלוהנוראההעצמיתשהביקורת
דובאתהנראהככללהשמידלו

חוליםבביתמתהואשכתב.הדברים
בכרתים,שההשירידובעת ,בלינץ

כשהשליםחרש.מחזהלכתובבניסיון
אותו.השמירכתיבתו,את

תעודההואויטגנשטיין"של"אחיינו
 1ושיגעוןיצירהעלמזעזעת,מרגשת,

שגםזההמוחלס,החברתיהחריגעל
מקרבה,אותורוחהאינההחברהאם

רןכמוהחריג,בעמדתהבוחרזההוא

אתמעוררהואבשוליה.לחיותונרון
האםהיסודיתהפילוסופיתהשאלה
הואהאם-לגודלוריבוןהואהאדם
הדיןשמאאוהדיןאתעצמועלגוזר
במקדהמועצמתזושאלהעליו.נגזר
השופס,שהיהויסגנשסייןפאולשל

שלביותרהאכזרהתלייןוגםהדיין
כנראהקרמההעצמיתהוחיה •עצמו

היהפאולעצמם.החייםמןלרחיה
הערכהשללגמדיכמעסהרוסתוצר

קובעהעולם,ושלה"אני"שלמופרזת
עצמואתהדהיר"הואבדנהאדר.

 ,) 28<עמישנים"עלשניםלמוות

• 
פזמירי

ר ~ 1
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אחרתשירחעלגולתיזך:נתן
בסריעקב

אחרכסביבה",שאני"כיורן-זךנתן

מורגשהחרש.הספרשלהשמותמארבעת
משמעותי?בצבע.

אח.דשםזהשמות.ארבעהאין ,כלקודם
פתאוםשלי.רעיוןלאהיאבצבעההדגשה

בניהיוהקודמיםספרישמותשכללב,שמתי
חיתה,הכוונותאחתהזה,בספרמלים.שתי
אלו-קודםספרלשוםדומהיהיהלאשהוא
אנשיםיששנה.עשרהשתיםשלשירים

שתיםבמשךשכתבתימהכלשזהששוכחים
ספרפתאוםוכתבתישישבתילאשנה.עשרה
צריךהייתידבריםבהרבה ,כלומרעבה.
הרבההפחתתישהם.כמוהנתוניםאתלקבל

שלאשיריםממאהלמעלהסיננתישירים,
מוציאהייתיאםשאוליפיעלאף .נכנסו
התכוונתינכנסים.היוחלקםספרים,שלושה
לידיבאוזהחדש,מודלמיןאיזהליצור
מרביתחדש?המודלבמהבשם.גםניסוי
שלאסופהלאהםכאשר-השירהספרי
איזובהםיש ,משוררשלשנהעשרהיםשת

עמ',מאהבושישספרמתזמראתהאחידות.

שלהרגשהאין ,אחידסרןיש •יותרקצתאו
דבריםשלדיסוננסים.שלקרעים,קרעים
שלבוסים,דבריםעםמעומתיםיותרקלים

עםלאקטואליהאיכשהושקשוריםדברים
שזה ,כלומרלביוגרפיה,שקשוריםדברים
באוזהרציף.לארצוף.לאספרבאמתיהיה
-בעצםחזרה.שהלכתיבזהגםניסוילידי

-שלימקורירעיוןלא ,שליגאוניותלאוזו
רבים,ספריםהיועשרההשמונהבמאה

באנגלית,בגרמנית,שלהם,שהכותרת
כמהשלכותרתארוכה.חיתהבצרפתית,

יפה,שמצלצלדבראיזהאזבחרולאשורות:
בכותרת.הספרתוכןמכלמשהוסיפרו
שהואלמו"ל,נראהלגמרילאהזההרעיון
הואחמס.זעקהוא •ספרמביןואישידידי

יעשומההקטלוגים?עםנעשה"מה-אמר
אפשר".איססימצקי?

נכנע.הואדברשלובסופוהתעקשתיאני
אתקיבלתיואניהדיןגזראתקיבלהוא

לפחותהפרדה,לעשותשלו:האולטימטום
בןטקסטיקראשירצה,שמיכדיבצבע,

"זה-יאמרירצהשלאמישורות.ארבע
הכולהואהשם ,,השם.זהו-משמע-בכחול
ביחד.

אתקראתיאנישורות.ארבעקראתיואני

שאניכיוון-ככהאומרוזהכשיר.השם

(לאשינקין,שלהשניבצר(איפה)בסביבה
שיריםבספר?)ישמהממול,שינקין,בתוך
וחרשיםישניםבחרוזיםחרש,לספר

הספר).שלטיבואתלתארבעצם(הבאים
שירגםיש-שינקיןשלהשניבצדנכון.
שלהשניבצדשאנירקלאהזה.בשם
בעשרהייתילאחטאי:עלמודהאני ,קיןשיג

אתראיתילאבשינקין.האחרונותהשנים
כעלעליולימספריםשכולםהזהשינקין
נמצאאינניאניהספקתי.לאהזהב.ממלכת

החגיגהשאזמביןאניאביב.בתלשישיבימי
העם.באחדגרתיבנעוריאבלהגדולה.

גרטשרניחובסקילטשרניחובסקי.הואהשיר
שלביתומולל"הבימה",קרובהעם,באחד
גרתיאניפינקרפל.דאנדהשלבביתגוטמן,
אניאומרת,זאת ,קיןשיגשלהשניבצד
הצדאז • 58העםבאחדלאלבני.קרובגרתי
מצדשבו ,לשירמתייחסגםקיןשיגשלהשני
ומצד , 16בןמתבגרנערגרשינקיןשלאחד
כאחדרואהשאנימיגרשינקיןשלשני

או ,שכורבחדרהעברית,השירהמגדולי
הדברמשמעיחדלאזהגדול.בעונישניים,

הזה.

הראשון,שירואתבוחרכשהואמשורר,

משקיעהספר,אתבולפתוחהשיראת
סורגת",ב"טינהבחרתאתהרבה.מחשבה

מהיפיםרעתי,לעניותיפהפה,שיר
לגמרילאהואזה,עםיחדשבספר.
רחוקות,תרבויותמביאהוא .אותךמאפיין

עלסיפורי,מאור,מהודקהואזהעםויחד
כלדי.גבול
 ,הראשוןהשירבבחירתמקפידמאודאני
כמושזה,מפני •האחרוןבשירגםאבל

ותפארתהפתיחהתפארת ,ספרדבשירת

פיעלאף •מאודליחשובזההחתימה.
לסדריכולתיכמיטבמנסהאני ,שכמובן
מדוריםלסדרגםליקרהופהבפנים,

שלהרגשהאיזהויוצריםבזהזהשמתנגשים
הספרשזהואמרדינפלדדודפתאום?"."מה

כאןאיןשכתבתי.ביותרהמאווררהמפולש,
גת"סור"טינה .שיראחרישירשלהרצף
"מגיפת ,הראשוןהמדורמשירישירועוד

יודעאנידופן.יוצאישיריםהםהשינה",

אגדהחצישלברוחהםדופן.יוצאישהם
מאודשהןנסתרות,משמעויותעםעתיקה,

אגדות,שגםכנראהזאת.בכלליקרובות
זיקהמתוךנכתבו ,בוודאידרסןאבואגדות

זיקהמעטלאישסורגת"ב"טינהגםלחיים.
באיזהשםמסתתרזהביוגרפית.אפילושהיא
פחות.קצתאוליהשינה",ב"מגיפתמקום.

לישאיןכמוכאלה.שיריםהרבהליאין
שונהשהוא ,האחרוןהשירכמושיריםהרבה

 .בובחרתיזהבגללהשירים.מכלבאופיו
הסתייםזהאחרון.שירליהיהלאבתחילה

לזוזלישאומרתהצלמת,עם"דיוקן"בשיר
עםשלםלאהזמןכלוהרגשתיולשם.לפה
היהוזה-מסודרכולוהיהשהספראחריזה.

זה ,שלובהוצאההגדוליםהעיכוביםאחד
-לבהנו ,בעימוד ,במספורשינויחייב .

שאחדשירים,ארבעהוכתבתיישבתיפתאום

לוקראתיבספר.האחרוןהשירהואמהם
דומאודשירזה ,נכון •נגמר ,די ,"מנוחה"

חריגשירמנוחה,לאהיאהמנוחהמשמעי.
גםאבלגת"סורמ"טינהגםאחר ,מאוד

האחרים.מהשירים

שעלהשירדעתי,לעניותהפלא,למרבה
 .אופטימיהכריכה,

 •ופסימילאמתחזההוא

ויתקייםימשיךשהגעגועמשוםאופטימי

החייםלכןהחיים.סורוזה .הזמןכל
לא"אםהגעגוע.שישנומשוםימשכו,
או---בערבמחרתבואיאוליהערב,תבואי
האמביוולנטיתההתייחסותתבואי".שלא
היותךמבחינתאותךמאפיינתמאורהזאת

מלהפהישזאתעםיחד"אופסימיסט".
הואהשיראצלך.למצואשהופתעתי

המלהישנהזאתעםיחדיומיומי,כאילו
אצלך?-~מי"מיטיבבוקר"כל-"עמי"
מסוגלהייתילאאנילשיר,שנתתההסבר
לאשירכמובןזהטוב.יותראותולבטא

זאתשאמרת,מהכלבוישאבל ,אופטימי
הגעגוע,כךכללא-התקווהישנהאומרת,

הזדמנות.עודיום.עודשמחר-התקווהכמו

בכלחושב,אני ,ביותרהאופטימיהיסודזה
שבחלקובספראמרתי.פעםאישאנימה

אופטימי.מלהיותמאודרחוקהואלפחות,
שהמבקריםמהכל-עמילמלהאשר

שפתורקדיבורשפתרקשאצליכותבים,
ב"שיריםכותבאנישטויות.הןיומיום

ושםפהעוד".לדאבהנדע"לא-שונים"
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שירים-היוםשקוראיםמהעםשיריםזרועים

 ,כלומרגבוהים.יותרמקדמיםאומסמניםעם
יותרבלשוןמעורבתגבוהה,יותרלשון

ב"שיריםגם"עמי"תמצאאתהנמוכה.

הראשוניםבשיריםגםתמצאאתהשונים'.'

לא","אניאו"אינני",במקום"איני"
ללכתצריך ,נכון"אינני".אחריםובמקומות

לכתובלא .הדיבורשפתשלהריתמוסלפי
שלאו ,הלקיןשלכמומדיגבוההבלשון
שכתבומשורריםעלמדברלאואניאחרים.
עלמדבראנילרשותם.שעמדהבעברית
שכברמפניאחרתלכתובשיכלומשוררים

בעבריתהתמידווהםאחרתעבריתחיתה

מותר-הרגשתילפי-אצליהישנה.
העברית.הלשוןשלהרבדיםבכללהשתמש

שפהעםמאודגבוההשפהלחבריכולאני
הסלנג.גבולעלאפילו ,מאודנמוכה

לשון,מגביהשאתהבמקומותזאת,עםיחד
אירוניה.ניכרתחורג,שאתהובמקומות

אירוניה.מוצאלאאניהזחבשיר
תלמידקצתאניזאת,בכלאירוניה.לאזו
שמופיעהמתורגםהיחידהשירהיינה.של

מעטלאליישהיינה.שלהואבספר
אולינכתבהזההשירהיינה.שלתרגומים

והרומנטיקההיינהבהשראתאפילו
 ,למכביראצלםישאירוניהאמנםהגרמנית.

אתהורסיםהיוגסיםפרוזאיזמיםכאן'אבל
הרגשתיבדיעב.דאומראניזהאתהמירקם.

מאירוניה.וחףנקילהיותצריךהצלילשכאן

חשבוןמעיןהואהזחשהספרתסכיםאתה

בומעורביםקורמים?מספריםיותרנפש

יותרחרבהאחרים,משורריםיותרחרבה

דיאלוגיותרחרבהבוישאחרים,אנשים
אחרת,אושכךמשוררים,לביןבינך

לספריםבכיגורלכך,בנוסףאליך?התייחסו
פחשיריםטועה,אינניאםאחרים,

קורמים.שיריםעםשירים.עםמשוחחים

ארס-מבחינהגםנפש,חשבוןמעיןשוב,

כך?זהאתרואהאתהפואטית.

שלא-נפשחשבוןפהישכלקודםהבט,
עם ,אוטוביוגרפיכמעט-מעולםעשיתי
נגעתילאשמעולםדברים ,הורייעם ,ילדותי
עלולשאדםתבין' ,לגיליכשתגיעבהם.
שגויה,שהיאמקווהאנילהרגשה,להגיע
כלאתצריךוכאןהאחרוןהספרשזה

חיתהזאתהשולחן.עללשיםהקלפים
שזההספר.אתשערכתיבשעהשליההרגשה

זאתהאחרון.שלא>מקווהאני<עכשיואולי,
הספריהיהשזה .וחיחייתישבהההרגשה

עםגםהעולם,עםחשבוןגםישואזהאחרון.
כךכלשאתהלהם,חייבשאתהמשוררים
כמו ,טשרניחובסקיכמואותם,הערכת

משורריםמיניכלעודכמושטיינברג,
שכתבתמהעםחשבוןעושהאתהשנזכרים.

מאזשנה.ארבעיםאחרילזהחוזראתהפעם,
שנה.ושששלושיםעברושונים"'ושירים

HJ 
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 11שוניםב"שיריםמהשיריםחלקובעצם

אםסיכום.מעיןשזהוכךזה.לפנינכתבו
איזהשוביתרחשאםיהיהזהספר'עודיהיה

מופיעשליספרכל .שליבחייםגדולמהפך
לחזור ,כלומרבחיים.דרסטישינויבעקבות

יצאאזמאנגליה,שנהעשרהאחתאחרי
 ,ספרהופיעלבנוןמלחמתאחרי ,ספר

כותבלאאניילדותי;עירלחיפה,השיבה
רווחצורך.שוםאיןצורך.מרגיששאנימפני

לכלישתנה.לאשליהמעמדמזה.איןכלכלי
"אה-יגידואותו.יתקיפוכייורע,היותר

אניפעם".שכתבכמוכותבלאכברהוא
שכתבתיכמוכותבלאשאנימקווהמאוד
לא-שכתבתיכמוכותבהייתיאםפעם.
פסקאליוטט.סהנה .ספרמוציאהייתי
לאוזהמחמישיםפחותבגילשיריםלכתוב

שנהשכלמפנילאספרמוציאים •לוהזיק
הפרוזאיקוניםאתמביןאינניאניצריך.

איך •רומןאיזהמוציאיםשנהכל •שלנו
לפרוזהכלכליות.מסיבותרקאוליאפשר?

 ,אזגם .איןלשירהכלכליות.סיבותאולייש
בעבודותחייכלעבדתיאני-מביןלאאני

תלוי.אהיהשלאכדיאחרות,

שלבמובןמעורבכך.כלהואהספרולכן,
ודמויות?ונושאיםוסגנונותשוניםסוגים

עשרהבשתיםמדוברזאתשבכלהיאהסיבה
עירבתיגםואניהשתנההסגנוןשבהןשנה,

השיריםאתנתתישלאזהידיעלבכוונה,
החיכוכיםאתליצורכדי ,כרונולוגיבסדר
התאיםכלכמעטשנה,עשרהבשתיםהאלה.
להעמידסיבהשוםחיתהלא .השתנובגוף
איןההווה.אלהעברמןהחלקהמיןשזופנים
חלק.לאספרליצוררציתיחלק.דבר

הזמןמבחינתרקלאהואהעירובאבל
שירחלךישהצורות.מבחינתגםאלא

אפית,שירחישמאו,ר"זכית"לירית,
עליותר,הקלחצרעלשירחישפואמטיJר

אוחברתיפוליטי,מאורעפזמון,גבול
סאטירי.

זהאתשיקראורוצהלאאניהתכוונתי.לזה
המדורמאודחשובלילמשלרצופה.קריאה
החיים.בעליעלהשירים-מזכירלאשאיש

שחםשיריםיש-לרעתרציתיבאמת
אנשים.שלוגםחייםבעלישלפורטרטים

נותןטשרניחובסקיעל-למשלהשיר
מעמיק.פורטרט

הומאז'.זה

זהחיים.בעלישלפורטרטיםכמוגםישו
"'עיראתבמשחושמזכירבמינויחידספר

אחרזהעל(נשוחחאלתרמן.שלר,ירנה"'
ואתה-הנחהאניחאניבינתייםכך).

שאתהחושבאניתרצח.אםאליהתתייחס
התקופהשלביותרהחשובאוליהמשורר

הואהתנאיזה?אתמודראניאיךשלנו.
שנובעתרבותי,מחלךקובעשהמשורר

ממניחיאחרחיהשהואהשירה,מתוך

שנותשקרח.מהוזהשלח.היסודות
שינוהשישים,ושנותהמאוחרותהחמישים

הדיבורהעברית,חתרנותאתלמעשה
שלרבהבהשפעהרעתילעניותהעברי,
המולידחייתשאתהאז,שנוסרהחשירח
שאחריאני,וגםאומרים,ורביםשלח.

כפילכתובחיהניתןלאזךנתןשלהופעתו
אוגילךבנירקולאהופעתו.לפנישכתבו
חזנית,המתכונתאתלקחוממךצעירים
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החלממך.מבוגריםמשורריםגםאלא
לכת,ארחיקואנישהושפע,ישורוןבאבות
עצמוואלתרמןהסולמות""'בםפרסקישלוב

רבהנמרחבעצםאתה .קיץ"גת"חגיב

לפילכתובהעבריתהשירהאת"הכרחת"
"שיריםעםשנוסרההחרשההמתכונת

גםאתהההגבלהארתחאבל,שרבים".
צמודחייתבעצמךאתהגם .לעצמךזובעת

שחראישרבים""'בשיריםשקבעתלהגבלה
החזקהספרחנוכתי)לספר(ערלרעתי,
אתלפרוקמנסחאתהוכאן,שכתבת.ביותר
 .לעצמךקבעתשאתההעול
המיקוםלגבישאמרתלמהאתייחסלאאני
כתבוזהעלהעברית,בשירההמהפךאושלי

מעטלאשלבמחירליעלהוזה ,ואמרו
אנשיםמעטלאמצדושנאהוקנאהעוינות

ספנדר,שלנו.ספר"ב"קריית
לאאתהאם-אומר ,שלובאוטוביוגרפיה

תעמודואלתיזהרעוינות,לעורררוצה
יפגעלאאיש ,בצדתעמודאםהבמה.במרכז

הבמהבמרכזלעמודבחרתילאאניבך.
פשוטבאתיושתיים.עשריםבןכשהייתי

גדלתיגםאחרים.וממושגיםאחרתמתרבות
 ,מהגר ,זרקצתנשארתיאחרת.שירהעל
שבובביתביטוילידיבאקצתגםוזה

ידעולאמותםעדשהורייבעובדהגדלתי.
לסביבה,מנוכרקצתנשארתיעברית.מלה

לראשונהשפגשתיהשיריתלסביבהבוודאי
אחריושתיים,ואחת-עשריםעשריםבגיל

ואתוודה,אודה ,אזעדהקבע.מצבאהשחרור

שקראתילמהמחוץעברית,שירהקראתילא
אלי.דיברלאשזהזוכרואני ,הספרבבית

שעליהןבשפותושירהרומניםבעיקרקראתי
השירהאתלקרואהתחלתיכאשרגדלתי.

ראיתיואזגדולה.תגליתחיתהזוהעברית,
שירההכרתיכברשאזמפניזר.זהכמה

גרמנית,ושירהצרפתיתשירהאנגלית,
לאעולםהיהוזהאיטלקית.וקצת ,כמובן
נודעת.לאיבשתהעברית.השירהנודע,
מלחמתשאחריהקשותהמיתוןשנותהיואלו

שעברתיהחוויותכלאחרי .השחרור
כךאחרבצבא,כחובשהשחרורבמלחמת

כךאחררגלים,חילבחטיבתרפואהכקצין
להרוויח(כדיהקבע,בצבאמודיעיןקצין
כשהגעתיבאוניברסיטה>:ללימודיםכסף

עברית.שירהלקרואהתחלתילאוניברסיטה
עזרשליוהריחוקגדולהתדהמהחיתהזאת
זהאתעשיתילאמשלי.דפוסיםלעצבלי

היוםשעדהיאהעובדה •אותישיחקוכדי

הצהרותאיןלמהכולםמתלבטים
שאני"לקראת"שלבמבואותמאניפסטיות

קובלישמופיעהאסכולה,כמעטזוכתבתי.
בדיוקהתכוונתישאנימפניברור:מנחה

איןהריכך.אחרשצמחפלורליזםלאותו
משה ,עמיחישירתביןהמשותףמןהרבה

בשניםאולי •שלילשירים ,סיוןאריה ,דור
בעיקרושם,פההתקרבותאיזוישהאחרונות

חיתהלאהכוונהלפני.לאאבלסיון.אריה
נוסחונשליטאחתנוסחנבטל"בואולהגיד

וכלהנוסחיםכלאתשנמחקאמרנואחר".
המוסיקהלפי ,עיניוכראותיכתובאחד

שהואלזההתייחסותמתוך ,בנפשוהפנימית
שנה.חמישיםלפניולאעכשיוחי

עלמדבראני-שלךלביקורתהבסיסוזה
למהלךשסייעאלתרמןשירתעלהמאמר

כךכךלאשאתהעליו,שהצבעתיהזח
אותו.מקבל
כנראהשזומפניזהאתמקבלאניהבט,

מתנתקאניהאחרוןשבספרנכוןעובדה.

זהאבליצא.כך .שונים"רב'שיריםלחלוטין
 ,מזרחית"'ב'צפוניתבאידיליותכברמתחיל

מהמכלקילומטריםמרחקמרוחקותהןוגם
הנקודה,היאבעצםאגליהכן.לפנישכתבתי

 ,אמיעלבשירים"ב'אנטי-מחיקון"ממשיךזה
 •ילדותילמראותהשיבהעלחיפה,על

במיוחדלאשירהלאנשים,וגםלנופים
מגיעוזהסימפטית.במיוחדולאספרותית

גיבוש,עללדבראפשראם-גיבושלידי
-קרעים-קרעיםעשויבכוונהשהואבספר
לאבאמתאבי ,מןלאלתראשרהזה.בספר
 •אלתרמןעםחשבונותלעשותיותררוצה

מהמדגיש,אניאגב,מזה.התרחקתי

אתשנתןבחוץ""כוכביםעלהואשכתבתי
"שמחתעלכתבתילאולאחרים.לגוריהטון

זהאחרישיריומחשיב.מאודשאני ,עניים"

לאסוד?לךואספרפחות.אותיעניינו
קיץ""חגיגתאתאנייאמין.לאאישתאמין,

אתקניתיעכשיורקאניקראתי.לאעוד
שניה,מידספריםשלביריד ,הספר

אותו.אקראאניעכשיוחיפה.באוניברסיטת

מיקרוב,אלתרמןליאיןממני.רחוקזה
אועניים""שמחתובזכותיריבפעםשהיה

כמואחרים,ושירים"האסופי"כמושירים

יוםשעףהאישעל<השירהלוליין","קפיצת
מהגאונייםהםציפור)כמומהחלוןאחד

הואנפשך""שמריגםהעברית.שבשירה

לאזהאבלבעיניי.חשובמאודמאודשיר
 •בחוץ"'כ'וכביםשלאלתרמן

-שאמרתיכמו-הקבלהשישחושבאני
משוםהיונה",ע'ירלביןהזחהספרבין

מאור,רומחמשחולאלתרמן,שקרחשמח
להתנתקשלךלרצוןקורחלי,נרמה

כמובןמשרוחלא(ואנישרבים",מ"שירים
שאלוכחוץ"רברבניםשרבים""שיריםבין

עלמרבדאני-גמרי)לשוניםעולמות
ב'עיראלתרמןכךשלך.השיריחקורפוס

בעיקרשלו,מהעברלהתנתקמנסחר,ירנה"
מ"כוכביםלרעתי)הביקורת,(בעקבות

-כחוץ"
לשיאהוהגיעהשינתהגולדברגלאהגם

האחרון.בספר

פורטרטים,בושישספרנונחואלתרמןכן.
ערייךשומרחראליריים,שיריםפואמות,

ושםפחאבלחאלתרמניתהמתכונתעל
חרדךאתסוללוחראשבורח,כברהיא

משתחררבעצםחרא,שםקיץ"לח"גיגת
חצזורח-עםשלו-המקצבשלמהמכניזם

וגם ,המלאכותיהנוקשה, ,הסימטריכן.
לאאניאגב, •שליהכעסהיהזהעלמזויף.
אוקטלניתביקורתכתבתיפעםשאיזוכר

עלרקכותבאני •משוררעלשלילית
לאמעולםאנימעריך.שאנימשוררים
עלמאשרחוץשליליתביקורתכתבתי
העמדותעלשניםעשרותוכעבוראלתרמן

 •בגין""בגיןבספרשבתאישלהפוליטיות
הזההספרביןקשראיזשהורואהלאאני
הואזאת,שבכלמפניהיונה""עירלבין
 ,היונה"ב'עיירגם ,הלאומיהמשוררנשאר
אבלביקורת.הרבהכךכלנכתבהשעליו
אוהדרךסוףשלקראתלהיותיכול

שלוהמוניטין-עברשהואזעזועשבעקבות
ידעתי,לאשלי,המאמרבעקבותקשהנפגעו

הגיעשלאאדםכמהעדמושגליהיהלא
שלמעמדלערעריכולשלושים,לגיל

אחריהלאומילמשוררשנחשב ,משורר
היהבכוונתי •בכוונתיהיהלאזהביאליק.
שראיתימהמכלגמורההסתייגותלהסתייג

שהואלהיותיכול-בחוץ"ב"כוכביםכזיוף
 •להשתחרררצה
לאמקבעונות.להשתחרררציתיתמידאני

לאאלתרמןשגםמניחואני-אותייקבעו
יקבעולאהמפגש.נקודתאוליוזו-רצה
עלהגדליםהקוראיםמסוים.סגנוןעםאותו
יאפשרולאלעולםמשוררשלמסויםסגנון

הצייר'קורות :בציורכמו .אותולשנותלו
ממנודרשהשלושהגלריהמפניהתאבד
ברגנומיוסלמסוים.בסגנוןרקלהמשיך

המנורות,-מסויםבסגנוןציוריםרקקונים

אסורהמזוגגות.העינייםעםבחלונותהנשים
זולפעמים ?לעשותמהיקרה.שזהלו

כותבהואאזיוסל.שאומרכמו"פרנוסה",
לאאביקטנה. ,פ-הציורשלהשביבצד

יכולתיבשירה.לפרנסתיתלויהייתי
שוםלואין"אנטי-מחיקון"לעצמי.להרשות

לגמרי.אחרעולםזהשונים".ר'שיריםקשר
ו"ספר"."עפר"כמוהחרוזיםחוזריםושםפה

הפחותהספרהואשונים"'שייריםאגב,

גמורההבנהאיישכאןשכתבתי.פרוזאי

ניסיתיהאחריםהשיריםברובהביקורת.מצד

שונים""שיריםפרוזאי.יותרהרבהלכתוב
פיוטי.הואאבלוניכוראירוניהמלא

כללאשרבים"ל"שיריםהתייחסההביקורת
בהעדראםכיהפרוזאיות,במובןכך

ועיוני.ריבודייותרחופךהשירמטאפורות.

שהגעתיחושבלאאנימטאפורות.פחותיש
כמעטאיןשאצלהרביקוביץדליהשללדרגה
אגדותוישסמליםישאבלמטאפורות.בכלל

-"ובטס"קומי","סליתא"אורפיאוס",-
במקוםשבאיםאגדותאוסמליםהםאלה

מסאפורות.

מ"מובטחבמשחופתחת"ובטס"את

כריסטו"?
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מ"מונטהבעיקרזהבעצם.מקורותמשניכן.

היהשמופושקיןאתשהרגמיאבלכריסטו",
בשיר.מובלעזהוגםובטס.

מחיקון")("אנטי ";נ"לשירנעבוראולי
יכולאינך-שאומר-האמןאתשמחייב

אותךאשאלכךואחרוזאת.זאתלומר
אתשםמי-והיא-הדיוטקוראשאלת

סמכות?ולחיותלהגירוהאמןהמשורר
לעשות?לאמהלומר
 ,אמן .אצליהאמונהעיקרזהכלקודם

לאלהגידיודעשאינוסופרובעיקר ,משורר
לפשע,לשחיתות, ,חברתילאי-צדק
יכולאו ,אמןלאבעינייהואלאלימות,

אדםאיננואבל ,באמנותואמןשהואלהיות,
הוא ,באמנותואדםלאהואואם •באמנותו

שהםלאוויםישבמיוח.דאותימענייןאיננו
פאונושלשהתמיכהלהיותיכולשגויים.גם

שלומהמלחמהחלקחיתהבאנטישמיות
הםאלוולבנקים.לאמריקהשלוומהשנאה
רוצהלאאניזאתעםיחדשגויים.לאווים
בכללעסקושלאכרילקה,משורריםלבטל
אותם.המקיפיםהחייםשלהאקטואליבצד
לוישהמשוררלמה-הנצחיתלשאלהאשר

לוישאםיודעלאאניגדולה?יותרסמכות
ביטוי.כלילוישאבלגדולה.יותרסמכות
גםביטוילידילבואצריךשלוהזהוהכלי

כליאתישהפועלאצלפוליטיים.בעניינים
זכותביןהבדלרואהלאאניהשביתה.

שישמיכתגובה.כתיבהלביןלשבות,הפועל
שהחברהזהלהגיב.זכותלוישביטויכלילו

שלבעיהזו ,יותרעלהביצורבמשורררואה
ככלהואהמשורר .המשוררשללאהחברה,
הכנסהומסארנונהמשלםהואהאדם.

עושהאומשמיןהואבלות,שלווהנעליים
מתרגז,כשהואלבהתקףמקבלהואדיאטה,

הואהמלים, ,כלילוישאז •אחראדםכלכמו

 .אותולנצלצריךהוא ,אותולנצליכול
שיתעלםמשורראבטללא ,כבראמרתי

שתמךמשורראקבללאאבל ,לחלוטין
לסטאלין.הללשיריששרבנאצים,בפינושה,

"הניחושאומרים ,אפלפלדכמוסופרים,יש
אבל ,"מעורבףתפוליטיות,דעותעםלי

 ,ולזדוןלשקרידיםשנותבמשוררים
איןאלהעםלהונאה,מהמציאות,להתעלמות

ודברים.דיןלי

רבין-הידלחיצתשאחרייודעאתה
שמידמשחאמדבוושינגטון,-עדאפאת

זהוואנזחעםוושינגטוןאתשמחברשמח

חוו.

שמירלמשהרבההערכהישלייודע,אתה
אניהדבראותורעותי.אינןדעותיוופר..כס

אותיעניינהלולאפאונ.ועלגםלומריכול
אתממקדהייתילאפאונושלהתקופה
אניאבלבפאונו.שליהדוקטורטעבודת
 ,סופרשלפראיתהתפרצותשזאתחושב
קצתאנחנואולי ,באשמתנוקצתואולי

הספרותית.הקהילהמןאותוהרחקנו
מאוחריםיותרספריםעלהשליליתבביקורת

שאוליכמו .ודם"בשר"מלךאחרי ,שלו
להיותשהפכהפרנקללנעמיעשינו

בעקבותשבאפלות,אפלהריאקציונרית
הםסופרים .יותרהמאוחריםספריהכשלרן
אנחנושגםלהיותיכולפגיעים.מאודיצורים
הזאת.להקצנהתרמנוקצת

חשובאםאותךלשאולמתכווןלאאני
איך-אבלהמשורר.התכווןלמהלרעת
האםוכה.כהביןהתכווןהואאומר?אתה

יביןכיצרלשאלהנפששווהאתהבאתמ
שחיולכוונותבמנוגדשירך,אתהקורא

לך?
הואהעולםדיןהעולם.דיןעםהשלמתי

יובנומפרוזאיקונים,יותרהרבהשמשוררים,

כהלכה?לאאומרתזאתמהכהלכה.שלא
 .השירמרוחבשונהלגמרילפעמיםיובנו

עזרה ,משיריהרבהכךכלשהלחינוהעובדה
שירלמשלהזאת.הבעיהעללהתגברלי

להיותהופךואירוניהועצבתוגהכולושהוא
בליוחזק,תקיףשיר ,משמעיחדפתאום

חייםאומרתשכולהמוסיקהעםהיסוסים,
המוסיקהאםבעיקר ,אחדמצדואופטימיות.

גמורבניגודאמנםזה ,בסדרזה ,לךנראית
אפשראי .בסדרזהאבל ,השירלרוח

 ,עצמיאני ,שנימצדהחזיתות.בכללהילחם
שירייאתבמודעלעצמיהבהרתילאמעולם

 ,ניתחתילא ,לימדתילאמעולםהסוף.עד
שבהן ,ויותרהשניםבשלושים ,שלישיראף
הקיבוצים,בסמינר(לימדתימורהאני

לעשותלאכדיוחיפה).ת"אבאוניברסיטאות
(ואני~ן-לעצמומדימודעשלישיר

הדבריפגעגבוהה>במלהכאןמשתמש
אהיהאניאםלספונטניות.שליביכולת

הכתיבה,בשטףשעוליםלמעמקיםמדימודע
פרויד:שלהאסוציאציותמרוץכמוקצתזה

לכאורהתמיםמתחילאתהכותב.אתה
ערפילהבתוךעצמךאתמוצאאתהופתאום

שאומרים.כמועולםצערילדות,מכאובישל
ברחתיאניחייכלבזה.לפגועלךאסור
זהאתעצמי.עללחזורשלאמכניות,מפני
 ,ניסיוןרקזהספרכללכןעושה.מכונהרק

מפנימקודמו.להתנתקמוצלח,לאאומוצלח
הגדולההסכנהזואויבת.היאשהמכניות

 .ממךשמצפיםמהשזהלהיותיכול .ביותר
כלעצמךעלחוזראתהאם .עצמךעללחזור
תקנה.לךאיןלזה,מודעאתהובנוסף ,הזמן

• 
רבה.תודח
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סומקרוניאיור:

חובר.שלאהשירעלשירהואוהשירלעין,מעיןנחגגשקטפולחןידיים.ומחפשחשוךוהדוברונפלאה,מוארת-היאלמבט.מבטשביןברווחנאמרתלאמלהאף
מטוסהיאלמטאפורה.ההופךקוהיאהבחורהוהבחורה?בקיר.הוטחשלאהראשמעוצמתמתנפציםהיו,שלאוהשמים,מוארהחלוןאקוורלי.במכחולשצוירשירזהו
הפנטזיה.לשמישהמריאההטיסהקורדינטותהואוהשירטייס,ללא

סומקרוני
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הראשונהבפעםשירהכתבכשזך ~ 1~ 11
מזוריאיר

 ....אור"יהיהראשונהבפעםאמראלוהים"כאשר
זך)(נתן

השישים"שנות"שירתבסיורהראשוןמאמר

עללכתובמאחת:ויותרנכתב,בר .:.·:··.
השירהעללכתובכלומר'זך'נתן .. ::-: 11

דברשלפירושוזך'נתןשכתב ,,..
זךאללחזורכיההתחלה.עללכתוב
שהיההיסודאללחזורעודמשמעוהמוקדם

אשרהמים,פרשתקואוהתפר'נקודתאף

והססגוניותואלתרמןשלונסקיביןהפרידו
מהכללביןשירתםשלהסימבוליסטית

מהכלנכתבאיךובעיקר'אחר·כך'שנכתב
אחר·כך.שנכתב

שוניםהיורקלאאחר·כך'שנכתבואיךומה
שונהמשהולשערשקשהאלאלחלוטין'

נתןבעיקראחראיהיההזה,ולשוני .יותר
יהודהגם •זךנתןרקלאנכון:ובכן' .זך

 ,""לקראתוחבורת .אבירןודודעמיחי
דליההחמישים,שנותבשלהייותר'ומאוחר

השינויעיקראבלואחרים.רביקוביץ
על·ידיוהוכתבעוצבמזך'נבעבזך'התמקד

מבקרזך •המסאיזך .המשוררזך .זך

זךהשירה.שלהתיאורטיקןזךהספרות.
ס.ס.פאונו'עזראשלבשירתםשקרא
וואלסויליאמס,קרלוסויליאמסאליוס,
האנגלו·האימאז'יססיםאודן'ססיבנס,

האקאמאיססיםגםכנראהאמריקאים,

ואמריקאיםאירופאיםומודרניסטיםהרוסים,

יעקבבשירתקראשעודוזךנוספים.

ולאפוגל.דודבשירתובמיוחדשסיינברג,
אימץהושפע,שאל'גייס,גםקרא.רק

באסתטיקהשמאסזךבעקבות.ועיצב

"פרףסית"סימטריתסדירותעלהמיוסדת
המיוסדתאסתטיקההמוקפדת,בדקדקנותה

תמסיקהעלניאו·קלאסיות,תבניותעל
עלסימבוליססית,ססגוניותעלרומנטית,

הלירי""האניאתהדוחק"אני-קולקטיבי"
מתלהמתברטוריקהומדקלםהאינטימי
שמרדזךלרחבות.אידיאותשלובשירותן
אלתרמןאסתטיקתשל"הפרוסיים"בדפוסים

מבית"במדים"בפואטיקה(ושלונסקי>,
בלוליינותמן'אלתרשלהשירימדרשו

בנחשוליההאלתרמנית,המילולית
עדוגואיםהגדושיםהגועשים,הלשוניים

קסמהלים .?9j "כתב:לבסקיגרותם.
ף 1J9הקסםלא 'בהחלטלזךאבלהלענה",
לאזך'שלמבחינתו .האלתרמניהאסתטי

פואטית:לעגהסהרורי'קסםאלאזההיה
ואמיתי'אותנטימרגשהמרוששרגשניגודש

דיוקןומדיחה.רדודהפואטיתמדיניות

צבעוניותשלמרהיבכמבצע·שוואהשיר
כך'ריקנית.בקולניותהמהדהדתצעקנית
השירהמורשתעלוחושבחשבזךלפחות

השקהנקודתולוהמשוללתהאלתרמנית,
שפשטותזך'שלהשיריהמרשםעםאחת

כך •שלוהאסתטיהמשחקם wהםואיפוק
וכךזך'וכותבכתבכךזך'וחושבחשב

לכתובהחלמאזהעבריתלשירהזךהכתיב
שנותבראשיתהראשונה,בפעםשירה

לכתובאפשרשאיהסיבהוזאתהחמישים.
מבליבישראלהשישיםשנותשירתעל

שנותבראשיתעודזךנתןשירתעללכתוב
ולשרטטלסמןזךהחלאז'כברכיהחמישים.

העבריתהשירהשלהאסתטיקלסתרהאת
המשכהושלהחמישיםשנותשלהישל

השישים.בשנות

מסתמניםפרדוקסואףסתירהכביכולאכן:
באסתטיקההמואסזךכי •זךבאסתטיקת

סימטרית,בסדירותהמתנסחת"במדים"

הואממנהלזוהדומהסדירותאחתלאמספח
כאןתהיהשלאאךנוסה.כהבאורחענדת

אינוזךפרדוקס.ולאסתירהלאסערת.
המתנסח"במדים"מטקסטמהסתייגותוסוסה

מסעיםהואאחתלאאךסימטרית.בסדירות
רתיעתוואתהפואטיתהעדפתואת

שלוהצבהעיצובידיעלכאחת,הפואטית
אוהטקסט,ברקעסימטריתסדירות

ולהדיםלנתץכדירקהטקסט,ב"קרקעית"
גרתיישההסתכךהטקסט.בחזיתאותה

משוםמודגשתסימטריתמסדירות

הפוטנציאליתהסדירותביןההתנגשות
הטקסט,שלהאחורית"ב"חצרהמבצבצת

בחזיתוהזמתההפרכתההפרתה,לבין
שמעוןלבארהיסינוכברוזאתהטקסט.
המבואבמסת(וראוברוךומיריזנדבנק

הפרק),אתהמקדימה

אינהסימטריתמסדירותהמופגנתהחריגה

עקרונית.פואטיתמהנמקהרקנובעת

האמורההאסתטיתבאסטרטגיההבחירה

הטקסטברקעאסתטיתסדירות(הצבת

מחמתהיאהטקסט>בחזיתהזמתהלצורך
שתישלהסימולטניהשיבוץנוספת.סיבה

המדגישוהיריבות,הפוטנציאליותהאופציות
הגישורומשוללהנחרץהמתוח,הפעראת

התחבולהעירטולבבחינתהואביניהן'

הפורמליסטיםשלהפורהאבחנתם<בעקבות
תומשבסקי),ויקטורשלובמיוחדהרוסים,
מתוךהאסתטיתהתחבולהחשיפתללמדך:
מערטלת,אליה,הלבתשומתריתףק

הפנימיים""התפריםאתומבליסהמטעימה
המעוגןהפנימיהמנגנוןאתהטקסט,של

ומתוך .ומפעילוהטקסטבקרקעיתומקובע
אינטלקטואלי:דיוקןמסגלהטקסטכך

אףאלאהטקסטאתרקמקבלאינוהקורא
אתהמכתיבההמכניתהטכניקהאת

הפיגומיתהמערכתאתהטקסט,התנהגות

הטקסט.שלהאסתטייםדפוסיואתהמפעילה
הקוראאתמזמיןרקאינוזךשלהשיר

לוקוראעודהואהטקסט:שללסלוןלהיכנס
בוהמלאכהבביתהאחורית,בחצרלבקר
הייצורמקואפסבמרחק.הטקסט,מעוצב

כדיאינטלקטואלידפוסלאותוזקוקזך •שלו
לדללהסנטימנטלי'המפלסאתולסנןלרסן

כירגשית.גאותשלגילויכלדקעדולרדד
הסוכרמחסוםהואהאינטלקטואליהדפוס
סנטימנטליותהסתננותשלסיכויכלומסכל
פעילותכלכיהטקסט.למפלס

מרוחקת,בהתייחסותכרוכהאינטלקטואלית
כלמזיםוריחוקמףז~ה.שלובוחנתקרירה

תנאיהיאוהזדהותהזדהות,שלאפשרות
הדיוקןסיפוחלכן'רגשית.לתגובה

גשלדמאפשרהטקסטשלהאינטלקטואלי
אתשוזרזךוכך •לדברהנכוןולשירלדעוך
דקהאינטלקטואלית,בדייקנותשירתו:

סכנתאתהטקסטממפתןהמסלקתוקולעת,
ישאםביאליקית:ובפראזההסנטימנטליות.

מיד.יובלגרגש,
עודבאזךשירתשלהאינטלקטואליהדיוקן

משחררתשהיאהחידתיברושםביטויועל
מנותץ'רצוץ'נראההטקסטרצףאחת.לא

וחומרקלסיבתיים,נביעהקישורימשולל
כיהקוראאצלומצטברתהנרכשתהתחושה
מעיןחידתי'כמבוךשכמוהובטקסטמדובר

שצריךעמוםצופןפיענוח,התובעתתעלומה
הטקסטאחתלאכלומר' •נכוןוזה •לפצחו
אמירותשרשרתתחילה,ובכוונהמאמץ,

והדרךסיבתי.קשרכלהמשולליםותיאורים
ביניהםמשותףמכנהולשחזרלזהותהיחידה

וזהיראיטיאינטלקטואליתהליךלנקוטהיא
הפנימיתהמשמעותאתומערטלהמאתר
לכלכביכולהמתכחשיםהשטח,לפנימתחת
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ומתאבחנתשבהשובפירוש.אומשמעות

לטפחזךשירתשלהפואטיתהבטיחכאן
הרחקתאתהמבטיחאינטלקטואלידיוקן
הטקסט.ממפלסהסנטימנטליותסכנת

ובטקטיקהבאסטרטגיהמדוברוכאשר

מיתוןלקראתזךנוקטאותןהאסתטיות
מקומהעדרבלאהגואה,גשהרשלהמינון

ביןפערללאאירוניהאיןכיהאירוניה.של
אין ,כךומתוךמודע~ת,שלרמותשתי

הקוראביןמרחקמותחתשאינהאירוניה

הפוטנציאלעלהטקסט,מושאלבין
האירוניה,גם ,לכן .בוהאצורהסנטימנטלי

נוכחותמפגינה ,האינטלקטואליהדיוקןכמו
שירהאותהזך,שלבשירתומופלגת
במצבגשהראתלנצורומתאמצתהמבקשת

לאאכן,האפשר.ככלומוצנעצנוםצבירה
כיגרש.לרגשבאנוולאגרשלחושךבאנו
למגראולגרשמבקשאינוזךנכתב:כבר

כרת.עליולהכריזולאגשהראתלחלוטין
מבליהרגשגאותאתולהבליגלהגבילרק

הרגשמינוןאתלאפקרק ,אותולהגלות
סיבהאותהמחמת .אותולקפדבלי

שלהשיריהטקסטאחתלאמגייסאסתטית,
חדהגרוטסקה,וגםהומורשליסודותזך

גםוההומורגםכיכאחת.חתופול
הזדהותעםמזוהיםאינםלעולםהגרוטסקה

ריחוק,תובעיםתמידהם ,להפךרגשית,
 ,הצדמןשניצבלהלעיג,בלאללגלגשיודע
ולכןמשתתף.ואינושופט ,מהורהר ,קריר
האירוניהכמווהגרוטסקה,ההומוראף

המסדרנאמניהם ,האינטלקטואליוהדיוקן
הפואטיתהרפובליקהאזרחי ,זךשלהאסתטי

מלחמתשהכריזצבאבאותוחיילים ,שלו
הפתוסשלהצורמיםצליליועלהורמה
נמצאועודהגורף.גשהרושלהסוחף

חזקהנסיהזךשלהאסתטייםבטקסטים
תמטיקהאוניברסלית,עמדהנקיטתלאמץ
ואינהלאומישוביניזםבשוםנאחזתשאינה
אתהמבכרתצרהתצפיתלנקודתנצמדת
לאאךשלהם.מולשלנואת ,והעכשיוהכאן
הבטיחזךשלבשירתונוכחת ,מכךפחות
המתכתבואינטימיפרטילירי""אנילספח

מלב ,וחרישיאישיוידוישלבסוןהקוראעם
ואנושיאישידוברהעיניים,ובגובהלבאל

ואינווחולשותיותחושותיועלהמדבר
אידיאולוגיה.כללשקףאולבטא,מבקש
הדוברשלהמוחלטהיפוכושהואדובר

מדוברההפךשהואוהשלונסקאיהאלתרמני
הרתאידיאולוגיהבשםדוברהואכי ,פרסי
בגובההחולפותדרמטית,ותמםיקהעולם
שלראשומעלקומהועודקומותשבעשל

היאזךנתןשלשירתוזאת,מבחינההקורא.
לאסתטיקהביחסוחומרקלרנסנסית,שירה

מואסתהיאשבהוהשלונסקאיתהאלתרמנית
שלבמובןרנסנסיתשירהדוחה.היאואותה
באדם,המתמקדתשירההומניסטית,שירה

מודדתשהיאבכךהאדםאתהמכבדתשירה

עלשמדברתשירה ,במידתונתוניהאת
שוםבלאהאדםחולשתועלהאדםגדולת

נכונה,שירההאדם.אתלגמדשאיפה
נכוןשירועודנכוןשירשכותבת

הנכוןהשירלמשלכמו .נכוןשירועוד
הבא:

ומנגינותשירים

~יריםד;ת. tמ~ ת;ני~~~
 ,ןי qזזד;ת. tמו ת;ני~~~~

ןי. qזז

ד;ת. tמ~ ת;ני~~~~~ירים

 ,ןי q ~ר;ת. ry ~~ד;ינ;ת
 ת;ני;~~~~ירים .י~
 ת;ני;~~~~ירים .ת;~

~ ,ry ;ת, ~ q ,ןי

 .י~

ננש~ד;תנכשה;לכיםלבנכ;תא,
 '~ל ryדי: Q; ,· ~ qד~

ןי, q ~לדנכ;ת.~לא
מ~ןך;ת.~מנגינ;תשיריםרתאי.

ד;ת i;שזהו~;,ים fלדנ;תך;
ןי. q ~ ,יqן~

 ) 1966והדבש,החלב<כל

בולטותהיותרהפואטיותהתופעותבין
חזיתביןהפרדהאותההיאבשירהמופגנות

בעודהטקסט.קרקעיתאורקע,לביןהטקסט
ולשחזרלזהותאפשרהטקסטשברקע
המקצבבתבניות<בעיקרסימטריתסדירות

חזיתבלשון>,השימושבמישורואףוהצליל
סדירותאותהומנפצתמזימההטקסט

 •ביותרהחותךבאורחממנהוסוסהסימטרית
המפלסיםלשניזקוקזךנכתב:וכבר

שמפגשםמשוםאחתובעונהבעתהסותרים

ביניהם,הנוכחהחיכוךמישור ,ההדדי

שלוהשיבושהשבירהמגמתאתמדגיש
תולדתהיאמגמהואותההשיטתי.הסדר

אשרזך'בשירתמרכזיתפואטיתשאיפה

לשירתווהגיעההיגרהחלקיתלפחות
דיוקןכאןבולםועודאליום.ם.ס.משירת
כמעם,מביךחידתי'כטקסםהשיריהטקסט

פיענוחשלאינטלקטואליתהליךהתובע
 ,ראשוןרושםמשחררהשירשכן' .מוקפד

שלמקרימקבץשלושלישי'שניואף
משולליכביכולשהםוטענות,חיוויים
מכנהשלגילוימכלוגדועיםמשמעות
אירוניה,עודתתאבחןובהמשךמשותף.

כאשרוהכרחינחוץמצרךכזכור'שהיא

אתולסנןלרסןהפואטיתהתביעהעולה
התגובהאתולהבליגהסנםימנםמפלס

כאן'ומשוחזרמסתמןסרקזםוגםהרגשית.

הדיוקןוכמוהאירוניהכמוהוא,ואף

כלהסו~רבריחוק,כרוךהאינטלקטואלי'
מסכלכךומתוךרגשיתלהזדהותאפשרות

ההדדיהדיאלוגהסנטימנטליות.סכנתאת
סימטריתסדירותביןלטפחמקפידשזך

בחזיתהזמתהלביןהטקסטברקע
בוטהואפילומובהקבאופןבולטהטקסט,

הסדירותהשיר.שלהראשוניםהבתיםבשני
הטקסטרקעאתהמאכלסתהסימטרית

צלילמקצב,מישורים:בשלושהמתרחשת
בפשטותהמהדהדתהחריזה •ולשון

המושתתהמקצבמכךפחותולאהמונוטונית
מארשכמוומשונןהשבאנפסם,משקלעל

"הפרוסי"אלתרמןאפילוספק:איןצבאי.
כהבסדירותלהתנסחהקפידתמידלא

מודגשתסימטריתסדירותואותהסימטרית.

תבניותבאותן"העקשן"השימושמשוםעוד'

מונוטוניותבאותהעצמןעלהחוזרותלשון'
והחריזה.המקצבבמישוריהמזוהה

עוד'בולסתהלשוןבמישורהמונוטוניות
במעברהמתחולליםפעוטיםשינוייםמשום

"מנגינותבמקוםלשני:הראשוןהביתמן
אחרות""מנגינותהראשון'בביתמוזרות"

שינוילאותובהמשךנשובועודהשני,בבית
ביןשהעימותלמרותהשלמה.ולמשמעותו

הזמתהלביןהטקסטברקעסימטריתסדירות
תופעההואהטקסטבחזיתממנהוסםיה

(ואפשרזךשלבפואטיקהורווחתשכיחה
אנםי·אלתרמנית")."טכניקהבשםלכנותה
החזקההחשיפההואהנתוןבשירבההמיוחד

וקירבתההטקסטברקעהסדירותשל
הסדירותכביכול'הטקסט.לחזיתהמובהקת

 ,לסתורמתיימרהטקסטאותההסימטרית,
לתבניותמעבר"חצופה"בצורהמבצבצת
מהסהכמעטהטקסט,בחזיתאותההמנפצות

אותה.ולהזיםלהסותסיון.הביאתומסכלת
בכוונהנכון:יותראו .בלבדשכביכולאלא

החשופההחזיתתחילהבכוונהכיתחילה.
הסימטריתלסדירותמניחההטקסטשל

עלהמכריזהבצורהולצוףלבצבץוהקצובה
השאיפהולמרותבצרימה,כמעםעצמה,

ישכיממנה.לסטותאותה,לסתורהרשמית
כמעם,הצבאיהקצוב,המארשבצלילימשהו

בשיר.תשתיתיתמאודתכליתהמשרת
בסבורהקשורהתשתיתיתתכליתאותה

המסתמניםיסודייםהיותרולמסרלמשמעות
נחשפיםמסרואותומשמעותואותה .בשיר

השלישי:הביתבראשיתשקוףבאופן
נש~ד;תכשה;לכיםלבכ;ת"לא

 .סל. r6 :די qזז . , ~, qזז
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HJ 
' 

~ 

במהלךכאןנחשפיםוהמסרהמשמעות
בשיר'המסתמנתהיסוד"עלילת"עירםול

הניצוקההתוכןתמציתמכך'פחותולא
וחותך'מובחןובאורחמתחוור'כאן .בשיר

הדוברבהוראותמתמקדהשירעיקרכי

המיועדת.להלווייתוהנוגעותשבשיר
ויצעדשיתקבץשהקהלתובעהדובר

ולאאיפוקעליקפידבהלווייתו'בשורות
הוראותיואלאאינוהשלםוהשיריבכה.

מראשל"ביים"המבקשהדוברשלהכתובות
מתוךתתנהלשהיאהמבקשהלווייתו'את

הבלגהמתוךנמוך,פרופילעלשמירה
רגשית.

שלהשילובכיגרוטסקי.אופימופקוכאן
המהדהדיםהלשון'וחזרותוהחריזההמקצב
צבאימארשכמומונוטונית,בכבדותבשיר
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תמונתעםמופגנת,רגלייםרקיעתםע
ההלוויה,במסעהארוןאחרבשורותהצעידה
סוריאליסטיתתמונהמעיןהדעתעלמעלה

חנוךשליובמחזות ,למשל ,הנפוץהסוגמן
אירוניה.גםגרוטסקה:רקולאלוין.

הפערמחמתכתער,ופולחתחדהאירוניה
במסעהמצוילביןהלוויהממסעהצפויבין

 ,צפויכי •בשירהמצטיירהגרוטסקיההלוויה
איןאךבכבדות.יתנהלהלוויהשמסע ,אכן
מארששלמונוטוניבקצבשיתנהלצפוי
ברקע.רגלייםרקיעותעם ,צבאי

השירשלהאינטלקטואליהדיוקןשלעוצמתו
בעיצובורקלאביטויהעלבאההנתון

לצורךאינטלקטואלימאמץ(התובעהחידתי
האלוזיותבמקבץעודאלאפיצוחו>

השזורותספרותיות>רק<ולאהספרותיות
בו.ומשובצות

מצדאינטלקטואלימאמץנתבעכאןאף
עלעמידהבטקסט,האלוזיהזיהויהקורא:

האסתטיתההנמקהשחזורמשמעותה,

 ,כךומתוךבטקסט,שיבוצהאתהמתרצת
לטקסט-אידיאיתהפואטיתתרומתההבנת
הנתוןבשירהשזורותוהאלוזיות •הנתון
מידהעלמעידהמהןאחתוכלמועטות,אינן

למעמדוהתורםפואטיתחכוםשלמרשימה
 •השירשלהאינטלקטואליולדיוקנו

הניתנותמרתקותהיותרהאלוזיותאחת
שלהידועלשירוהיאהנתוןבשירלאיתור
(תרס"ד).מותי""אחריביאליק
אתומשכנעתקףבאופןהמפגינהאלוזיה

הפעלתמכוחהמופקיםהפואטייםהיתרונות
שלתשתיתההאלוזיוניסטית.הדינמיקה

היסודבסיטואצייתהיאאלוזיהאותה
האמורים.השיריםבשביומזוהההמעוצבת

הקודםשירואת"מהדהד"זךנתןשלשירו
מעמידשהוא ,בכךביאליקשלוהידוע
אתומכתיבהמתווהדוברהשירבמוקד

הלווייתואתלערוךמבקשהואשבוהאורח
ביאליק:שלשירופותחכךהמיועדת.

וראואישלי:;היהככהסיפרומותי"אחרי
 ...הזה"האישמתזמנוקודםעוד:;איננו
באורחכאמורמתכתבזךנתןשלשירו

עליהיסודתבניתאותהעםאלוזיוניסטי
לבכות"לאביאליק:שלשירומושתת

הקהל; .אחרי ,/אחריבשורותכשהולכים
בשניאפוא,כך •.•לבכות"לאמתבקש
דוברולשחזרלזהותאפשר ,כאחדהשירים
בוהאופןאתולהתוותלהכתיבהמבקש

נקודתהיאוזאתהמיועד.למותויגיבו
האלוזיהמושתתתעליההמרכזיתההשקה
שירואתהפותחת"~פרי"התיבההאמורה.

השירבכותרתמופיעהואףביאליקשל
קלבשינויומשוחזרתחוזרתמותי"),("אחרי

)"~ q "במקוםדי"~ q ("זךנתןשלבשירורי, 
אתומאששתמאשרתמחזקת,כךומתוך

הטקסטים.שניביןהאלוזיוניסטיהקישור
וקשרהשקהנקודתנחשפתובינתיים

לביןזךשלהמסמןהטקסטביןשלישית
החוזרהביטויביאליק.שלהמסומןהטקסט

דומהמוזרות","מנגינותזך,שלבשירו
מוטיבהסמנטיוכמפלסובצלילוו"מהדהד"

מוטיבביאליק:שלהנתוןבשירמרכזי
ביאליק,שלבשירוהדובר ,שכן .המזמור
שבהמיועד,מספרואתומנסחהמכתיב

נגדעאשרהדוברשלחייומזמוראתומזכיר
שלהחטוףהמוותמחמתלעדואבדבאנו

ביאליקשלשירובאמת,הדובר-המשורר.
מקוננת,תלונהאותהעםוחותםפותח

היהאחדמזמורעוד"צר!וכואבת:קובלת
לעד!".,/אבדלעדהמזמוראבדלו/והנה

 ,זךשלבשירוונשנההחוזרהביטויובכן:
אותואתומשחזרשבמוזרות","מנגינות

גםביאליק:שלבשירולעדשאבדמזמור
(קשרהסמנטיבמפלסהקישורמשום

וגם"מזמור")לבין"מנגינות"ביןהמשמעות
(חריזההצלילבמישורהמתגשםהקשרמשום

קשראותו"מזמור").ביןל"מוזרות"בין
עוצמתומכוחעודומתגבשמתחזקצלילי

 ' Tההגהעלהמושתתהמצלולשלהבולטת

קיקיוןמוטיצילום:

 ,רז ,ו.די ,מזמור ,זמנו :ביאליקשלבשירו
הדמיוןכאןעד •למזומןמזמורה,זעה, ,פיזזו

לביןזךשלהמסמןהטקסטביןההדוק
בעקבותביאליקשלהמסומןהטקסט
ביניהם.המתנהלהאלוזיוניסטיהדיאלוג

מורכבותולמרות ,דמיוןשאותואלא
ההתחלהנקודתרקאלאאינוהמרשימה,
המורכביסטיהאלוזיונהקשרמבחינת
 ,שכןהטקסטים.שניביןומתנסחהנמתח
"אורב"כברמורכבדמיוןלאותומעבר

שחשובומהפחות.לאמורכבוהואהניגו.ד
מוצאלנקודתהאלוזיהאתהופךהואיותר:

השלמהמשמעותויצירתלצורךארכימדית
ביאליק,שלבשירוהמארח.השירשל

אתומתווהמכתיבהדוברמותי","אחרי

המספרניסוחעל-ידיהמיועדת,הלווייתו
מותיאחריובכוספדודעתו:על-פיההולם
ומזמורינפסקה""באמצעחייששירתמשום

הדובר ,זךשלבשירוואילולע.דודמםנדם
הפוכהברוחהמיועדתהלווייתואתמכתיב

 •..לבכות"לא"הקהל/מתבקשלחלוטין:
הדובר ,הביאליקילדוברבניגוד ,ללמדך
לבלום ,ממספרלהימנעתובעזךשלבשירו

תוקףלתתוכדיאבל.שלביטויכל
לחלוטין(השונההמפורשתלבקשתו
שלהטקסטהביאליקי>,הדוברשלמבקשתו

את ,הסרקסטיהמפלסאתמגייסזך
האינטלקטואליהדיוקןואתהאירוניה
רגשיתתגובהשכללהבטיחכדי ,והחידתי
חותרלקראתם ,ובבכיבמספר<הכרוכה

ותגורשתגלה ,גרתמוהביאליקי>הדובר
כן.-ומרוסןמסוגףרגשהשיר.מגבולות
הדמיוןללמדך:לא.-רגשגדושתתגובה

הטקסטלבין<זך>המסמןהטקסטבין
האלוזיה,מכוחהנגזר(ביאליק>,המסומן
וחותך:מוחלטלניגודמהרהעדמתורגם
הרטוריקהאתמאמץזךשלבשירוהדובר

(הכתבההביאליקיהדוברעל-ידיהנקוטה
כדירקהמיועדת>הלוויהשלוהתוויה
התוכןאתעל-פיוולהפוךלהכחישלנפץ,

מכאןרטוריקה.אותהבאמצעותהמעוצב

המערכתשלושחזורהחשיפתהממשיכים
אתהמאכלסתהמסועפת,האלוזיוניסטית

(אשר"ז5םדי"התיבהזך.מאתהנתוןהטקסט

פחות"לאבשירומשוננתשבהכאמור
כצומתמתחוורתפעמים>משתים-עשרה

שניסימולטניתחובריםבואלוזיוניסטי
("אחריהביאליקיהטקסטנרמזים:טקסטים
בהקשרמקובעשאינונוסףוטקסטמותי")

ואף ,לאומי-נורמטיביבהקשראלאספרותי
הביטויהואנוסףטקסטאותו •חברתי

מודלמשמששניםאשר"אחרי"
שלבהקשרנשאףהתג-הגותי-נורמטיבי

"אחרי"הקריאהישראל.ומלחמותקרבות
אמיצההקרבהביטויהיא

מפקדיאתרבותפעמיםשהובילהומצפונית,
מוחציםלנצחונותרקלאצה"לוחיילי
מודלשללעמדהעודאלאהקרבבשדה
האישיתהדוגמהאתהמקדש ,לאומיחיקוי
למעןהמנהיגשלההקרבהמעשהואת

חיים.בסכנתכאשרוחומרקלהקולקטיב,
לקריאתבשירהאלוזיוניסטיתשהזיקה ,כך

מוותשלמשמעויותמשחררת"אחרי"הקרב
נשאפת.אישיתהקרבהמתוךמוות ,בכבוד

לערוךבשירהדוברשלתביעתוכךומתוך
ומתעשרתמתעשתתמאופקת,לוויהבעבורו
האמורהאלוזיוניסטיהקישורמכוחכאחת
קישוראותומכוחבמוות.הואאףהמשיק

שבשיר"אחרי"התיבהרוכשתאלוזיוניסטי
איפוקהמפגיןהתנהגותימודלשלמשמעות

ההתמקדותוהקרבה.כבודמכךפחותולא
אלוזיהשלזיהויהלקראתדוחקתבמוות
לקינההאלוזיהוהיא ,בשירנוספת

והחזרותוהחריזההמקצבכיהמקראית.

והםהשירמרקעהבוקעיםהמונוטוניים

וסימטרית,סדירהחזרהעלמיוסדים
לאהמושתתתהמקראיתהקינהאתמזכירים
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המשננתוסימטרית,סדורהחזרהעלאחת
מקצביםתיבות,ובמונוטוניות,בשיטתיות

כ"ב, ,ירמיהולמשלכךדומים.וצלילים
והויאדון"הויאחות":והויאחי"הויי"ח:

"בניאבשלום:עלדודקינתאוהדה":
אנימותייתןמיאבשלוםבניבניאבשלום
י"ט, ,'ב<שמואלבני"בניאבשלוםתחתיך

לביןהשירביןהאלוזיוניסטיהקישור .)'א
אתומדגישממשיךהמקראיתהקינה

מכךפחותלאאךבשירהמוותמשמעות
הרגש.להבלגתהתביעהאתמטעים
בנושאהכרוכהספרותיתאלוזיהועוד

"כשהולכיםקוראים:בשירפעמייםהמוות:
לביןשורהביןהקישוראחרי".בשורות

הנודעשירואתהדעתעלעודמעלהמוות
"הנההבאות:בתיבותהפותחגוריחייםשל

 ...ארוכה"ארוכה,שורה ,גופותינומוטלות
באורחחובראלוזיהאותהשזיהויוחומרקל

"אחרי",הקרבלקריאתלאלוזיהמובחן
במוותקשורותכאחתששתיהןמשום

במעשההכרוךמוותהקרב,בשדההמתרחש

חייםשלהאמורלשירוהאלוזיהאףהקרבה.
מכתיבאותוהכיווןאתומחזקתתואמתגורי

הנתוןמוותזך:שלבשירוהדוברומתווה
כאחת,ומכובדתאבלהשתיקהשלבהקשר

ולאמאופקתהמוות,עםומומההתמודדות
קולנית.

שונההיאאך ,בשירמזוההאלוזיהועוד
דווקא.האירונילרובדבשיוכהמקודמותיה

בשירוהדוברמבקשפעםאחרפעם ,כזכור

ובשורותבשתיקהיתנהלשהקהלזךשל
כשהולכיםלבכות"לאארונו:אחר

הממושמעתההליכה/אחרי".בשורות
מעלות ,שירשלבהקשרוהעגנותהבשורות

"כךהנודע:הילדיםשיראתהדעתעל
 ...ביד"ואתבלבהשותלים/רוןהולכים,

תמיםכהילדיםלשירהאלוזיוניסטיתהזיקה
אתבמוקדוהמעמידבשירדווקא ,ואופטימי

משירהחזויביןאירוניפערקורעתהמוות,

המבדחהאלוזיוניסטיהחומרלביןקודרכה
שבשירהאלוזיה .ועודזאת .בוהמזוהה
 ,ואופטימיתמיםילדיםשירלאותוהנתון
נוסקתאףאלאאירוניהמפיקהרקאינה

ההולכים ,שבשירהאבליםסרקסטי:למפלס
מדומיםההלוויהבמסעובכבדותבשורות
בחגיגותבשורותבשמחההפוסעיםלילדים

ביד".ואתבלב"רוןעםבשבטט"ו
מהביטויהסמנטיתהסטיהנזכרהכבר

לביטויהראשוןבביתמוזרות""מנגינות
וכבר •השניבביתאחרות""מנגינות

סטיהלאותהחלקיתהנמקהאובחנה
לבין"אחרות"ביןהצליליהדמיוןסמנטית:
כךומתוך"אחרי"התיבהאתמדגיש"אחרי"

בעיצובוהמכריעהחשובחלקהאתמדגיש
הקישוראתואףהשירמשמעות

אצל"אחרי"התיבהלביןבינההאלוזיוניסטי
אתלאבחןאפשרכברעכשיוביאליק.
כאןמסתמןכביכולהשלמה.ההנמקה
אחתמתיבההמעברדווקאפרדוקס:

התיבותשתיביןהסטיהדווקאלאחרת,
אתומבליטיםמטעימים ,לזוזוהקרובות
השתיים.ביןהמסתמןהסמנטיהדמיון

כאחתשתיהן"אחרות",וגם"מוזרות"

שתיהןשלסת,מנורמהחריגהעלמעידות
שגרתי.לאשונה,משהועלמלמדותכאחת

 ?השגרתיותומשוללהשונההדברהואמה
המנגינותמוזרות.הןהמנגינותהמנגינות.

ולזהותלאתרניתןכךומתוךאחרות.הן
הקדישלתפילת-מקלושיותר-רמזכאן

תפילתכיהלוויה.בעתקוראיםאותה
 ,ללמדךארמית,ברובהכתובההקדיש

"אחרות"גםו"מוזרות"שהןמליםמאוכלסת
לשונם<שהיאהעבריתשלמהפרספקטיבה

זאתהשיר),שלהיעדוקהלבשירברהדושל
"מוזרות",שמלותיההקדישתפילתועו.ד

ומתוךהתפילהבסידורמכונסת"אחרות",
משוםהמנגינות,למושגעודנקשרתכך

נישאותשבסידורהתפילותמןשרבות
בניגון.בשירה,בנעימה,כלומר:בנגינה.

מוזרות","מנגינותהניסוייםכן:ועל
ומשונניםהחוזריםאחרות","מנגינות

רמזבבחינתהם ,והשניהראשוןבבתים

בזמןהנישאתהקדישלתפילתמפורש
הסמנטיבמפלסססיהשאותהכךהלוויה.

המוותלנושאהלבתשומתאתלהסבבאה
 .השירמשורותשורהכלבדבקותהמאכלס

בוהמוותנושאאתלחשוףכדיכאן:אףאך
אתלגייסהקוראחייבהשיר,שורותספוגות
בשיאה.האינטלקטואליתיכולתואת ,שכלו
הדיוקןאף :אחתולאנכתב,וכבר

האירוניה,כמוהטקסט,שלהאינטלקטואלי
החידתיהנוסחכמו ,הסרקסטיהמפלסכמו
הקוראביןאסתטימרחקמותחהטקסט,של

כלמזיםאסתטימרחקואותוהטקסט.לבין
כךומתוךרגשיתלהזדהותהזדמנות
כיהרגש,הבלגתשללטרמינולוגיהמתורגם
התובעתהאינטלקטואליתהחקירה

ומנוכרת,קרהרחוקה,בוחנת,התבוננות

ובאורחהאסתטיהמרחקסגירתאתמסכלת
משקעיעםמזדההמגעמאפשרתאינהכזה

הפואטיהמצעמנצחושובשבטקסט.הרגש

מודח,אינואךנדחקהרגשזך:שלהמוצהר
מגורש,אומוגלהאינואךמובלגהרגש
הנכוןוהשירלחלוטין.נגדעאינואךדועך

 •מדבר.

HJ 
 ~ו

מוסיקה
זךלנתן

 .ה~ r ~~~קט ,~סיע ~ר

הימים

 ש~יr~ ~נף ry~ג
;:זזאתכופףt;כי~ה

:p ~ q ןךq י~י~~r.זלף~ים ת~י:;
ךג~מד.

 ה~:;:זיא ,~-ל~~

המטאפיזייםהמשוררים

ע.ד:זס~~א~יז~יםס~ש;ךךים
הרצפה.על

 T : •ז-

 ר;·ל;~ר~~ים~סםלא_ןה
 .ם~;אדםל.ץ ה~~ ל;~

פ;געים.ז;רמיםמכ,ם

~:ךקיב~.~יר i ~ 9ס.ך~ם

רחבים,הי~הכ,מים

 •רס~ים T ,~~ל~
 ףס,~~~,ע,ר;tוינף

ןיר;ת )t ת;נ;כ~~

ק. Qס~ןלא ~ל,ע~~

הכ,מיםאמצענברהיה
TT T : :• : -ז-• 

;~ינףע.ד:ז 1

 ,~-ל~רס~ים~די~ם

קיץ

 ?f:iש~ב
ךה~:ים;קים nךסרים

n יןס~ךץ;ל~

 ג,~דק.ןה~רק
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 5וי~
1 ~ ~ 

מנגניםשיח
גרבידשולמית

זךנתןשלשיריםבשניהדוברשלחרמותייםמאפייניועל

כדיאלוגמעוצב"אורפיאוס"שיר ,.;.,, .•.. ····•·;,,, . 
מגיבאינוהיגמען'שבוחד·איברי' ~. 11
• il על·ידיאליוהמופנהלמסרמילולית

והתובעני.הנרגשתוכנוחרףה'מוען',

הגיבוראורפיאוס,הואעונה,שאינוהנמען'

בהיותואשרלנגן'המפליאהמיתולוגי
ללאבמחווהלו'התירוהאליםשלחביבם
לארץלהחזירכדילשאוללרדתתקדים,
בתנאיאורידיקי'שמתה,אהובתואתהחיים

עימה.בלכתולאחוריביטשלא
הירידהמןאורפיאוסאתלהניאמנסההדובר
אלעודרדת"אל •השאולאל·הסכנותהרת
שלשנחישותואלא- ,"ל~אנא,ןת..~עמק

נופלתאינההירידהאתלסכלהדובר
אהובתואתלהצילאורפיאוסשלמנחישותו

חתימתהטקסט.רצףאתשוזרותזוגםזו-

 ל~"הדובר:שלהנואשתבקריאתוהשיר
סופהעל'ויתור'פירושה-מות"/זרעכי/

אתהמתארהאגדה,שלוני.--איר;·הטרג
ליציאתוסמוךאורפיאוסשלהצורבכשלובו
לשמעלאחורראשוכשהסבהשאול'מפתח

לנצח.איבדהוכךאורידיקי'שלקריאתה
מסיחהטקסט·המקורמתוךזו·חומריםברירת

אתוממקדתהטרגי'מהאפקטהדעתאת

שתיביןההתגוששותבחוויית·הלבתשומת
אורפיאוסשלהעזהאהבתונפשיות:עמדות

במשימה,דבקותותבונתו>,על(הגוברת
ועלהמוותעלהתיגרקריאתלבו'אומץ

מןהדוברהתרחקות-אלהוכנגדהגורל'
הדבקותתהומות),של(=לפתחםהקצוות
ישבהםשרקשיהיו),כמה(חסריםבחיים

"כינור"אונגינהאולאהבהקיוםאפשרות
"חלום",או

תחבירהעלהדובר'שלהרצוצהלשונו
למצבהולםכשיקוףנתפסתוהקטוע,הרופף
המליםכינראה,אחרמצד .הנסעררוחו

מוסכמותשלהפרה(בגיןמזוזושנפרדו
מכוחומתלכדותחוזרותבסיסיות),לשוניות

·עומקשפתורוקמותאחר'קוד-סימניםאיזה

קרובים>:(שניים .ולנמענולדוברמשותפת
" t( ~בתוךנש~ראתהבגלל,/מות /ל~ ,א

מובחנתהשירכללאורךוכך- ,,נסר'
רובדבעיצובהמשתתפתפנימית,חריזה

אחרתחבירהשיר:בלשוןדומיננטימצלולי
לרצףאחידותומעניקלכידותהיוצר

הטקסט.

א;רפיאוס

 ,~ל ,א!~~כת, ק~~~לערדןןתזtל

~סר,~תרדן~ז~רזtנ;יה ,לל~~~כת
~ז:ז~זרןזtל~סזרן,זtלז:כת

מהיאמרולאננ;ריר:פתיךיומה,תדר
•• T 1 •• 1•ן -

תדעא"ליחפהננרגלאהבה.י;דעשאתה
 ...ן••ז ·:•ו:ז-1--- ז-·:

 ף~;ז~ס~~ל ,א!~ךה. Q ~יt~ת

~כתזלןן~יםרו, Rס Zלא'?~הומרתןןת
~גוףז~ע, ,סזאול~ן~עס~ים ,ור~; ט~~~
אלעלול

T -

יחךירלאלרדת.אלבנראוא"לאלתרד
 ז:- ·:·:ז ..:ז ...-··

אחרתאהבהח~ם,ום 3גיהשם,שבתאדם
TT •:•: T ••• ז-:••ז -:•:• 

ארך~יאום.~הרם,ךןת~ל .תן~ז;~
לום, Qור 3;כלאלום, qלאח~ךיום, ה~~

חבל, ,ר; 3:פלא
 Tן• •

י p:ל, ttא;ך~יאום, ,ן~~ס~ההוא
מרת.זרע

 •:ז-:

אתכן'אםממירה,·צליליםשפת
שפהשהיאהמוסיקה,באמצעות·המלים.שפת

אמצעית,בלתיראשונית,טרום-תבונית
רגשותיועומקעדלהגיעהדוברמבקש

המוסיקהבאמצעותאורפיאוס.שלהסוחפים
הנגןשלהדיבור-הפנימישפתגםשהיא

אתלשכנענואשותהדוברמנסההמופלא,
עולמוגבולותאתלחצותלאאורפיאוס
האנושי.

ולי'המצלברובדמשתקףזהפנימימתח
הזיקותשכן'הפנימית,החריזהשיוצרת

שוויוןבגיןהמליםביןהנוצרותהסמנטיות
ניגודיות,זיקותברובןהן(החרוז),הצליל

 ) 2טור ,'א(בית"נסר""נש;ר"למשל:כך'

מציירוהיבחר'עצירה,מבטאתה'שבירה'-

ורצף.זרימה

- ) 3טור ,'א(ביתן" i"ז:ז~ז"בסזון"וכן:

נשימהלוישהזמן'ממדיאתעוברה'חזון'
הואה'חיפזון'עתידית,וראיהארוכה

וקצר-מוע.דקצר-רוח

- ) 1טור ,'ב(בית "ה~רף ?7"יא"דף~ה"וכן:

הדיבור.לעומתהשתיקה
 ) 4טור ,'ד(בית"םלום""םלום""יום"וכן:

המסומןהלילה,שלניגוד;הו"א"יום"-
ניגודההואוהחלום"חלום",המלהבאמצעות

המלהבאמצעותהמסומנתהמציאות,של
ועכשיו),(כאן"הלום"
בלתימגוונת,היאבשירהפנימיתהחריזה
מעוררת:צפויה,

בתוךהיאשהחריזהיש-משתנההשיטהא.

היאשהחריזהויש ,)'אבית ,ק~,ע-<ךןתהטור

 ,)'גבית:קוף,-:סקרף.<הטוריםבין

שהחרוזיש-משתנההחרוזאיכותב.

ההברהמןחורזיםהצלילים(כל'מדויק'
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לאדאנטס,

האוצרעצוב.ההרא.·לדנטס,
 TT T T T •:ז-

יחסרא·לדברזונלנסופרגנוב.
T 1 •: T T 1 •: -

א.·לדנטס,לא,זהוב.
 ...ו- ,.

ל /tto י:z~םן~~זן:~היו.ד~ י~~י~
אומרלניאתתשמעלדעתי,

: -: . . : -:· . . .. 
י;ןב, [iנכ~~יב~ם .א;~ר~הוא~ה

ל·א.דנטס, :מזזפרשהואתשמע
 '', 1--יי 1 ...- 1 '

א.·לדנטס.א.·ל
 ...ו-

 .סז?ד~ר~ת~דרוא·לס~לים . ר~~סז~ד
ל.א'ך ttןמות~~יו:זיםן;ים iJ • ר~~~~~~רות~ין

 ,~זאת ~ן_;י "~~ .ת;!! IJ:Pמוסם p:ל~י;ת.
אחאלאחשאמרמהגםיודעאני

:-• •• ---:• - T T •: T 

א.·לדברו:היהוזהה~שכח.בלילה
 TT Tt "". 1 ז:•-ז--1

ל.א,דנטס.א.·ל
-1 ... 

~לוף, /oל·א~ם~נון. ~א~~ יtי:r~~יt~ת

 ,ה:ר~ ף~!? ר~~~נכ~יד~לוף. /o ~לא~ם
סה ttסר~:ה.~אןא·ל •ז:~~ס~והלא

דו~ה::זך~~ףזן :גו~ף~ת~ליס ף~~~
~דה Qס~דדי·~ין .ר~;א~ל~רtירן~י

מנחם,א.לגםאבלמאשר,לאעבר,שהוא
:· - T T '\ : T -: -T '\ : 

 .אורא.לנוראיאבלגמורהחשכהא'לזה.א'ללפחות
/ T ',' T •• -: I T T -: 1 --

לזכר~דל .נור~דייו~ר .~אן~ינוק~דייוr.:יר

ש W ~? ר~~~ :~ןם~זp~שותיו~ר ה!~ ,ם: )i~.וה
לנגועדלגעתאפשרזה,את

 •---זז:·:·:·:

א.·לדנטס,לא,לא.חם.
 ...ו--

IJ 
1 r==:: 

הואשהחרוזוישהמלה),סוףעדהמוטעמת
ההברהמןתנועותשל(חרוזאסוננסי
שהחרוזויש ,)ק~ .f-רדתואילך:המוטעמת
מלים:משתימורכבשלואחד.(איבר'מורכב'

שלהכמותיהפיזורג."יאמרף·מה"),
מעובהשהואיש-אחידאינובשירהחריזה

אחרת,שבת,רדת, : 3,2 , 1טורים ,'ד(בית

ליל'כנעלמתשהחריזהוישךןת>,משקךת,
השיר).(בסוף

הנובעתהפנימיתהמוסיקהדבר:שלכללו
תחבירמעצבתהבלתי·צפויה,מהחריזה
 ,לוגילרצףהשירחומריאתהמלכד ,מצלולי
 ,הדוברשלהנפשיתהעלילהאתהמשקף

וסופהגדולה·נפשבסערתשתחילתה
יאוש.בקריאת

"אורפיאוס"השירדומהרבותמבחינות

הדוברפונהזהבשירגםלא","ובטס,לשיר
לארבותבמליםומשדלהרחוקה,לדמות

"הרוזןהואש'דנטס'ביןבגורלה,להתגרות
 ,הספרותי(הגיבור ,ממונטה·קריסטו"

נחלץותושייתונחישותו ,לבואומץשבזכות
אבל ,בכפועווללאעלנכלאשבומהכלא,

אתממנווגזלוהכשילוהוושנאתונקמנותו
הגיבורהואש'דנטס'וביןומנוחתו>אושרו

בדו·קרב,פושקיןשל(הודגרההיסטורי
שהוא ,שחשדמשוםיזם,עצמושפושקין

אשתו).שלהמאהב
שאיןחש,השיריםבשניהנרעשהדובר

לנהוגשיש ,אליולקרבאובמוותלהתגרות
זוכהשאדםב'נצחונות',ובמתינותבזהירות

שלנמהראחדברגעיאבדםשמאבהם,
אועצמיתושכחהוחולשההדעתזחיחות
עונה,אינוהנמעןהשיריםבשנייוהרה.

הנבנה ,וליהמצלהרובדבולטובשניהם
הפנימית.החריזהבאמצעותבעיקר

רציתיהשיריםשנישביןהדמיוןעללאאבל
המבחיןהשוניעלדווקאאלאלהצביע,
הדוברמתייחסלא""ובטס,בשירביניהם:

תקשיב"אםהמוסיקלי:לרובדמפורשות
אבל- ,, •מזמרשהוא/תשמעהיטב;

שונהובטסשללאוזניושנועדההמוסיקה
שהועידהאינטימית,מהמוסיקהבתכלית
אותונעדרתבהיותהלאורפיאוס,הדובר
רקהשמורותדקויותואותןפנימימתח

רחשכללשמועכרויותשאוזניולנמען-אמן,
לנמעןרבהקרבהשחש ,לדוברורק ,קל

שלו.
אתמסבאינו"אורפיאוס"בשירהדובר

כשם"המזמר",ללבוהנמעןשלשימת-לבו
אותושומעהנמעןאםלבדוק,טורחשאינו
כשםבכלל>,פועלהתקשורת''ערוץ(אם

לאיי:"ובטס,בשירהדוברזאתשעושה
"אםוכן: ," ...תשמע /היטב/תקשיבאם ... "

אומר".לביאתתשמעתשאל/לדעתי,
לשוןנוקטאינוגם"אורפיאוס"בשירהדובר
הואהשיר:ברצףאחתפעםאפילו'אני'
דיבורומאחוריאנונימי ,כביכול ,נשאר
אתמלחשוףכאילונזהר ,גשהנר

ביןבנפשוהמתחוללתהפנימיתההתרוצצות
מעין-למיצועניתנותשאינןעמדות,שתי

המתבונןהדובר,של'הרחקת-העדות'
 •בעצמו.

חיפהאונ'עברית,לספרותבחוגמרצההיאהכותבת

,,, 
ל Jf .:ז:יח 1ן,,~~זt י~•

מכ.r:וביםא;ת, nהמ 'ספרים, __
 . .,ו . .,ו- ..,ג

 ··,,:זי~;ז %, qיייקי;ז J•יג~י;ת:;
;ר yןג~פ;ת$וים

ז ,,--~-~סל i ,ילי ... .,
'.~;::. ;, .• ·..-·, 
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 sוי:ן(
1 ~ ~ 

מערבי"זהב"ילד
ויכפלודור

צריךאיןזהבמעמדכימשער ינ.::;ד =

החד-תרומתועלבמלים;::;;~להרבות
העברית,לשירהזךנתןשל'.פעמית

גח-כהוכמשורר'-החמישיםשנותלמן
הגורפת-קביעתווכמורה.גםכמתרשירה,

שאינו"סופרכיבנימיןולסרשל-מעט
מלמדאינואחרים,סופריםמהדברמלמד
מילגביו,תופסתשאינהבוודאיאיש",
מהיודעללבו'קרובהעבריתהשירהשמהלך
בערך'החמישיםשנותבמחציתלהאירע
יופירבחשוב,-אחדשירישסגנוןבשעה

שלאמשוםמשבר'עדהגיע-זכויותורב
ולהתמודדעצמומתוךלהתחדשבכוחוהיה
בעשורשראשיתהזוהחדשה,המציאותעם

והמשכההארבעיםשנותשלוהנוראהדחוס
"החברהמןובמעברהמדינהבהקמת

החברהשלההיתוךכוראלהאידיאית"
מותראםובעיותיה.החדשההישראלית

ניתןאזכילחליפה,שיריסגנוןלהשוות
חגיגית,היטב,גזורהלחליפהלהשוותו
שאחריהחוליןלימימתאימהלאאבלהדורה,

חליפההעבריתלשירהאזתפרזך . 1948
הואנוחה.יותראבלחגיגיתפחותחדשה,

השירהביןחדשקשרשיצרהיחידהיהלא
אחרים.ותחבירמילוןדקדוק,קוראיה,לבין

עמיחי'יהודהגםכידוע,פעלו'אלובשנים
ואחריםהמנוח,אבירןדודרביקוביץ'דליה

<בכתב,לתהותהרבושלאחשוביםיוצרים-
וששירתםאחריםשלשירתםעלמקום>מכל
כמובןוהיוהשירית.משנתםגםהיא

שמפעלםהמבשרים,הגדולים,הפרקורסורים
החדש:לסגנוןהדרךאתסללהשירי

ישורוןאבותכמובמועדם,בודדיםמשוררים

גרינברגצביאוריאחר'ובאופןוטושויונתן

זךשלתרומתוזאת,ועםגלבוע.ואמיר
מהולפרטהמקוםזהלאבמינה.יחידהחיתה
האמנותית-סגנוניתהתודעהומהיזהייחוד

בעיצובה,מכריעתפקידהיהשלזךהחדשה,
וכמהכמהכמדומה,לפרנס,שיכולפירוט

עלאחת,נקודהרקאצייןאקדמיות.עבודות
כלעללי'נראהכךמקרינה,שהיאשום

אותוזך'שלהעברילמשפטכוונתי •השאר
השונהאלגנטי'מגובש,קצוב,צלול'משפט
הואאםגם ,הקלאסיהעברימהפסוקכל-כך
עלשכופההמשפטזהלו'ומודעעליונשען

שזךעברית-לרבדיהההיסטוריתהעברית

שלהמשמעתאת-מאודעדלהרגיש
שבתוךהשעבודביחסיהאירופיהתחביר

כיווןישורוןשאבותלמהמכווןאניהמשפט.
לעצמה:המיוחדתבלשונוכשכתבאליו

 .י;ן,ע~~סב:לי,לד'נך~הר t ן~~
י. sהאיר;למזג;מתאמתלאהעבריתאתשמאצ
 . ,;'נ iלש 'אiו'"ארפ"והאזהב.ה 'צפיירדסאל

 1 •י. ,.., ••, T 1ז- ••, •ז-- 1

 ) 1985 ,גרף(הומר

מדוברשכאןמפניזהענייןדווקאמצייןאני

תרומהלמכשיר'לכלי'חדשותפניםבמתן
והביאההשירהמושגאתמחדששהגדירה

נשמעולאשכמותםאקורדיםהעבריתלשירה
אינואזידעההעבריתשהשירההמפנהבה.

שירתשלהמעברמןכמדומה,נופל,
ומשירתביאליק''דורשירתאלההשכלה

שנותשלהמודרניזםאלביאליקדור
והשלושים.העשרים

לקרוביםהיטבידועיםדבריםהםאלהכל
ביטאוגםאחתשלאהעברית,השירהאצל
בטוחאיניאבלשלהם.התודההכרתאת

התודההכרתמלותכלעליודעזךשנתן
נאמרו'ושלאשנאמרואותןאליו'שהופנו

אניהמתיםוביןהמתים.ושלהחייםשל
יעקב ,גלפרדודכמולמשורריםמתכוון

ואחרים,קרבייהודהלבסקי'חייםג,שטייבנו
השירה.שלהחיהדםלמחזורהחזירשזך

זהזך'שלהאחרוןספרואלעכשיואעבור
צדיםדבריםשניזה.מפגשנערךשלכבודו

שלראשונהבקריאההקוראשלעינואת
ופעמיים:מפעםיותרלהיקראהראויהספר'
שבספר,השפעוהפתעתהגיווןשבהם,ראשון

מוצאאתהכלים,הרבהעלכאןמנגןזך
לירימונולוגוארוכות,קצרותצורותבספר
במסגרתמחורזיםשיריםבצדחופשי

בצדואווירההגותעלילה,שיריסטרופית,
קלילאאבלצורה,קלימלודייםפזמונים

יש .המשוררשלפנימיצורךהםשגם ,תוכן
מןעברושכמעטסוגיםהמרענניםשיריםפה

שיריםעםיחדהאידיליהכמוהעולם,
שלהמגזים,החריף,הקובסימןהעומדים

אםהשנה.חודשיעלהשירכמוהקריקטורה,
-לסעודהאולמשתההספראתלהשוות
במסורתאחת,לאלח,שנזקקוהשוואה

סעודהזוהרי-עבריתוהלאהעברית
עיקריותראשונות,מנותבהשישאמיתית,

מטעמיםוכבדים,קליםמאכליםואחרונות,
אתכשקראתיקלוריות.ועשיריקלוריותדלי

לשירחופשימבנהבעלמשירועברתיהספר
לראישלדבריובדעתיעלוצורה,מהודק

כתבימיושכלעצמו'עלהמעידאראגון'
ובעליחופשימבנחבעלישיריםלסירוגין

אתלהפגיןכדימהוקצע,סטרופימבנח
אבל .עצמושלהסוחרביתבבחירתחירותו

כאןישווירטואוזיותחירותהפגנתרקלא
תרבותיזיכרוןעלשמלמדגיווןגםאלא
גוון .יופישלישנותלצורותקידהועלארוך

כישבספרהאני""אחדותאתשובראינוזה

זךחזה,הגיווןאףעלשכן'אותה.מעשיראם
צבעיכלשלמשוררלי'נראהכךאיננו'
לרסיסיבמיוחדפתוחהאיננהשירתוהקשת.
רב-שלאימפרסיוניסטיתולקליטהחויות
-יודעאיננוהואלעין.הגלויהעולםגוניות

<עמ'האלח"העציםשמות-"אתמצטטאני
הנושאיםמספרחרי ,דברשללאמיתו ,) 56

אצייןאותם,למנותומבלימצומצםשבספר
שהואביותר'לושחשובבמהרקעוסקזךכי

אלהדברים •ביותרהמכאיבגםלפעמים
נופיםהואשרקעםשיריםלגביגםתופסים
הולנדי"מחזורכמואירופה,נופירחוקים,
המסעזכריאיטלקי","מחזוראורומנטי"
"ספרשלגילויבבחינתאינםשבספרהרבים
אםכידרסו>של<כניסוחוהגדול"החיים

אחר,במקוםעצמית,התבוננות

 .אחרבראיאוליאחרת,מפרספקטיבה
'סופר'בשירנאמר-לגלות"לכאן"יצאתי

לאשבעצם"וגיליתי-בסמואההמתרחש
מענייןשהכיהמקוםהמקומות,מכליצאתי".

ישראלשלהחידתיתהיבשתהיאזךאת
 ,כןאםבכלל.ועדהיוםעד , 1948שאחרי

תיירולאהקשתצבעיכלשלמשוררלא
אמיץמשורראבלחדשות,ארצותהמגלה
השנילדברעובראניוכאןמאוד'עדברוחו

מביןהאמיץבעיניישהואזה,ספרשמייחד

האישיתהבחינהמןזך'שלספריו
רוחני-לאומץוהכוונהלאומץ'והספרותית.

הפשוטהבסיסי,ביטויורבות.פניםנפשי,

הואביותרהעמוקיםאחדגםואוליביותר
"אניולאחריםלעצמולומראדםשליכולתו

אתשקראמיולמוטב:לטובאני"הוא
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הקוואזי-ביוגרפייםאוהביוגרפייםהשירים

בספריו •מתכווןאנילמהיודע ,שבספר
ביןמרחקפעם,לאהיה,זךשלהקודמים

העוטה ,ביהאירו ,הזהיר ,הלירי'י'האב
חוטאיזההיההביוגרפי','האנילביןמסכה,

הלירי'ב'אניהביוגרפי''האניהחזיקשבו
שנפלמינקרע,החוטואםעצמועלוגונן

הזההחוט ,כאןהלירי'.'האניהיהונחבל
ונחבלשנופלומיהשיריםמןבקצתנעלם
'אניאותו •הלירילא ,הממשיהאניהוא

עדמרשיםבאומץכאןהנחשףביוגרפי',

השכםעללעצמומלטפוחרחוק ,מאוד
האופןשכןטובה.תעודהלעצמוולהעניק

קרובמבפנים,עצמואתזה'אני'חששבו

אורוול:גורג'שללדבריו ,דומני ,ברוחו
היאאםרקלאוטוביוגרפיהלהאמין"אפשר
לעצמושמעניקאדםכלימה.איזומגלה

מכיוון ,לוודאיקרובמשקרטובה,תעודה
הםמבפנים,נראיםשהםכפי ,אחדכלשחיי
מזו:יתרהמפלות".שלשרשרתפשוט
שזךהרושםמןלהשתחררקשהלעתים
יצירתוועםעצמועםומחמירלעצמומתאכזר
חןברובשירתועללמשלאומרוכשהוא
עודהורדתי ת~~~האת"אניוהומור:

הואהריהסוכר;"מןגםונפטרתיבנעורי;

הקדוש,אוגוסטינוסמדבריכמדומה,מתעלם
עצמואתלעשותלאדםלואסורכיהקובע
באמת.שהואממהרעיותר

לביןוהמבעיתהמאוסביןשנע ,אמיץספרזה
לביןוהפגועהפגוםבין ,והאציליהיפה

אחתלאהאמנות.זוהרמולוהפליאההענווה
ניכורקשה,ביקורתשלנימותבועולות

'הסביבה' ,והזמןהמקוםכנגדוכעס

מנוסשאיןסביבהאותה ,הספרשבכותרת

אתהמקיףהאדירמןמנוסשאיןכשםממנה,

דווקאהואאלהנימותשלמקורןאבלהאדם.
הביקורתשהרי ,ולזמןלמקוםהיתרהבזיקה
המעליבה ,ביותרהפוגעת ,ביותרהקשה
לחברתוחזקשמחוברממילרובבאה ,ביותר
ועלהמשותףעללתהותמרבההואכןועל

לאזךאמת.שללהידברותכתנאיהמבדיל
הקיום,שלהסתירותביןלפשרנוטה

אותן.להחריףנהנההואנדמה,כךולעתים,
ממשייםמקונפליקטיםבורחהואשאיןבוודאי

 ,האישיהזמןשביןהכואבהעימותומן
 •ורשעתוזדונו ,ההיסטוריוהזמןגרפיהניר

גםלעיל:שהוזכרוהכעסלנימותובאשר
 ,המשוררשלהקודמיםבספריוכמוזה,בספר
ואחר-כךמסתתרלמחתרת,יורדכמוהכעס
אירוניה,שלבתחפושתועולהצףהוא

הנשקכליהםאלהמר.הומורסרקזם,
מזויף,לושנראהמהכנגדזךשלהעיקריים
לתקןשצריכיםהםוהםאשלייתי.אומקולקל

האיולתהמזויף,הפתוסשקלקלומהאת
טקסטיםלגחךהצורךמכאןהרע.והטעם

קלישאותגםשהןדיבורקלישאותרשמיים,
ודמיון.רגששלסטריאוטיפיםמחשבה,של

גםהחושפיםמליםלמשחקיהבטיחגםמכאן
סתירותואתהשפהשלהפנימיהמנגנוןאת

התקשורתמכשירכידוע,שהיא, ,הלשון
 ,זךמגיעהשפהשלזובהגחכה •כאחדוהזיוף

הקפריזיתהצרופה,הקריקטורהאללפעמים,
דבראל"נטפל"הואשבושירכבאותומעט,
העברי.השנהלוחכמוונייטרליתמיםכה

שהמלהמאודעדזךמקפיד ,כללבדרךאבל
אףולעתיםהפנימיתהחוויהעלתעלהלא

מןפחותתכילשהמלהמעדיףהואכינדמה
יתפתהלאשהמשוררובלבדהפנימיהניסיון

ובלשון.שבדמיוןשונותלסירנות
האהבהאשרספרהואבסביבה"שאני"כיוון

-זיקהמתוךהרבהמתגבשות ,שבווהשנאה
שלורגשותלעמדות-שוללתאומאשרת
יעקב ,טשרניחובסקיובהרה:בעבריוצרים

לימוכריםואחרים.שמירמשהשטיינברג,
 ,כל-כךחיונייחסבהםשיששירהספרימעט

העברית.השירהשלהמסורתאלכל-כךחי
אחרים,אנשיםעםהדיאלוגשלבזכותואולי
אפשראיאחרים,בזמנים ,אחרסגנוןבעלי
העולההשיריתהעשיהבשמחתלחוששלא

 •מאודקודרתהכלליתימתושבהספרמן
הפנימיהדיאלוגזהובכללהדיאלוגשמחת

יצירתושלקודמיםשלביםעםהמשוררשל
 , Basso continuoל-שכנגדהסםאוליהיא

הלאענייניואתומזכירוחוזרשמזכיר
רקאיננוזהדיאלוגהזה.העולםשלמלבבים
נימוס,מתוךקידהסנטימנטלית,מחווה
ומזגותפיסתובנפש.קרוביםאחרחיפוש

אחדבקנהכמדומהעוליםזךשלהתרבותי
פעםשנתןהמלים>שלוש<בתההגדרהםע

'היכולת'תרבות':למושגמאןתומאס
ודיה.'ולפארלאהבה

רגיעהלאיזושהגיעמשוררשלספרזהאין
אולימוטבהקוראיםשלומבחינתםופיוס.
הזהבספרישכידומניזאת,ועםהוא.שכך

הקודמיםמבספריובקוראיםהתחשבותיותר

הקודמים,שבספריםלכךכוונתיזך.של
אתהבליעכמוזךלפחות,השיריםמןבקצת
עצמואתלהסבירצריךהואשאיןההנחה
אולרדתהקוראשלושעניינוהקוראבפני
מסייעהואכאן .השירשללסופולרדתלא

שזהו ,לינדמה ,זוובמבחינהלקוראיותר
 .המשוררשלביותר"הידידותי"ספרו

מאודעשירספרהואבסביבה''שאני'כ'יוון

בלילחיותהאומץאוליהואהמרכזישנושאו
גםאבלרגשות.בלילאאבלאשליות,
למלאמסוגלתאיננהביותרהעשירההשירה

הפרטיתבנפשלעתיםהמקננתהריקנותאת
 ,הספראתכשקראתיהציבורית.ובתודעה
אותושלדבריועלפעם,לאחשבתי,

כישכתב-שמואתזוכראינני-אפוריסט

הואוהאיןהריקכנגדביותרהטובהנשק

 ,ינהלשהאיןלאהראי.מולאותםלהעמיד
פחותאולי ,בראיעצמואתשרואההאיןאבל

פוגע.

לחלוטין:אישיתנימהלעצמיארשהולסיום,
שלאפיוניםכמההזה?בספראהבתילאמה

אתרואהאיננישבהםהישראלית,ההוויה
שאםשיריםאותם •זךעםבעיןעיןהדברים

אתהשלהםהפוליטילמסרמסכיםאתה
 •לאו-לאוואםאוהבם

 .השארכלאתכמעט ?בספראהבתיכןמה

• 
 ,המשוררלכבודבמנחהשנאמרודברים

-19,5,96בחיפהבאוניברסיטת
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שירחודאישהיאבדםהרגישות

גלזמןלאח

הוצאתכסביבה;שאביכיורןזך:נתן

עמ' 281תשנ"ו;המאוח,רהקיבוץ

לעצמונוטלכה?)<עדהאחרוןספרו,:,::,:,:
ותפניותהכרעותשארבין ,זךנתן 11

אתגםופואטיות,הגותיותרגשיות, ..

המסרבתאחרותזוהישב'אחרות':החרות

שזךוהנחותיה,השירתורתלכבלילהיצמד
שניםלאורךויישםבשעתוגיבשעצמו

ביצירתו.

גודשועירבולם,והמודוסיםהנושאיםמגוון
המשקעים'ערב-רביות'התמסיים,החומרים

אלהובעיקרהמובלעים,הןהאוטוביוגרפיים,
המפורשים,בשמותיהםהנקראיםהגלויים,

לעקביותנוקשהממחויבותההימנעות
חומרהשלמנדר-נזירותהנסיגהפואטית,

המגובבהווידויי-יומניאופייםומינימליזם,
רביםשיריםשלהמובהקוהרגשני-נוסטלגי

ועושיםבוחובריםאלהכל-החדשבספר
מתעדרטרוספקטיבישירילקורפוסאותו
(במונחססריאוסקופי'אוסף-על'מעיןחיים,
היסודמהנחותשאחתברודסקי>,יוסףשטבע

בעליקוראיםבפניפתיחתוהיאעיצובושל
ומבנידעתמטעניקריאה,הרגליטעמים,
יכולותובעליגיליםבנימגוונים,אישיות
ברירתלמרותמזה.זהנבדליםתובנה

שתים-במהלךהסתםמןשנעשתההחומרים
ומונחנוצר ,ממושךצום-פרסוםשנותעשרה

קבציםאואוספים,שלהצברלמעשהלפנינו
אחדים.

צלילית,מבחינה ,הספרשלהפניםריבוי
מקרין-ותקופתיתסיסואציוניתתמונתית,

השיריםעלגםהכוללתמאיכותוומשפיע
אחידה.בהכרחאינהשרמתםהבודדים,

אישייםנקודתיים,שהשיריםככלודא-עקא:
תאוצהצוברתכן ,יותרוספציפיים

האוניברסליתמשמעותםומתעמקת
מתגליםמעסיםלאשיריםהחודרת-כל.

כללתלוישאינו ,ייחודיהפעמהכוחכבעלי
גובה''הפרשידווקאכימסתבר,במכלול.

עליהםולהקללקוראיםלאפשרעשוייםאלה
בתוךוהשכליתהנפשיתהמעורבותאת

השיריים.בטקסטיםהמתרחשהתהליך
ההרמטית'הניכור'מפואסיקתבשונה

אוסף ,אכן ,עומד ,זךשללעצמהוהנאמנה
שלעצמית,סלחנותשלבסימןזהשירים

להרגישלהתרפק,אומץושלוגמישותרוך
הזדהותולעוררלרגשלהתרגש, ,בחסר

והמסא-הסמויהנפשיברובדהןלירית,
הארס-פואטיבמפלסהןהמובלע,פואטי
מערכתעללוותרבלאזאתוהמפורש;הגלוי

כה:עדכתיבתואתהמלוויםהיסודתבליני
ההנמכההרדוקציה,והספקנות,האירוניה

התוך-סקססואליתחתרנותה ,והמיזעור
ההומוראשרודומיהם,והסובוודסיביות

ה'עצמי'לקבלתוהנכונותהמריר-מתוק
עקיצתםאתמהבמרתמקהיםו'העולם'

ונשכנותם.

רחמנאהרצנזנסים,מלאכתעלזךהקל
מתחתהשטיחאתעסובמומסובשו ,ליצלן

אתהפותחהמפוזם,ב'פרולוג'לקולמוסם:
תפקידאתעצמועלנוטלהוא ,הקובץ
גובחצי ,כאחדוהמורההמבקר ,השוער

האוסף,סידורעקרוןאתהפוטנציאלילקורא
"ליעדהקירבהתחושתידיעלהנקבע
'מתכון-הקריאה':אתוגם ,כלשונוהסופי",

עצמם,בחייםכמו ,בספרישלוגי"כ"עיקרון
הואתנועה",וקצתגיוון"קצתהכול:מן

ממליץהואמתעתעתדעתבזחיחותקובע.
מפה"וקצתמשם"קצתקריאהעללקוראים

 ,עייפים"ש"מתלאחרוהשהיותהרפיותועל
שנחדל ,ורומז ,ובנובעצמומהתלכמו

מוגזמתוברצינותביראת-קודשלהתייחס
שיריואלאו ,שכזובתורהשירהאלמדי
ברצינותלהתייחסלנושאיןכשםאוליהוא,
והמיומןהחשדןהקוראעצמם.החייםאליתר

זהוקלילנינוחפתיחהבפזמוןגםיאתר
תמסי-עיקרוןהמסגירותמספרשורות

"בסופונוספים:בשיריםגםששזור ,פואטי

 ,ונו'בתנועה"נמצאים.כולנו ,חשבוןשל
 •••בזמן/אבלהרבהמתעסק"אניכן:ולפני
באגביותאתי".שמתעסקזההואהזמןבעצם

בכותב ,בעצמןהמהתלותמסעות,וקלילות
מסר-אתזךמשחיל ,יחדגםובקורא

יכולהלאשבלעדיו ,המנסרהמעמקים
ודאותהזורם,הזמןבלייתשירה:להיווצר

אלהתודעות-הסופיותעלבוןהחלופיות,
אי-ערך>,(אושוויון-ערךשלאיכותמשוות
המהותיותשבהעדרהמוחלטותאתמציעות

) essentialism ( למכלולהיחסיותממדואת
בחייםזולצד,:זוהמתקיימותהתופעות
תמציתזוהישבשירה;בחייםאוובשירה,

סדרשאלתה'תנועתיות'.שלהמשמעות
מאבדותוהמאוחרהמוקדםוסוגייתהזמנים

צורךואיןניתןלאשכן ,חשיבותןאת
ולוגיתליניארית'מהותית'הבחנהלעשות

 :לאחורהזרימהביןלקדימההזרימהבין
ואיןהסובייקט,שלהתודעהבזרימתוהרי

הרצףקואואתה,זז:מהלדעתאיןזולתה,
ברכבת-הקיום.נוסע-מוסעאתהשעליו
המשמעותיהשירים""שיר ,זךשלפימכאן
שלהחוזר""הגלגלשירהואוהיחידהאחד
"קוריבו ) 10עמ'השינה",("מגיפתהזמן

ובאיבפריכותםנבדליםאינםהחיים"
ואם"החלום":אוהשנה",מ"קוריממשותם

מסוגלער"שנותרהאחרון"האיצסגנין
מלאכתהרי'לנסחו',בלא'לראותו'
החיים,שלהפנומןהגדרתמלאכתהניסוח,
או ,שבאבסורדהלוגיקהשעיקרו

באמצעות ,הפשרחוסרשלהמשמעותיות
עצםידיעלצורהלמציאותהצרותמלים

מלאכתחינהזו-ו'ניסוחה'הבעתה
"האיצסגנין".וביהמיניהגםשהוא ,המשורר

מצוייםאלה,מעיןומבעיםדימוייםהגרים,
מצופיםהםאםאף ,הספרשעריבכלכמעט

הזמןנושאפזמוניים.אוכלדיים,בעיצובים
מופיעהיקום,אוהמרחב,בנושאשזור

"סוףבשירומקורימענייןשיריבעיצוב

השעראתהמסיים ,) 178<עמ'העולם"
זה,בשירהימים"."אחריתה'אפוקליפסי'

בסיסיתחבירימבנהבעלימשפסיםהבנוי
ניסוי +פעלינשוא +(נושאוצפוי

פרצההשנה"מגפתמסוג:אדוורביאלי>
לגמריבאהעולם"סוףאובפתאום",השנה

טירוף,עדהתובנהמושחזת-במקרה"

נסבליםבלתילקצוותעדנמתחתוהתודעה
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עיןבאמצעותאבחנתםובצלילותבשפיותם
'לראות'המסוגלהאיצטגנין-המשורר-הצופה,

מהני'והנבואי-חזירגרפייסמרהסיבןבמו

לגלות:יכולהמזוינת"בלתי"עיןכלשאין
בעולם"במקרה"המתרחשהעולםקץאת

בכורחוחוזרמקרי'במפץשנוצר

בראשיתי'הטרוםהכאוסאלדטרמיניסטי
ישניםמבוליםבסדרתחלילה,וחוזר

וחדשים.

ובאקלימוהתוכנייםכמשקעיוהמזכירבאופן
שלאחדיםאפוקליפטייםשיריםהנפשי

מדומה,תנאיבמשפטהשירקובעבורח'ס,

באפקטשימושותוךעצמו'תחתהחותר

לספריםענייןכבר"השארמובהק:הזרה
~הבחייםנותרואילו ...אוריראולאשכבר
סיפוראתממציאלדבר;היההמסגלאחד

מוליכהבחריזהאחר",סיפוראובראשית
קצביותהובמכניותבפשטנותהשולל

חזיוןמוגשרוגע,המשרהוהתנגנותה

בקצההמצפההטוטאלית,ההתאיינות
וצרובהמקריותודאותחדורמסדרון-הקיום,

הקוסמיתהאובדןתחושתהחזותיות:חוקיות

תיאוריםרקעעלדווקאומבעיתהמתעצמת
אתהגודשיםנוהג",כמנהגו"עולםשל

למצואניסיוןכלחוסמתוהיאהשיר'
באים''דורותשלקיומםבחתמוניחומים

הצמר""חוטהאנושית.החברהובהמשכיות

וטוהרתמהמציפיהההופךההוויה,של
"טינה"ולמצבורלזעם-מעמקיםוחףבתולי
הכמו(בשירלעיןנראההיגיוןונטולסתום
זהחוט ,) 9<עמ'סורגת"'"טינהכלדי
יבשות"חוצההעולם,כלאת"עובר

שלבלבהזכה""מחשבה .בהתגלגלותו
מיועד'לחתןהמצפהמיועדתכלהטינה,
עצמיתהמתהלכיסופיבהבל-המלההופכת

מכניתהליךכדיתוךרצח,ולמשאלת
נוספת,המחשהלפנינו"סריגה".שלכפייתי

בה,הגלוםהפיענוחבפוטנציאלרב-ובדית
הצפוילבלתי-צפויני'לסותרלהפכפך'
אמירהזוהיהאנושי:שבקיוםולאפיזודי

משמעותוצפופתמרוכזתדרמטיתשירית

הבלתי-העולם.וטבעהאדםטבעעל
בעיבודים'מוזרקים'והא-סינכרוניכרונולוגי
ותודעהתחושהבבחינתשונים,פואטיים

אלגםוהיצירה,הנפשבמציאותהמשוקעות
מןקונקרטיותדמויותבאובהמעליםשירים

ואיןהמשורר'שלהפרטיתהביוגרפיה
<למשל:בלבדומשורריםביוצריםהמדובר
אוואילך' 9עמ'שנה",שלושים"כעבור
 ,) 17 • 16עמ'שפוי","סתיו

ומגווניםנבדליםמהקשריםשוניםתיאורים
אלמתנקזיםומצבים,זכרונותשחזורשל

וחובטיםההולמיםחסכוניים,הגרים
בעינוקייםלניסיון'"מעברבתודעתנו:

החדר :ניסיוןרקלמחסור'מעבר .המחסור
שחור:בסדיןומיטהוילוןהאחרון/ובו

 ,) 14<עמ'לסדינים"האחרונההאופנה

זך'זאתעםיודע"השירה"'שלקביעותיה
ל"פרוזה"ביחסביומרנותןאימפוטנטיותהן

הקיום.במציאותהמתרחששל
וההומוריסטיתהפארודיתהווריאציה

 ,) 19<עמ'שנה",ארבעים("כעבורלכאורה

המורהשלאשתו"מתההמפורסםשירועל
מוריודמויותאת'ממיתה'למתמטיקה"'שלי
למדבוהתיכוןבביה"סמעברוהכותבשל

מתקנחתוהיאאחת),עובדתיתטעות<תוך

מאליהמובנותהכלשעםבאמירה,
'בסיוןמעיקריהיאאף-ניסוחה,וחבוטות

לאחור"להסתכל"אסורהאוסף:שלהחיים'
כיבכנות,להודותיודעהליריהכותב .)םש<
הן"רעות"או"אהבה"פניםכלעלאצלו

בלבד'"רעיון"או"מחשבה",בבחינת
אבי"בביצועכיולחזור'לחלוףשדינם
הכאב"כיוהטעם:מתוודה,הואחלש",

'-

גונהדינהצילום:

("בשדותהחברים"אתמפרידגםאבלמחבר
"המדויק"דיווחובתוךואילך>. 21עמ'אז",

הזיכרון,(והריזכרונותיועלכלשונו
ב"המצאתאוסטרפולשלכמאמרו

מתרחשדברשבוהחלל'הואהבדידות"
זאתעםמלהכריזנמנעהואאיןשניה>,פעם
הננסי'האפיפניה'לרגעציפייתועל

שלקטןהבהוב"איזההתגלותשלוהמינורי
שידליקאורשלהבהובאז",משדותתקוה
לאאניהחושךאתקטן/להאיראור"איזה
 ,)םש<מתי"יודע

כאישהליריהדוברשמעבירמאמין','אני
מנוסהולאצעירהלנערהוניסיוןשניםשבע

סביבכןעלנע ,) 25<עמ'לנערה",(ב"שיר
ספוגוכאני','עכשיוהדוניסטימעיןמסר

ההוראה:צירעלזמניות,ורדוףיצריות
אלבדרכך/ולעולםהנקרהפרודכל"אספי
ואליצרך~בקולתמידשמעי ...לאחורתפני

מהביןהדקיקהגבולקועלבאיש",תבטחי
גבולעלבנליתכהתבטאותפניועלשנשמע

אמירהלביןוהציני-מקבריההומוריסטי
ובדחיסותה,בפשטותההגורפתגאונית

'ריסוקי'ואחריםזהבשירמתבצעים

ומיתוסיםערכיםשלוהעמדתםקלישאות

זהוואףוספק:שאלהבסימנישובלארוכי
ושינוי:גיווןבתוךהמשכיותשלמאפיין
לעומת"השקר"והמורשה,המשפחהערכי

המחויבותביחסיותם,המוצגים"האמת"

הפנימיתלאמתהציותעםבמעומתלהורים
תמידשלא<אמתהצרוףהאינסטינקטשל

משוםבכךאיןלהגדירה),אולחושפהניתן
אלההיצר:פולחןאולנעוריםסגידה

הוודאותמתוקףוביהמיניהמנוטרלים
תמידטובות"שנים"כמהכיהמאפילה,
על<בווריאציהאחרות"שנים"מקדימות

זההמהולל,היופיאףפרעה>.חלוםתבנית
מזו:יתרהנשמר:אינו"בשירים"השמור

("ובכלבטוחהנשיהשכחה,עליונגזרות
ו"עצבת""בדידות" ,) 28עמ'יופייך",זאת

של " Tristesse "·לזךשל<בתרגומו
המעין-שנסוגיבשירוסאגאן,פרנסואז

לתרגם:יותרנכוןואולי-לההמוקדש
מ"נעורישנותרמהכלהן- )?""עגמומית

ה"הצלחה"ה"סדר","האופנה",מןנצח":
"גבנוןגםמועמדמישורובאותוו"הכסף":

ככלתפלה/תפלהבאמונההחתול
אותועלהמשחילשיריבעיצובהאמונות",

הנוסחאותהגדולות',ה'מליםאתעצמוחוט
השולי'ואתלמיניהן'והסיסמאות
ההרואיגימוד •הטפלאווהתפל'הטריוויאלי

ברביםהמאותריםוהנישא,הנשגבוהגחכת

צורות-עםאחדבקנהעוליםהאוסף,משירי
מאזזךביצירתותוכני-הצורההתוכן

והיומיומיהשוליהעמדתשונים":"שירים
בולטתוהמהותיהחשובעםמישורבאותו

"הכנותבשירמובהקתמא-פואטיכעיקרון

שאני"כיוןמהשער ,) 131<עמ'למסע"
ההכרזהביןמשתרעזהשירבסביבה":

לביןדברים"הרבהצריךלא"גברהפותחת
תקוות"כמהוהפסקני:החותםהווידוי

היה"שלאביתשלהשערהחוטעלתלה;
היאל"הרבה"ההזדקקותאיהכרזת .)םש<

דווקאהמדוברמתהפכת.הכרזהכמסתבר

נטולתבתשוקההחיים,מןיתרבציפיית
 •התממשושלאומלאות,למיצויקרקעית
הםהלאוהסרקזםהפסימיהיאושהציניות,

שאינולחיים,תיאבון-יתרשלההפוךהפן
כמשתקףבכוח,הנובראנימצדשובע,יודע

אחרבפתטיותומפשפששיר'בכלכמעט
הקיום:קפליבין'אושר'שלחלקיקיםרסיסי

שמפווקצף,גילוחמשחתשיניים,מברשת
וכ'חולצות"עשר"איזהקשקשים,נגד

לאהוב>,ירצה(אם"אשה"לצדנמנים
-הניידת"הכתיבהו"מכונת"מחברת"

לכן' •ליצורוהצורךלאהובהצורךמסמני
הכולל"מסע",ההתכוננותבסיטואציית

ההימנעותמרה.באותהחשובלאאוחשוב
בעיצובולדרמטיזציהלבנליותמגלישה
דווקאזהבשירמושגתהסופי'ה'מסעמוטיב

רשימתשלהדקדקניהפירוטבאמצעות
נזקקבשירהדובראשרוהמצרכים,האבזרים

הפיך.הבלתיאוההפיך'מסעולצורךלהם
 ) 43\עמ'משורר"ו"חבר ,) 35<עמ'"אמן"
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פארודייםעדאירונייםמפתח,שיריהם

היוצרשלמקומועלדמע,עדומפוכחים
נעובזמן:בעולםאוובהיסטוריה,בחברה

השירמסירוביטול'היתוללביןרצינותבין
והשפעתומעמדוממרומי'האמן'את

ומכווצוהמדומים>,או(האמיתיים,המיתיים

ומתהחיחלוףבןיצורהנכונים:לממדיו
אצבעות""טביעתהותיראוליכולם;כמו

בדימויכקריקטורההמעוצבתהמוזה,בסיוע

חיטהאוליאנושי":פניםמבעבעלת"עזשל
האדם""גאולתשלהגדולהלמלאכה"כתף"
מצבתואפילואולם ....אלבום""עםויצא
לגמרי"לא"גםוהיאבעיניו'גמורה""לא

שרומזתהחותמת,בשורהככתובלטעמו'
והתפכחותמתמשכתהחמצהלתחושת
שלהקטן''הנצח'יעוד.'מימוששלמאשליה
פהמוטללומר'שמקובלכפיהאמנות,
מזויתונסקרגיחוךמעוררבספק,

'שש-שש'ראייתשלהעצמיתההתבוננות
שוםעלחסהאינהאשרובוטה,אכזרית
מיתוסעללאאףמוסכמה,אואידיאה,
המוזה.אוההשראה

עדות,הרחקתתוךעצמו'שמציירמי

האוורסט""מפסגתהאדם""במצבכמתבונן

של'מגה-משורר'בתורמעמדו,של
ברוםומתגדרבין-לאומיים,פסטיבלים

בנימהקובלל'היסטוריה',ובכניסתוקומתו
בדידותועלוהשתתפות,חמלהמזמינת

שקרוימהמחירוהחברתית,האנושית

אותי".תשכחו"אלמפציר:והוא'תהילה',
לאירוניהפאתטיביןההיטלטלות
והאומניפוטנטיהנרקיסיסטיביןוההתחבטות

והאפסותיהמסכנותיר-האונים, gpלבין
גםניואנסיםרבתכצורת-תוכןמתפקדות

בשירלמשל'כמו'נוספים,בטקסטים
שיר<עםובדו-שיח ) 44<עמ'"ממציא"

 ,) 141<עמ'מלון","שיריהשערמןמוקדם>
מתוךמאחר"כ"רומנטיקןהכותבמצהירבו

העבריתהחמה-קרההרומנטיקהשל"הרמץ"
לפנינושמץ".רקשמץ'עוד"אולישלו:
הקורהלכלומקורכמרכזעצמושחשאני'

עדביותרוהצרהאינטימי(מהמעגלסביבו
בשלאינואךביותר>,הרחבהקוסמילמעגל
הסתלקותוודאותאתולעכללקלוטרגשית

ושכלושמוחווהשתכחותו'העולםמן
 .מכברלהןמודעים
זךבשירתהמופיעיםישועיים~רימוזים

גםמצוייםקומי","טליתאמאזבעיקר
 , 46 , 44עמ'(למשל:זהשבאוסףבשירים

להקשריהםמעברמשרתים,הם .) 189
דיוקנושרטוטאתהשונים,הספציפיים

שלהסוףעדמפוענחוהלאהחידתיהעצמי
מפעיםבשיר'המשחרר'וחד-פעמי'נסיאני

מאמין''אנימעין ) 48עמ'("ואני",בכנותו

לבלשים"צריךמובהק:אקזיסטנציאליסטי
אחרון"רשרושהיהבעולם/כמורשרושלכל

גןהמעדבמבענשזרתזואמירה .)םש(

בדברהעולם,משירתמוכרותבתפיסות
בעולם"אםלשון"עודהעלים""שפתהיות

 .>םש(

שפכתיזרעיאתבמים,מהלתיייני"את
ברכטיאניבנוסח-זהאנימתוודהלרוח",

העומדותהפיכותבלתיעשיותעל-
 'האצבעות'טביעתליומרתבסתירה
להשאירהאמוריםוהמשורריםשהשירה
בכך'להכיראותומנווטתהענווהבעולם.

'רגילים'בני-אדםאומשוררים-שמהותנו
נדונ~תשלמהותדברשלבסופוהיא-

התעלותונעדרהרואיותנטולסיזיפילעמל
הראייהלצד :> 49עמ'דבר",("סוף

המגחיכה ,) 148עמ'("מזעור",'הממזערת'

מטשטשיאומשכיחיוחלוםיומרהכל
היאונו'), 62 , 58 , 57 , 52<עמ'מציאות

מתוךכאמור'להתבונן'הכותבאתהמניעה
שלוגורלןחייהןבמהלךגמורהאמפתיה

שם,נטולותאושם,בעלותדמויות-שוליים
 , 41 · 40עמ'("חיותה"בעברוהקשורות
 42עמ'"תייר", , 57 • 35עמ'"אלמנה",

אופיישבהןלהתבוננותוברם,ואחרים).
מוקרןוהואזולתי'רקולאברורפרויקטיבי

שלוהחייםותחושתמשלב-החייםונובע
השאירלא"הואהשורה:למשל'כמו'עצמו'
ומדוןריבלהרבותשלאילדים/אחריו

<עמ'משפחתי""רופאעלהשירמןבעולם"
המטלטל"תייר"שלתיאורואו ,) 90-89
"ליטולכדיאנונימייםל"שם"מ"כאן"עצמו

 ...מעצמוחופשה"
ובדומה ,) 66<עמ'לסקר-שילדלאלזההשיר

<עמ'שטיינברגליעקבהמוקדשהשירגםלו
בה,לצחקשאיןאמת,בתוכםאוצרים ,) 235
הנשמה','תאומ~תאמתזוהילעוותה:או

וידידותבהקרשללזיקותמעברשהיא
ככלבאובדנןומורגשותעמוקותגרידא,

פחדיה,עצבונה,כוכביה,שתהיינה.

שלעצמותה,שהיאושירתה,חלומותיה
שלבאנימושתליםלסקר-שילדאלזה

שהפךטרומיגנטימטעןכמעיןהכותב,

,,בראשית .מישותונפרדבלתיחלקלהיות
מחדש"תמידמתהאתהמלה/ובהחיתה
לה,המוקדשהשירשלהשניבביתנאמר
אלזהליצירה:החייםשביןהגבולמיסוסתוך

פה,במאמרבראו/נבראויוסףהנסיך-

כרומנטיקןאותםחיוזךהשירה,גרסלובכוח
גםהיאללבונוגעתטרגיתמאוד.ועצבחם

הרוחנית,דמותועםשלוהאמפתיה
יעקבשללנשיהונדונההאובדתהתלושה,

הקרובבשירשעוצבהכפישטיינברג,

כוונתמתוךהקלאסית,לסונטהבמבנהו
מכוון.

עלבדימויהאין-סופית,הקפקאיתההמתנה
ב'מקברסקה'המתוארתכזוהאדם,שלמצבו

זיקתממיןאינה ) 65<עמ'לקפקא""מחווה
והמרעידההמופלאההנרגשת,ההזדהות
פיגורהלסקר-שילד'אלזהעםמיתרים
ולנושאמיתולוגיהשראהלמקורשהפכה
מרביתאצלכמעטנמנעבלתיכתיבה
 •ממנוומאוחריםזךשלדורומשוררי

עוקצניבהומורהמכונההשערשירימבין

דיאלוגיםוהמנהלבמשפחה"נשאר"הכול
יושבי-נסית,יוצריםשלארוכהשורהםע

בולטיםעשורים,במהלךבזמן'להםוקודמים
שירישנישלהםהמטלטל'וב'כוחבאיכותם

המובאקינןעמוסושלזךנתן(של"הכד"
המתים-באובמועליםבשניהםלצידו).
מנפץהנופלהכדהתרסקותורגעהחיים,

מקיץכולם,המתיםעםהחיים'חגיגת'את
ומחזירהיחדמחלוםהחי-המתהחולםאת

והבדידות.הלבדיותמציאותאלאותו
שיריהחושפניהלבבגילוינחרתיםלצידם

וצמודת-הבעייתיתהדאובה,ההתרפקות

נשאר("הכולוהאםהאבזכרעלהגיל
אחרונה","טלית : 81 80-עמ'במשפחה",

קץאיןבכמיהת-געגועהמדובר .) 79עמ'

שתיאשרשאינם,וידידיםקרוביםאל
-האחתלהקהותה:מסוגלותבלבדעשיות

-והאחרתהרגשות":"מכלהשתמטות
לשומרםכדיל"מלים",אלהרגשותהפיכת
בחיים.

משתקפיםוריענוןחידושתוךהמשכיות

החוזרהפואטיבדפוסזךשלהנוכחיבאוסף
השכיח,הבנאלי'המבעשיבוץשל

אותותקהי"לאעובר",("הכולהקלישאתי
אותי"עשובזמן",עוברתמיד"הזמןעמך",

"אלבדים",סיפורי"הכולבעינים",
בתוך )"משאתקשה"האהבהתאמינו"

הזרות,באמצעות-וגלגולוהטקסט,
-והצפוימאליוהמובןוריסוקפירוקים

ואמירותמנשואצלולותרפלקסיותלכלל
בראשוניותומפתיעותמקוריותהגותיות,

היוצר.שלומצבוהאדםשלמצבועלמבען,
רביםבשיריםשוניםבמינוניםמצויזהדפוס

החומריםסוגיובכלהשעריםמכל
ועיבודיהם.

וחריזותמצלוליםשלצפופהשבכה
שלהמאגיהאפקטאתהמוליכותפנימיות,

עדהורמהמלחמתבונלחם(שזךהשפה
עוקצם,אתבשיריםמרככתמסוים>,לשלב

היפהואתשבשגורהפיוטיאתמבליטה
ובנחות.שבכעור

העובדותמערומיאלבחוברהשני'מצד
המסאפורייםכחומריםהמתפקדותהריאליות,
מבליטהבשירים,כמעטהבלעדיים
בדרךוהגדושה,הסוחפתהמצלוליות

הטופחותופוצענותןזוויתיותןאתאירונית,

ומייסרות.פנינועל
בחלקוהמהווהמסוים",גבול"עדהשער
הרדודיםמןהואאהבה,שירישלריכוזמעין

הםשיריובאוסף:חשוביםוהפחות

וחרוזיותםבמקצביהםכמעטאלתרמניים
עמ'משקר","לאאו , 105עמ'באנו",("ואז

מקום,מכלרוויים,הםלמשל>: , 107
תוםעדלמצותוהמאמץהמשאלהבהבעת

שהחיים " little blessings "ה·שאריותאת

שרויבוהחיים,בשלבלזמנםעשוייםעוד
ללאגםאךסוערת",אהבה"ללאהכותב,

ורגוע:נמוךב'מודרטו'חזה","פולהכאב
ביןהמסורתיתהדיכוטומיהאיזכורתוךזאת
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"הנפש"לביןותובעהמתארח"הגוף"
 .מידיובלתהסו

שאני"כיון ,השערשבשיריהמרכזי

"איגרת"הואהספר,קרוישמועלבסביבה",
חדהיהזהאיוב"אצלולצידו: ,) 149<עמ'

<עמ'למסע"ו"הכנות ) 126(עמ'פעמי"
לעיל.נזכרשכבר ,) 131

מולאם"איובצ'יק ,ממוזער"נביא"בתור
ובניסיוןאני"/אניוצועק,כועסמזדקן

 ,) 132 '<עמעצמייםמרחמיםלהתנער

 /כולם,כמו"אניוהכרז:חזורהדוברמכריז
ומישהו ,למישהוחסרהייתילאמעולם
לכולם;אחסר 1במותי 1ליחסרלאמסוים
- ) 125עמ'("אדם"לי"יחסרווכולם

מוקצנתאגוצנטריותביןהחצויהאמירה

לזולת.ברורותוזקיקותתלותלבין
 ) 146-134<עמ'איטלקי""מחזורמתוך

ויכוחהכותבמנהלבו ,'דשירענייןמעורר
"שונא"הואאותו ,לאלוהיואדםביןנוקב

"הולךשעולמוככלויותר","יותרכווידויו
וחסר,"

 ) 147-146<עמ'ו"אלרגיות""וידוי"השירים

חזרהשלפואטיפיעלולעללכאורהבנויים
שורותיהםאתהפותחותהמליםעלעקבית

פיעלמעוצביםהםאיןכיואםאורכם,לכל
פנימיתהירארכיהאו'הסלמה',שלעיקרון
הןשבסיומםהמחץשורותהרילוגית,

משמעותםכובדאתלהםהמעניקות
בהציבןהעיצוב,היתוליותאתומנטרלות

עצםכלפיאמביוולנטיתרגשיתעמדה
הקיום.

ממנושאין ,האולטימטיבי ,הסופיהצו
'לכסותבלאהכתיבהצוהואהימלטות,

החייםמכדליות ) 149עמ'("אגרת"דבר'
יופייםוצדקתם,רשעתםעלותופעותיהם

וכיעורם.

בפןהבחןנוסףשערהואחיים"בעלי"צער
עלכתובבושירכלוחידוש.רעננותשל

שרץ>,אומעופף,חיה,<חרק,אחרחייצור

עומדתאדם-כלבאואני-כלב,כשהמשוואה
ובפרויקסיביותהאנושייםבמסריהבמרכזו

לקייםשוכחהמשוררואיןאופיה:של
"ציפורעםמתבקשדו-שיחגםבמסגרתו

קודמים.שבקבציםיופי"רבת

באופןמעריכתונובעתהאוסף'גלידת'
לכאורה, ,יותרקליליםשעריםשאחרי
מהווהבוהימים","אחריתהשערמופיע

שירית,מופתיצירתטקסטכלכמעט
אתהמבריחהנושאעצמה.בפניהעומדת

שלועליבותהעלבונהנושאהואהשער
בחייםהמשוררידיעלהנתבעיםהזקנה,

סיפור","שירבשירים:<בעיקרולאחריהם
ו"מותר 171עמ'תשליך", ; 170-169עמ'

 ,) 173-172עמ'האדם",

גםומופיעחוזר ,היה"שלא"הביתמוטיב
בעיקרמבצבץוהוא"מחזורים",בשער

 ,הישן"בנוסחשירים"מחזורשלבסיומו
הקץקרבתמחנקשלהכובדתחתכורע
בסביבה.האורב

אתמקבע ) 187<עמ'זהשערהחותםהשיר

מסתייםוהוא ,ואי-המיצויההחמצהודאות

המוקצןלפיחותשחותראוקסימורוניבמבע
זך:שלבפואטיקהמקובלאמצעי ,ביותר

לאמתה/האמתאמתהיה"השקרלאמור:
 ,)םש< ,,מושלמתלאתאבדו

'פריחת'שלשבקעדודחוסהחריפהתחושה
עודל'עבר'ההופךהחולףהרגעשלהזמן,
למיתהלידהביןאפס-זמןשלחלף,נסרם
בפואסיקת-הלם,נמסרתלחוויה,חוויהובין

לשירסמיכותהמעצםומחריפההמתעצמת
נערהאליצריותוגואהיומרותבסולתארה
<עמ'רומנטי",הולנדי"מחזור<מתוךצעירה

195 (, 

ודיוקוגבישיותו ,יופיוהמבע,צלילות
בשניבעיקרלשיאם ,לטעמימגיעים,
"מחרוזת ,השערשלהאחרוניםהמחזורים
<עמ'זמן"ו"בלי )-208 198<עמ'לילית"

שידייםהגריםבהםמצויים ,) 211 • 206

מצבכמדומה,הוא,נביעתםשמקורנדירים,

 •לוזוכהמשוררכלשאין ,מיוחדהארה
בהםומובעמוחשהשיריאו ,הקיומיה'יש'

כלשהיוודאותבסולשוואכמקסםכתעתוע,
אוללוכדוביכולתאו ,התרחשותובעצם

 , 199<עמ'כ"מהות"אוכ"הוויה",להגדירו

201 (, 

הכתוב"פזמונות"השערשאתמקרה,זהאין

המצאותגדושונהנתנות,קלילותשלבסימן
זךמוצאקסם,מהלכותשיריותוהברקות

"כי(והמולחן>הידועבשירולחתוםלנכון
יהמברכתהקיומימסרועל ,השדה"עץהאדם

למדיהרחוק ,) 224<עמ'ורב-העצב
מפזמוניות.

לדמויותנפרדבשערהמוקדשיםבשירים
אנשים,ו'סתם'משורריםאמנים,שלנוספות

ביןמענייןנקודתיחיבורהשארביןנוצר

'פשוט-עם'לבן-משפחההמוקדשהשיר
 • 227<עמ'לשרה",אבפרחהבן("לאברהם

שקםעולם','עניוכמעיןשמשרוסס ,) 228
המשוחחהשירלבין ,מרצונוהחייםמןופרש
שלהשני"בצדטשרניחובסקישאולעם

 ,) 234 • 233<עמ'שינקין"
השערמן ) 247<עמ'וספרים""מעשים

לא"שיריםנהורסגיבלשוןהנקרא
שיטתיתהתעכבות<והתובעפוליטיים"

ביןעקרונימוסריעימותמעמידנפרדת>,

שעשואחריספריהםאתכותבים"מדינאים

אתכותבים"סופריםלביןמעשיהם"את
בהתאם :מעשיהם"תמציתספריהם/והם

והספרים","המעשיםעולם",שלל"דרכו
דבר/לכל"עדותלהיותעלולים ,זךיודע
אולם ,"כבספרותבחיים,ונבלה,שסות
הסופריםבכוחאיןהמדינאים,מןבשונה

עמיםלשחרר/כמוגרת"משולעשות
מצעד ,) 247<עמ'מדינות"ולהשמיד
והאבסורדיותה"היססוריה"שלהאיוולת

מושחזבחידודמומחשיםשבאי-נמנעותו

צבעוני"וסריסלבן"עבדעלבשיר-המשל
אני-מולדתהקונפרונטציה ;) 249<עמ'

 ,התיסכולשלארכימדסכנקודתמעוצבת
באמירותהמתבטאיםוהביקורת,הטרוניה

בחלקןגרתשחור ,-להסחדורותפוליטיות
פוסס-התרחשותיות,והןמיידייםמהקשרים

תלויותשאינן ,ותקפותןמוצקותן-ומכאן
עיתוי.

כנצחמיתוסיםוקידושהעברהקבעתדפוס

אופייםעלהמולדת,ועליונותהחברה
והפוגעתהכואבתבמורסהנוגע ,המשיחי

של'הישארותם'באפשרותהכרוכה ,מכל
ושכמותוהאניכליוןלאחרגםאלה

והעלמותם.
החוצה,מספרודרכועושההמשורר

ותובנת-תודעהמשקעישלושהבהדגישו
עיקריים:רגש

סערתתקלה,שגגה,הוא"הכיעורא.
ומותרוקיים"שריר"היופיואילו ,בתכנון

מעיןחלקית",תשובה"איזובולמצואלנו
עםליציאהעצמומכיןהואב.ניחום.
יחידיות,אוהרואיותבסולתזהות''תעודת
לאשאינוהאדם",ככלאדם"סתםבתור

"דיאפילועצמווהחש"הוזה",ולא"דקוש"
מנוחשתודאותחדורהואג.עכשיו",טיפשי

שלואיחויושבירתו(תוךאינטואיטיבית
והים>,הנחליםעלהמוכרהקוהלתיהצירוף

-ה("ההוא"אילומלא",הזה"היםכי
Hereafter ( כמקום ,וממתין"ריק"חיבר

(אולי>לנומצפהבוהיינו",לא"בוהאחד
מוכרת.בלתיהוויה
עםהזוההשלמההגדרתאתלקבלקשה

הארעיותודאות ,רדיות'וזד'הפרחוקיות

חסידית,השתוות'כ'מידתוההתכלות
אמונתית,תמידהיאשלההמוצאשנקודת
הירשפלד),שמציע<כפיותמימה,מיסטית
מיסתוריןבסולתזךשלהעולםראיית

ב'זכוכיתומצוידת'זרקורית'היאותמימות.

"שערי-לאלקבוע:לההמאפשרתמגדלת'
בתוםמצפיםאדמה""שעריאםכישמים",

קיצואלהמובלבמשחק-החיים,ההשתתפות
 ,) 60<עמ'

שלמ~,רףהנובעתמשולבת,בפואטיקה
רגשית,וחיוניותאינטלקטואליתמושחזות

שירה"ודאישהיאבדםגישות"הראותה

ביתרהאחרוןבספרוזךמקלף- ) 17<עמ'
והשכבותהכיסוייםאתונועזותהחלטיות
האותנטיותגרעיןאתומערסללמיניהם,

הגאולה'ש'חיפוש ,היחידשלביותרהחבוי
בתחומיומוגבלמיידי ,רגעי ,ארציהואשלו

תורת-שירבאמצעותהחד-פעמי:קיומו

ה'מצססת'וגמישה,פלורליסטיתחרותית
באמצעיםשימושועושהאפשרימקורמכל

שלבספרולנומוצעת ,אין-ספוראמנותיים
המיטיבותשיריותיצירותשלקשתזך

הלב,ליצריצורהולהעניקלאתרבדרכן
ולכיסופים,לחרדותלחסרים,למשאלות,
עולמםאתושעה-שעהיוםיוםשצולחים

רבים.שלוהשכליהרגשי
תודה!העברית,בשירהזךשנתןאותותעל

• 
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 s~ו
שמיםמזמרת,לאכברהציפור ~ 1~

כוכביםבאין
בריפמןאראלה

כסביבה"שאני"כיווןזך:נתן

בכלמצויהיםכיאומרהעממיפתגם ;''::::::: f .ז בעקבות ,לומרנוכל ...טיפה, .. =
המשוררשלכתב·ידוכיהפתגם, ••

שהואמהבכלניכרסגנונו)תרצה,(ואם
הבודדים("הטיפות")באטומיםגםכותב,

תשכ"ז:<זךזךנתןשלבניסוחו ,כך ".שלו
29 45-(. 

שלהקדמיהשערעמודיכולרבים,במובנים
לספרכתב·ידלשמשבסביבה"שאני'כ'יוון
זך.נתןשלשירתועושהאותוולמהלךכולו

באטומיםכהסתכלותכמוה ,בוהקריאה
השלם.עלללמודניתןדרכםבודדים

וזוהדחיסות,בובולטתראשוןבמבטכבר
האחוריהעמודרקעעליותרעודבולטת
דפוס.מכלהריק ,הבהיר
מודפסבהםהראשוןשמות,ארבעהלספר
המובאשירלהםמתחתשונה,בצבע

גםשנדפסשיר ,המשוררשלבכתב·ידו
אחדשםבמקוםשמותארבעההספר.בגוף

אמנםישזהבריבויכלל.בדרךכנהוג
שלהרגשהולעוררלבטאפוטנציאל
בוישמידה,באותהאך,ועושר,רב-גוניות

שלאוזלת-ידשלהרגשהלבטאפוטנציאל
מדויקשהואאחדשםשאיןמפניהכותב,

אתהמכילשהוא ,עצמוהדברשהואמספיק,
שובלנסחצורךיש ,ועל·כןהגוונים,כל

עלעקיפההצהרההואניסוחוכלושוב
שמותאםהמדויקת.האמירהאחרחיפוש

 ,הספראתלהציגמתאימיםכל·כךרבים
זוהרגשהממש.איןמהםאחדשבאףהרי

על·ידייותרמאוחרונתמכתמתבססת
בספרהמצויותועקיפותישירותהצהרות

 ,דיבהםאיןהמרוביםהשמותגם .עצמו
אחרוןבספרכמובכתב·ידשירגםומופיע

משוררשללזכרוהיוצאספראו ,למשורר
 ,המטאפוריהידכתב .מכתב-ידווהמביא

גםעתההוא ,זךנתןשלשברשימתו
לאותגורבניאשר ,ליטרלי·ידכתב

בוישוהבלתי·אישית,האחידההמודפסת
אפשרהכותב.שלוהחשוףהישירמגעואת

הלחץומידתהאותיותזוויתאתבולזהות
שלאופייםהשורה,נטייתאת ,עליהן

ונו'.המרווחים

לאשאוליבמקוםרב,דיבוראפוא, ,לפנינו
 ,יותרשחשובמהאבל ,לגלותומצפיםהיינו
מבקששמישהוהידיעה,הקוראאצליתנבג

אומרובמקבילוחשוףמדויקמשהולהגיד
אחרהחיפושלהגיד.האפשרותאיעלמשהו
מספיק,אינואחדששםההרגשה ,הנכוןהשם

עשיראינפורמציהמקורשהואעצמוהשיר

אתבוניםאלהכלבכתב·יד,והופעתו
 ."לחגהידיעה
מתארגניםכמעטהספרשלהשמותארבעה
הופעתם:ברצףתמסיבאופן

בסביבהשאניכיוון . 1

שינקיןשלהשניבצד . 2
אבלבמקום,הימצאותעלמדבריםאלה

השני"ב"צדאו"בסביבה"הואהמקום

מערכתמזה,ויותרהראשון>לצד(בניגוד
אוהראשוןהשםאתהמולידההנסיבות,
 ,עצמובומפורשתושאינה ,ממנוהנובעת
מקרית,כמעטסיבהבאמצעותמוסברת

לדברמהותיתאינה llל•"הסיבהנסיבתית,
בסביבה.מהימצאותנובעתאלא

חדשלספרשירים . 3
וחדשיםישניםבחרוזים • 4

באשרארס-פואטית,הכרזההםאלהשמות
המדיום:אתומגדיריםמודעףתמנסחיםהם

במובןרקלאחרוזים,חרוזים. ,ספרשירים,
שירטורישלבמובןאלאצלילים,דמיוןשל
יעקב ,למשלשעושה,(שימוששיריםאו

מבית"חרוזיםבניכר","חרוזיםשטיינברג:

חוסר ,בלשוןשעוסקמימצוקתהצורף">.
משהולומרהבקשה ,לדברשלאהיכולת
וגםחיפושגםבושישהרב,הדיבורמדויק,

עלוההכרזההאינטימיהחישוף ,ויתוראי
ההימצאותאוהלא·נכוןבמקוםהימצאות
מקריות,סיבותבגללבושנמצאיםבמקום

ביןויוצרים,כולוהספראתשבוניםהם
הקשההואזהשספרההרגשה,את ,היתר

זך.נתןשלספריומכלוהכואב
"כיווןנדפס ,הספרשלהשמותארבעהמבין

בהדפסהגם(וכךאחרבצבעבסביבה"שאני

גםזהושונה>.בצבעכיאםהספרשלהשגיח
הנדפסוהיחידהספרגבעלהמופיעהשם

זהשםלאנגלית.בתרגוםהפנימייםבדפים
שיריםמחזורשלשמובהיותוגםמובלט,
מחזורבתוךשירשלושמוהספרבתוך

 ,השירשלהמרכזיתהאמירההשירים.
רבים,במובניםשמייצגת,שלעילבקונטקסט

בפתיחתו:מנוסחת-כולוהספראמירתאת

 •••~ך~ל~ה fקרףם/ ח~~ל~~י בי~;: 9 ~"
~תךלךאות~ע,דו~ה/ל~י:ז'ר ?jלי~~;כילף
 .) 133:1996<זך ".וי~~
אדם,שלדמותואתהשםמקבל ,בהמשך
מעלים ,דלתועלדופקיםמחפשים,שאותו

תוהים ,הימצאולמקוםבאשרהשערות
מעלים ,שיחזורעדלחכותאםומתלבטים
שלובסופותחליףלויששאוליאפשרות

לנסותמחליטיםהנסיבות,בשל ,דבר
הבא.בשבועאועכשיולחפשו
לשםמסביב ,אחדמצדכפולה:היאהבעיה
בסביבהנמצאהדובר ,שניומצדקרום,צמח

ריק ,על·כן ,שמושמו:בתוךנמצאולא
לבין"מסביב"ביןהלשוניתהקרבה .ממנו

הבעיהשלפניהשניאתקושרת"בסביבה"
לבין"אני"ביןהמגענמנעותאתומדגישה
נוצרת ,לוואיכמשמעותבנוסף,"שמו",
ניתנתשאינהסגורה,מעגליותשלהרגשה

~ל~ק J' ~~ י~~"(המחפשהאנילפריצה.
אניהוא 'שם>אחכה';,לאאני .•• "הי:זלת",
ומבקששמואת ...המחפשחיצוני·, ,פע~ל

הפנימי,האניהואהשםפניו.אתלראות
אתהמונעעבה,קרוםצמחשסביבו ,האמיתי

באמירההמועליתהאופציההמגע.אפשרות

~קום."~~י.זה~סי י~~עודיות ryל חן~~,,
אירונית,רטוריתאופציה ,כמובןהיא,(שם)

הדוברשלמהחלטתוגםשמסתברכפי
שניים.אומכראצללחפשובכל·זאתלנסות

בשבועגם ,אולייהיה,זהשחיפושוהעובדה
רקלא-כאןיהיהשהוא-מוכיחההבא,

כינויהואשםאבלבסביבה.שהואמכיוון
עלאפואמדברוהשירמלה,הואשם ,מילולי
גםהמלהסביבשצומח ,המסךאוהקרום
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קדום,ושוב,שובמשומשתהיותהבשל
אמורהשהיאמהאתדרכהלדאותשמונע
נמשךבמקביל,ובכל·זאת,לסמן.אולייצג

המלה,שלפניההשם,שלפניואחדהחיפוש
אלהקשורההמדויקת,הנכונה,המלה

לזההדומהחיפושהואזהחיפושהפנים.
השמותארבעהניסוחבאמצעותשנעשה

לספר.
באופןרבות,פעמיםחוזר'הספדבשירי

שמות:עלהדיבורישיר'
שםאתשמי/נה;תיריאתנאףלז-רישניתי ••• "

 1 ;·~נ:ר i-ל~·;ם iib ;.~-א ·ה~· ' ri ~ i ~~~- ·י~~

~ w מ;תij1 םw עזום, 9~רמ;ת;, w 1מ;ת 
שזפ;תע;ש"השהע;לםנע;לם?נרדפים

- '', 69T T ',' T)(שם:כלם?":נ

השם tהנכוןהשםאלהגעגועישנוכאן Tגם
הואהשםשינויועל·כןושורש,מקודהוא

הואבאשדאשמהבושישמעשהאיוולת,
שמותאחד'מצדושורש.מקודשלנטישה

בלבד'מליםשהםמפניסתם"כך"שמותהם
ושלאשמהשלהדגשהישנהשני'מצדאבל

ששםהבסיס,תחושתשקיימתמפניאיוולת
הנכון'השםגםהואומקודראשיתשהוא

שמותהםהשמותהמדויק.עצמוהדבר

סינונימים,שהםזהבמובןגםנרדפים,

לזה,זהבמשמעותםדומיםאוזהיםכלומד'
אותם,רודףשמישהוזה,במובןגם,ו

גםלהימלט.מבקשיםהםנרדפיםובהיותם
שכן'עדך'חסדיהםהשמותכך'גםוכך

אודומותהדיהןנרדפותהמליםבהיות
אותןמקייםמהייחודן?מהכךואםזהות

בעלותועל·כןחד-פעמיותכיישויות
משהועל·ידינרדפותובהיותן ?משמעות

הןמתמדת,בתנועההןנמלטות,הןחיצוני
קיוםבעלותאינןועל·כןקבועה,הוויהאינן

צירוף:באותוהכפולהשימושעצםמשמעי.
עקיף,באופןתומך'נרדפים""שמות

שאותומפניהצירוף,שלהישירותבהצהרות
אינוועל·כןאחד'מדבריותראומדצירוף
 .הצורךדימדויק

שזפ;תע;ש"ה"שהע;לםהשירשלאמידתו
הנ"ל.הקביעות Tאת Tהי'אאףמממשת "םל?~
השמותאתהופךהעולםהסמנטי'במובן

נוסף,ובמובןאותם,מאייןכלומד'לשממה,
לביןמ;ת wביןהצליליתהקידבהמשתמע,

w ביןההבדלבמליםמועטכמהמוכיחהזפ;ת
הוויהעל·כן'הן'חסרותוכמהוהאיןהיש

פעמיםחוזרתזאתמשתמעתטענהיציבה.

במלההשימושבאמצעותאםבספר'רבות
הפוכים,אושוניםדבריםשאומדתזהה,

קרובותבמליםהשימושבאמצעותואם,
כך •במשמעותןהפוכותאוושונותבצלילן
 ,) 35(שם:עז·עזד·עזדה·זדיםלמשל:

n -לם;n שם:;לה>i;T ,<42 T שם:ריר·שירי>
(שם: ה~~~-הל i ~ ,) 45(שם:רים i ·ד~ ,·) 43
 ק;~~·ק;~ ,> 163<שם:יו·~ש;זויו rנ; ,> 47

ועוד. ) 272<שם:

ישאיפשהף 1שםלעציםשמ;תיש"איפשהף
ח~א ,••אחדמצד .) T 56 :םש(•• "ם~ל~~ם

בדוד'שני'מצדהדבר'אותוהםוהעצים

הרצוןהואשמציקומהיותר'חשובהשהיא

מיאתיודעאינוכשהדוברשמהאתלדעת
הף vt"~יפהשיר:אתהחותמתהאמידהישאל.

 11ה. f;רי יל~/'~ר~ם~קיך iJ7:כ;לי ~~

מבחידה.ולא·בדירהבליתהיא ) 56<שם:
עיקר,הואשהשםההרגשה,ישנהבתשתית

החשש,שמה.אתלדעתלוחשובועל·כן,
אמתחששהואלשאול'מיאתלויהיהשלא
והטוןהנ"ל'ההדגשהאלמלאצומחהיהשלא
השלמהשלטוןמלהיותדחוק"איפשהו"של
אושר.או

~יש:דעלאם f /ךת, )ryt~~ךץס:ינ:וי םע~''
לא ל;~ןד g ~;ה:ס:פ'ל iJך ••• / 'י~~~ת

 ) 126<שם: " ...:פשףרה

אתלזהותהיכולתאיאוהשם~זיעתאי
בהישמסוימת,הקלהבהישבשמוהדובר
שעמוםבהישאבלבסדר",ו"הכל"נפלא"

השםעלהוויתורכלומר'"כשורה"בהואין
להסתפקמוכניםכןאםאלאאפשרי'אינו

בסדר".ו"הכלב"נפלא"
 ; nמנ;ולאשםלא·אנשים,גאלתמצא"ולא

 /דב: Tך~ם :ל~•~ם f ;מ~~ת ד~~ 6~ןא:קי /
 / /[/ףד;הףאף )tך~זאי;מ; ה~~ת .fןך;:ז~ה
דרכים/אישאםעלהאחד;נהמלףנת;ואל
 • • T I "- )-235 :<שם: 1/:קדב: ~•ל

והכתובשטיינבדגליעקבהמוקדשבשיר'
עצמו'בדגשטייבשלההרמטיבסגנונו
בנשימהנאמריםומנוחשם·אנשים,גאלת
ולאלשווא.המרההיאהשםהמרתאחת,
ליעקבהמוקדשהשירזהוכימקרה,

המלההאחת,המלהמשודדשטיינבדג
זךנתןערךורשימותיושיריושאתהבודדה,

החשובהמסתואתהקדיםולהםלמבחר
גם ,)ד"כ·ה : 1963<זךהמחריש""הקול

מתנסחיםשטיינבדגיעקבאלזובהליכה
הבודדה,ביחידהוהאמונההצורךמחדש

פניםאלפניםזה,ברגע"רקבשם:במלה,
אשדאתהאיכרידעהבודדה,קנ;ל.ת iJמול

שמ"א). : 1959ג(שטייבנולפניו."
למליםהספדבגוףהמפורשותההתייחסויות

דומות,אמידותמשמיעותלשיראולשפה
ובאותוקביעהבאותהושובשובותומכות

הכתיבה,מעשה-אחדמצדהגעגוע.

-שניומצדולי'המלהריבויהדיבור'
היאושוהדגשתהמדויקת,המלהאלהגעגוע

מאינותה.

~ייכי t~ה ל~/~תד~ויםס~ר~לא ה~"
 ) 81:1996<זך:נזיו"

מהחי'הואשממוללמהדק-האבסורד
כינויהיאהמלהמת.הואממוללשאינו

זורמת,הממשותבהיותאךלממשות,
להיותשיכולהיחידהדברונעלמת,משתנה

המלה.הואממשי'כלומרחי'
 :<שם ".~זpל;ן/לא~ים, IJ ~ '~ש IJ ?~ריר"~לה

141 ( 

במילון'רקנמצאתהיאמהותהבשלאבל
ס~יכתזpךה jJ ••• "אחרהחיפושוממשיך

iJ ;זיןה:r;1~~ךהלא~;:זיא ,~ך~~~לא / 

... c~ ךהpזיןהז:r;קט~א;~ךים /ס~יכתס~~
בפועל,והחזרה ) 218(שם:ת" )Jt/ף~עם
אתמבטלתמלים,אותןעלהשיר'בתוך

פעםהיחידההמלהאתלהגידהאפשרות
חזרהשלבמצבהדובראתומשאירהאחת,

אין-סופי.וחיפוש

 11 •קירלר~ד IJ ~/ס:ינ:וי ,ם:ד:ליסיף"~לף

לצורךדקלאכאןוידיים ) 115<שם:
ממשיתעשיהשלסימפטוםאלאכתיבה,
בעולם.

הואזךנתןשלזהספדוכיהתחושה,אבל
רקלאנוצרתספריו'מכלוהכואבהקשה
דקכיוהכואבת,המפוכחתהידיעהבגלל

דקולאלמציאות,ממשותלתתיכולהדיבור
שנידוןהמדויק,הדיבוראלהגעגועבגלל
ממומש:בלתי·געגועלהישארמראש
אחריםגילוייםבגללגםנוצרתזותחושה
זך.נתןשלביותרהמדברספרוזהובספר.

הדיבורסוגירבים,שיריםובוארוךספדזהו

ושיריםלידייםשירים :יםבשרהם
קלים,כביכולופזמונותפרוזאים·דיבוריים

מינימליסטיים,מאוד'קצריםשירים
ארוכים.ושיריםמכתמיים

קהלאלהמובלעתהבסיסיתלפניהבנוסף
הפונים,רביםשיריםכאןישנםקוראים,

ולמקומותקונקרטיותלדמויותגלוי'באופן
המפורש,מיעונםבאמצעותאםקונקרטיים,

לשיריםבנוסףאיזכודם.באמצעותואם
שידיגםכאןנמצאיםאחדים,אלהפונים
למשל'כך •עצמוזךלנתןהממועניםאחדים

שמידומשהתומדקיןיגאלכאןנמצאים
ושלונסקיואלתרמןסטימצקיואביגדור

ורטושושפיראלוניונסיםהורביץויאיר
וצ'יצ'ולינהסאגאןופדנסואזתג'דוציונה
וקודצוויילבחיפה"חוגים"הספדובית

שינקיןורחובלטבעהמודהונעמיואליהו
והרב·גוניותרבים,ועודבתל·אביב
כדב·גוניות,כמוהובמקומות,בדמויות

השערעמודעלכברלזהותהיהשאפשר
זה,כישיותר'כמהלהגידכניסיוןהקדמי
אתלסתוםשיכולהיחיד'הדבראולי'

אבל'המדויק.האחד'הדבראלהגעגוע
מיביןמועטהבידודשיכנתליצורבעיקר'
זורםהכולכיוהתחושההידיעהוביןשמדבר
ונעלם.
פרטיםמעליםבספררביםשירים

ללאחשופים,מפורשים,אוטוביוגרפיים
הספרותי"."הדוברשלהמגונןהמיסוך
המשודדאתממילאהמעמידזה,חישוף
בוישוחולשותיו'שבירותועלבעולםכאדם
בספריושהתגלהמזהאחרלדיבורניסיון

מבקשיותר'גלוידיבורזהוהקודמים.
המובאכשיררבים,במובניםכמוהו'לגעת.

שלפיכחונו .הספרבפתיחתבכתב·יד
וידיעתומשורר'רבותפעמיםשהואהדובר'

עוסק,הואשבוהמדיוםמגבלותאתהברורה
ויחדבלבד'דיבורהואהדיבורכיידיעתו

תמימות,כמעטבהשישההיחשפות,זאתעם

כאחת.ובלבבראשגעשנומירקם,יוצרים

 %tו 1
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הקשוריםנושאיםעלמדברזךנתן
ועלזיקנהעלהאנושית,בכרונולוגיה

" .•. r, ~ 1 מה ) 106(שם: "ת.לח~;:~_זק~יםת
הדיאלוגבגללגם" ·בנוכחות,.שמתעבה

יעקבשלבנכר""חרוזיםעםשנוצרהמיידי'
למר;ם;כל ... "נחפזכשהדוברשטיינברג,

רי Tעבעל:רגל,.כבר;ףבהמ;ט ...הנ"ערגבע;ת
 ,,:·ו1·א~-~ה T ~ b ,;ע~י'ר~~/.:.ם-;הו;נ·;~

נ"ט) : 1959<שטיינברג

הידייםעלזיקנהכתמיעלמדברהוא
אלוההתקרבותשמתומחבריםוהפרידה

 םי~~~~~לנף 'ן;נ~ ry~ל ;פ;ס~"המוות:
זאתשתנועהוברור, ) 7:1996<זך ",ה f:ז;גנ;ונף

ל:~דך~ה, iJא; ,ט~~ע;ד ... "מקרבת
;ת nצ;מ"צפוניכיוהידיעה<שם> ,, .הס;פי

i וrת;ך~למ~ w ·שם: "תר.~ב:ת;ך·~ל ,רי>
~ל~ם ט~~ו;נ~;:זיךי~יtכלי י~~ן"וכי ) 43

 .)םש< "'זקיר
מתגלהבספר'שקייםהבלתי·פוסקהדיבור

הקודמיםשיריועםיוצרשהספרבדיאלוגגם
כימגלה,המלאהדיאלוגקריאתזך.נתןשל

דדוקטיבימהלךהואשירתושעושההמהלך
המינימלי'המופחת,אלהליכהשלבמובן
שמצהירמישלהליכהוהמפוכח,הנקי

 " ... ן~י~~~;ךלא;ר p: י~~"לא,במפורש:
ע;ךר~נ;ו~ים fל~ .. ,"שלמרות ) 61(שם:
בתגובהוזאת,(שם>סך~ץ"~ן~~הף

השירשניסחהאחרותלאפשרויות
<זךוהדבש"החלבב"כל"רומנטיקן"

המורהשלהמתהאשתו ,) 63 : 1966
 ) 86:1974<זךשונים"ב"שיריםלמתמטיקה

גדולהקבוצהמתוךאחדפרטרקעתההיא
השנים:במשךשנוספומתים,של

 היז~;;מ~~ ה~יכ:f~י}~ 7;:זמ;ךה~ם ת~"
<זךל~;כ~רףת";:זמ;ךה ת~/ע~,ק 7;:זמ;ךה

אירוניה:קיימתהשיריםבשני ,) 19:1996

האירוניהנבניתשונים"'שיריםמתוךבשיר

הטרגיתהעובדהביןהנוצרהפערבגלל
שלאשת;"מתההפותח:בטורהמנוסחת

 ) 8.6:1974<זך .. ",יל~ ה~יכ:f~י}~ 7;:זמ;ךה
חזרות,שלבדרךהשירשלאירגונולבין

והמשפט,הטורופירוקהנושאעלוריאציות
החדשבשירמילולי:משחקלהיותשהופכים
האירוניהנוצרתשנה"ארבעים"כעבור

ובגללהמקוראלההפניהבגללבהקצנה
בשלהטרגיות,החרפתביןהנוצרהפער
החזרהלביןאחד'מצדהמוותשלריבויו

"מתהמשפטתבניתעלהזהההמכניסטית
הכהיהליצורשאמורמהשבי'מצדהמורה"'

אתהמסייםהטורהקשות.העובדותבחיווי

אתסותר ,, .;ר nלאלהסתכל"אסףר-השיר
בהסתכלותרק,-שעסקהש~רשהציגמהכל

המוקדםבשירהנוצרתיהבהאירוגם .לאחור
אינןהמאוחר'בשירהנוצרתזוגםו

המוותעובדתאתולשנותלטשטשמצליחות
במקביל ,המאוחרבשיראך .יוןוהכל

הכאב,גםמתגברהאירוניה,להתגברות
משוםמתים,יותרהרבהשישנםמשום

איןקדימהכילאחוררקלהסתכלשאפשר

המשחקשנעלםומשוםלראות,מהכךכל
ושהוחלףהמוקדםבשירשנמצאהמילולי'

נקיעצמו'עלחוזרמכניסטיבמנגנוןעתה
 .יותרומפוכח
היופי'רבתחשביההציפורעםהמפגש

 ",ש;;ו~~לט 9ך ז${א;נ:ךי~י f "לושבתגובה
שמץבויש ,כאןגםושאמנם, ) 95 : 1966<זך

אפשריבלתימפגשעתההואאירוניה,של
שעכשיו:מפניבכלל,

לא;ר p:ך;:ז:ר·ק 1~ךת l ~לא;ר p: ר;פ~ז:;"
 ה~~ה; ,ק; n ך;ש~~,~~ךנףק;ף~ה·:ר
 > 116:1996<זך ",ק; nך

א;תrזשראיתי"זהאחרת:ציפור"ו"עוד
 T ,) 156שם:. T (•-.לעבר,,,עתידזהבמעףפה/גם

דקמ;זיrז p: ~ ת~ך.- .. " •שטווכים-, Tהמלא
~~לים"לזי~ר~~יןקףךים:;כים;ט;ךים. $7{ ~

מכשפההחדשבספרהם ) 73 : 1966<זך

 rl ~~~ל~ן~ה"ך;ךיאקורים:לעצמההטווה

פ;ת w ~;~דק wקףרים~זקיר~.חיק,.ד~י
ועל ) 10 .: 1996 .<זך ",םי~ fל~לזקו;ת~;ךע;ת

~,יד י~ז,${~/םיר r~י~ם םיכ;:${ן~ז:;"שףבכן:
ט;_ןה י~~~ם ... "ו· ) 193<שם:;:ז,ירים,"

 ,) 143<שם:ם" r~ ryו~ך 9 ~קףךים;ףד~~~י

זונחו

בסביבהשאניכיוון

שינקיןשלהשניבצד

חדשלספרשירים

וחדשיםישניםבחרוזים

.. .• 1 ... c.~ ח - ·... r~ 
ד ;·.} • •

 ~ f. .,."(~ . ~,~ .. ~ -7ו\ ~~ __ .,.. ,

ז> 'fי;די, -:-f>: 2.\יז '"';~ 

.?~~; '!\.? 

: .;.~ -, ·~-~- "' ך~. ~ 
,.ויי  r•'" ~· >ייr. . ב~.,.. ,...,·~;

. .r~~~-י;~q~~~~ 
,ג ..,""' ' "'~ .? . ,. ~ 

ל f /ר~ tן;ך .. ,"בעל-כורחואמנםהבחירה,
<זך ,,רים, iJ ~ fסא;ת;ת~ם~סןש~ךב

לכתוב,הבחירהגםשהיא ) 7:1966
 ",םי~;:~;כז:;~ל~י fry;:ז~אףם 1~תאת wל .. ,"

הזמן'אתעוצרתאיננהאמנם,היא,גם<שם>

השיר'שהעלההאחרתלאפשרותבדומה
·ךגף~ים;ת n ~ז:;~ים 9ב"קהגלומהאפשרות

כאןגםו ,>םש( ,,~ל,ילה,:ז;ג~ט;~;כים~t;כים iJ~ל
ל f ~ ר~( J' ת~"מכלההואכיהדובריודע
 ,>םש< ,, • ר~~~ףדל.בןת.~ ryלא·~ ד:~ 1 ר~~
עודוהדבש"החלבב"כלאבל

אלעקרנאוםשלהאופציהקיימת
הםהשמיםהחדשבספרואילוהכוכבים,

" f ~:בדיוק ) 116 : 1996<זך "םי~;:~;כ~~ין ם
 ,"תך~ l ~לא~ר p: ר;פ~ז:;"בובמקום

א;זינף"~לזpדיםאלהששמיםאמנם,נכון
אבל ,>םש( ",םי~~;נ ם:~, iJ ~~ה~תת ?1Jiל

גםועל·כןכאן'איןגדולהשנתינהברור

הכוכבים,אפשרית.אינהגדולהלקיחה
רקאמנםהם ,"שוניםב'שיריםשהופיעו

ישאבל ,) 84 : 1974<זך:קד:כ;ל"ש;ן 7 "
והבטחה,ריבוישלאשליהלפחותבהם

;לף:ם/ך;רים ר~ן~"כאן:ואילו
 ) 104 : 1996<זך ".ב~;כב;~~ין~ל~לה
שמיםחשופים,גלויים,שמיםהםאלהעתה
שמבקשהגלוי'כדיבורכמוהםאשליה,בלי

בעמודההתבוננותכברושוב,לדבר.הדובר
הבודד'הפרטאתמגלההקדמי'השער
השלם.אתהמבשר
בכתב·יד'כאןהמופיעבוקר","כלהשיר

 : 1996<זךעצמוהספרבתוךשניתומופיע

לשירמופחתהדרבים,במובניםהוא, ) 219
והדבש"החלבב'כ'לשמופיעתום",של"יום
מינימליהואזהמופחתהד ,) 30 : 1966<זך

יותר'וכואביותרמפוכחיותר'נקייותר'

אפילולהתנחםאפשראישכאן'מפני
שעודהכמעט·רומנטיתהזעירהבתמונה

רקזושנשארומההקודם,בשירהופיעה

בהגיוןהניחומיםניסיוןהאירוניה,

היחידגירןהחילהיותשהופךהאבסורד'
לפנירגע·אחתבבתוהבלימההאפשרי'
הפאתוס.

לאשה,איששלציפיתישנההשיריםבשני
אךערב.עדבוקרשלם,יוםהאורכתציפית,
להניחהאפשרותמסתמנתתום"שלב"יום

כאפשרותרקעצמהעלתחזורזושציפית
בוקר",ב"כלואילוהשיר'סוףלקראתורק

בקריאתכברחוזרת,ציפיתשזוברור

הציפיתקר","ב ל~"הפותחות:המלים
יותר,הרבהטרגיתהיאהבלתי·ממומשת

שהיאמראשיודעהמצפהכשהדובר

שובומצפהחוזרזאתועםבלתי·ממומשת,
אפשרזאת,לעומתתום",שלב"יוםושוב.

שמדוברהשיר'שלסופועדכמעטלחשוב,
כלולמרותועל·כן'חד·פעמי'באירוע
להיתפסזהאירועיכולבו'הכרוךהכאב

מסקנותמסיקיםלומדים,שממנוכאירוע
תום"של"יוםהתנהגות.כיווןומשנים
-ההווהעםהעבראתומעמת~זמןמתרחש

הפער"עכשו","עתה",לעומת"לשעבר",
לא;'לשעבר-: 11 • 9בסור;םבמפורש Tמנוסח
תב;א; Tל~עכשוrוב;א,/כיוידעתחנית

:lזכי~!יז~i ,הT " )זהיסרחב :)םש-T למסקנהמביא
אתבהכרח,מתנהאינההמפורשתשהידיעה

ממנומונעתאינהכלומר'הדובר'שלמעשיו
הרבהלמעורבותובנוסףזו'עובדהלחכות.

זושציפיתלהניחמאפשרתהדוברשל
לציפיתזההתהיהשלאהגםתחזור

תום"של"יוםשלהראשונית,המקורית,
מיקומואבלוסיום.שלמותתמימות,בהשיש

קטיעת ,השירברצףזהסורשלהמאוחר
בקליטתהיסוסהיוצרתהרעיוניתהיחידה
שלואי·המפורשותהמליםמשמעות
לנסבלתהסיטואציהאתעושיםהמסקנה,

ב"כלהמקבילהלסיטואציהביחסיותר
כברברורכאמור'בוקר",ב"כלבוקר".
מהכיהפותחותוהמליםהכותרתבקריאת
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התרחשותשלשיגרהבויששמתרחש,
רצפים:שנימציגהשירעצמה.עלהחוזרת

לרצףהמקבילציפיה,שלאחדרצף
שלםיוםבטקסט:הנמסרתההתרחשות

חוזרת,ציפיהשלשניורצףערב,עדמבוקר
"כלבמליםהשימושמןהקוראמסיקשעליה
בוקר","כלהפתיחהערב","כלבוקר"
להתפרסהעתידה ,זוהתרחשותכימוסרת
קרתהשכברהתרחשותהיא ,בהמשך

לקרותתמשיךגםוכנראהלקרותוממשיכה
ערב""כלבאמירה ,השניבבית •בעתיד
הסיטואציהאתמכירשהדובר ,ברורכבר

ובקריאהלצפות.ממשיךובכל·זאתהיסב
שהאמירהלחלוטיןברור ,השירשלשניה
הקודםשבערבלאחרכברבאהבוקר""כל
ובכל·זאתתבואלאשהאשה ,הדוברידע
הרצףקועלהציפיהאתמחדשמתחילהוא
כמעטהםהשירבתישניבוקר·ערב.של

השוניאךמלים,אותןעלחזרה
מהותי.הואהלשוןובשימושבאינפורמציות

מעוררתעזpי"~י~יבבק.רל f "הפתיחה:
כלשקוריםסוביםדבריםלשמועציפיה
הציפיותתבניתמתוךפירוטם.ואתבוקר

יוםעלשמחהלדלותאפשרמראשהמוכנות
הסורכבראבלרעננות,אוהתחדשותחדש,
 ,"ן:י;י~ י:J~"באמרו:הציפיהאתשוברהשני

אתלהפוךהקורארשאיכאןגם
בכלשתתאיםכךולארגנה,האינפורמציה

אינה"את"שאותהאפוא, ,ייתכןפרסיה:

שהיאהעובדהועל·כןשמחהלוגורמת
שובהופךההמשךאבל •עמומיטיבהאיננה

-האחרוןוהסורלחשוב,היהשאפשרמה
המלאה:התמונהאתמעמידהערב""נ;אי

כללהמחכההואכאב,לוגורמת Tאיכותה
אךבערב.שתבואממנהומבקשמחדשבוקר

בהיקשמצויהביתבמבנההכובדמרכז

"את , 3 · 2בסוריםהשירשמציג ,האבסורדי

להסבר.'מצפההקורא ",תך~;אזאת •~י;ך
ביןהמקשרותמליםהןא;מרת""זאתהמלים
אחריהבאהחלקאינפורמציה.יחידותשתי

אתלהסבירמבקשאומרת""זאתהמלים
האינפורמציהאבל •לפניהןהבאהחלק
אומרת""זאתהמליםאחריבפועלהבאה
אינך,שאתהעובדהאבסורדי.היגיוןמציגה

אם ,שהרילבוא,יכולהעודשאת-פירושה
לבוא.יכולההייתשלאבוודאיהיית,

באפשרותבאשליה,ההיאחזות
אין·כוחשלהיאחזותהיאהבלתי·סבירה,

באמצעות ,בעיקרמתממשת,והיאכמעט,

ברורבמציאותשהרי •וליהמלהניסוח
הציפיהמצבתבוא.לאוגםבאהלאשהאשה

כמציאותכאןהמוצגהמצבהואהתקווהאו

אפשרותישנהתמידכי ,אופטימיצדבוויש

אבללהתממש,תוכלשהיאתיאורסית,
ידועההציפיה,אתשהולידההמציאות,

ברור .כמעטועל·כןולקורא,לדוברמראש
ע;ד י:J~"תתממש.לאזושציפיהמראש,
רקקי~םולהיותלהתממשיכוללב;א"~כ;לה

במליםוההסתפקות ,מלוליניסוחבאמצעות

טרגית.היאלממשות,כתחליףבלבד,
הבית,בסוףהמנוסחתךב", fס י~;נ"הפניה

כמעטבהישרב,בקיצור ,דיבורבמיעוט

"כלהתבניתחוזרת ,השניבביתתחנונים.

 ,זמןעברשבינתייםאלאעזpי",~י~יב-
 ,כלומרהיום,כלבמשךבאהלאהאשה

תבוא,לאשגםלכךראיותמספיקהצטברו
אותובאמצעות ,הדוברמסבירובכל·זאת,

בהישבאהשלאשהעובדהאבסורדי,היגיון
לאשהאשהמבטיחה,כמעטשהיאמפניטוב,

עתידההיאכךואם ,איחורמחמתהגיעה

בבקשהשובמסתייםהשירבהמשך.להגיע
שהאשההעובדה,אתשמסגירהמחר","נ;אי

לגמריברורזאתובנקודהיעה, Tהג •לא
אבל .בהמשךתגיעלאשגםיודעשהדובר

למרות .גמרילשונההשביבביתחסון
אתברהדוהסיקלא ,בזמןהתהליך

יותרחזקנאחזהואההגיוניות,המסקנות

הציפיהאתלממששיכול ,האבסורדבהיגיון
מבקשהוא ,דברשלובסופובמלים,רק

שאין ,שברורלמרות ,מחרשתבואממנה
באהלאשהרי ,מחרשתבואסיכוישום

הקודמיםובערבבבוקרבאהלאוגםבבוקר
להם.שקדמובאלהלאגםו

הפיזמוני ,עשירהיותר·מדי ,הצמודהחרוז

-"מתאחרת"-א;מרת""זאת-כמעט
שלבש~רתו .רבותעמים'פכמו ,כאןמתפקד

דומהזהשימושפאתוס.כמאפק ,זךנתן

להפחיתשמבקשתזים" 9 "במלהלשימוש
שהמצבבמקוםרקאבלהמצב,מחומרת

 .מחומרתולהפחיתהצורךמתעורר ,חמור
 ,מחר""נ;אי-השיראתהחותמתהאמירה

מאופקת.רחמים,לעוררפוטנציאלבהשיש
והחרוז"סתם"במלההשימושעל·ידימראש

רקבאל'אפקיסיוןחב ,כאמור ,אבל ,"לחב
רב.רגשיולעומסלפאתוסהפוטנציאלבגלל
"זאתבחרזוזאת,לעומת ,הראשוןבבית

ובלתימסורגבחרוזךב" f"ס-א;~ךת"
כמעטבהיותהעצמה,והציפיהמדויק,

 ,כךכלסרגיבאורחהוצגהלאבראשיתה,
 ,ישירבאופןמדוברתלהיותיכולהועל·כן
הנבניתהסיטואציה .אירוניופחותרציני

תיאורסית,סיטואציההיאבוקר"ב"כל
ב"יוםומפוכחת.תמציתיתכללית,מסקנית,

סיטואציהובראשונהבראשנבניתתום"של
 •ובזמןבחללשמתרחשתסיפורית,ממשית,
שחורשיערכבעלתמאופיינתהאשה

הדוברמעורבותאתמסגירהמדויקואיפיונה

זומעורבותלפרסים.לבושםהמתבונן
שהואהעובדה,על·ידיגם ,מובןנתמכת,
תגובתועל·ידיוגםהיום,כללהמחכה

התכנסותו ,יאושו ,פניורפיוןלאי·בואה,
כתגובההבאלקרוא,רצונוואיעצמובתוך

מןלצאתכדיאפשרילפתרוןשוללת
הייאוש.

 2לסורבצמוד 3סוראתלקרואהאפשרות

אתעודמדגישהדה" f ,~ב'ה t ק;tז"-
איש-בפרסיםההתבוננותיכולת

הסתכלותתמונתהמשחזראו ,המסתכל

בוושזוריםשחורששערהבאשה,מקרוב

שחורשלזותמונהבנוסף,זהוב.אבקגרגרי
רגשיובעומסבצבעמאודעשירההיאוזהב

שלהקשרכתוצאתגםבההנקשרים
יצחקבןלמשל:(וראהרומנטיתקונוונציה

 2סוראתנקראאםגם ,) 13,11,9:1967

הנ" tזt;קם:'ת~ל"י;םעצמובפניכעומד
 ,סתמי ,כלומראבק,הואהתוםיום ,כלומר
קיימת ,כךגםבמהירות,נמחה ,קלחולף,
הזהוב.האבקשלהעשירההתמונהעדיין
הואהתום,יוםאתלהחזירהמבקש ,הצער

 ,במקבילוגם,החולף,הזמןבגללצערגם
ואשרבוהכרוכיםוהמלאותהיופיעלצער
 ,כאמור ,שהזמןמפנילהחזירםאפשראי

אינוכברשהדוברומפנילהחזרה,ניתןאינו
יכולותאינןאלהעובדותגםאךתמים.
והעושר.המלאותהרגשתאתלבטל
בושיש ,בחדרמצויערב,עדהמחכההאיש,

וידיופנים,רפויעתהוהואוספריםשולחן
בה,שישהתמונה, •השולחןעלנחות

במקצתמקלהויופיעושרמלאות, ,כאמור
עםוהקוראברהדוהתמודדותעל

הרפיהומאפשרתהקשה,הסיטואציה

תום"של"יוםהניסוחגםנשימה.והפוגות
 ,בוישכיועשירכמלאהיוםאתמציג

תמימותגםשלמות,גםסיום,גם ,כאמור
ביום,הנקשרזה,עושראמונה.גםועל·כן
למעלה.שהוצגהתמוני,כעושרכמוהו

בוקר",ב"כללגמרינעלמתזותמוניות
;נ~ה.ןה, iJ"סזt;קעתההואהזהובהאבק

ת 7;:זן~תר'ג 9 ~ןה/אףלי. iJסזt;ק~זקריד
זה" 1כ ק;~~ iJ;:וזה,ס~;קל f ~ 1~נףסה~זא )t,ו

התמוניותשלבמקומה ,) 272 : 1996<זך
שלאומפוכחת,נקיהתמציתרקמופיעה .

אשליה.אוהפוגהנקודותמותירה
שהוצג,בכיווןהתומכתנוספת,נקודה

תום"שלב·"יוםבשם·הגוף.לשימושנוגעת
שניבגוףמשימוסלסירוגיןהדוברעובר

לגוףבניגוד ,שניגוףראשון.בגוףלשימוש
בניסוחאו ,וממסךמגןמרחיק, ,ראשון

 ,,~ים, qסדגףף ,~י w"גףףבספר:הנמצא
נעשיתשהסיטואציהפעם,בכל ,) 92(שם:

הדוברעובררגשית,מבחינהמדימסובכת

ראשוןבגוףהשימוש •שניבגוףלדבר
 ,חיוךמעלה ,קלבניסוחרקמתאפשר

ליןב .. ,"-פזמוניחרוזבאמצעות ,אירוני
ומיד ". ו~~ yלקר'אך;~הי ~~י~/ןב,

לא יד~~?"שני:לגוףנסיגהישנהאחר·כך
כמושאהמופיעההאשה, •"וידעתחנית

מורחק.שלישיבגוףדמות Tה~א T ,:הציפיה
ראשון:בגוףרקהואהדיבורבוקר"ב"כל

אליומוצהרנמעןהיאוהאשהעזpי","~י~יב
גם ,"י~;נ" ,"י:J~"ישירות:הדוברפונה

אותוהמהלךאתמוכיחיםאלהשימושים
לברוח,לאןאין-המאוחרהשירעושה
ללאמפוכח, ,גלויחשוף,הואהחיווי

הספרשללמהלכוהמקביל ,מהלךאשליות.
זה.עיוןלהראותשביקשכפי ,כולו

• 
חיפהבאוב'ברית 1.7:לספרותמרצההיאהכותבת

 46-+בעמ'מקרס+-מראי
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זר,מצד
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי••~

לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

חשוףבעצבנגיעותארבעא.

איזוריםהמתארתתרמית,מפהמר::::;:::::::

עדמכחולחומםמידתלפישונים 1[
שלמפהלשרטטאפשרכך ,םודא,,.,

בנושאיםהמטפלתוכתבי-העת,העיתונות
עדמצונןשונהחומםמידתאשרשונים,

 ,מבחינתיביותרהבועריםהנושאיםלוהט.
שלחשוףבעצבהנוגעיםאלהתמידהם

עוסקכזהנושאיםבאשכול .כאןקיומנו
<עורכת'אלפיים'של 12מס'החדשהגיליון

 267עובדעםהוצאת ,פרימןדרוריניצה

המוקדש ' 77'עתרןשל 196מס'וגיליוןעמ')
בעלישראליכלהציוני?"."האתוסלנושא
במיוחדאחרת,אוכזאתפוליטיתתודעה
פתחושכמוהאחרונות,הבחירותלאחר
יכולאינומרכזיות,בסוגיותהדיוןאתמחדש
לאראשכאבלויגרמואםגםעליהןלפסוח

קטן.

'היסטוריהעלנץיעקבכותבב'אלפיים'
עלדינרדןכישנים':חדשיםוהיסטוריונים,

היסטוריהעלמצטברת:'קונטינגנטיות
שקדגרשוןהישראלי':בשיחעצמיוצידוק

יצחקמאתמולדת"אותךכותבים'"אנועל
עלחדש'מנסעלמוריםובנילאורי:
מאמרים<מלבדמרכזיים'ציונייםמסמכים
 ' 77ב'עתוןכאן>.בהםנדוןשלאנוספים

אילןכהלכתה':'מדינהעלעבורןבועזכותב
עלגוברוירחועושקי:צודק'מוסריעלפפה

בישראלי.ותרבות'אידיאולוגיה
בפירוטכאןלעמודאוכללאהדברים,מטבע

והםהנזכריםהמאמריםמןאחדכלעל
מהותאתלהדגיםכדיבעיקרליישמשו

הנזכר'בסדראותםאסקור •וטיבוהוויכוח

בסוף.אדוןבושקדשלמאמרומלבד

הקולקטיביהעבר . 1
ההיסטוריוניםמןנץ,יעקבפרופסור

אתפותח ,שלנוו"המסורתיים"הוותיקים
בכלל'ייתכןאםמיקדמית,בשאלההדיון

כולנושלאישיתמעורבותאותהבשל
בהן.פניותנטולמדעידיוןאלה,בסוגיות
בהיסטוריההקשורותשאלותשתי ,לדבריו

אתמעסיקותהאחרוניםבדורותהיהודית

נוגעתהאחת-הישראליתהקהלדעת
בשואה,היהודיוהעםהיישובלהתנהגות

מלחמתבימיהיישובלהתנהגותוהשביח
אומר'הואזה,בוויכוחולאחריה.השחרור

ואינטלקטואליםפובליציסטיםגםמשתתפים
שמדוברמשמע,השורה.מןאזרחיםוגם

ריחוקגביהםלנוצרלאשעדייןבנושאים
לפיכךפנים.משואללאהתדיינותהמאפשר

לנושאיםלגשתטעםיש"האםשואלהוא
האםההיסטוריון?שלמלאכתובכליאלה

לעומתיתרוןלומקנההמקצועיאימונו
היא,תשובתוהמתדיינים?"ההדיוטות

ההיסטוריוןשליכולתובמידתתלוישהדבר
המחייבים,המקצועייםבעקרונותלדבוק
הרגשיתהזיקהולמרותבזמןהקירבהלמרות

מוקדשכולומאמרולמעשה,למאורעות.שלו
דהיינו'מקצועיים,עקרונותאותםלבדיקת

המודרנית,ההיסטוריוגרפיהשללהיסטוריה
וכלההשמונה-עשרהבמאהבפוזיטיביזםהחל

סיכומוהעשרים.במאהבפוסט-מודרניזם

בדעתההיסטוריהשלשמעמדהאףכיהוא,
נוכחותההשונות,בתקופותמשתנההקהל
אינההמודרניתהתרבותמיסודותכיסוד

תלוהראשוניםהדורות"אםבספק.מוטלת
לאחרוניםסיבהזואיןשנתבדר'תקוותבה

הקולקטיבשלהעברדעתלה.להתכחש
ותרבותומסורתועלממנו'חלקהואשהיחיד

גורל",בגדרהםלבחירה,נתוניםאינם
אנונץשלמאמרובסיוםכיהיאהאמת

גםכלומר' .פתחנובובמקוםכמעטעומדים
בדבריוהדגששערך'המקיפההבחינהלאחר
שחיתה"המסורתית"העמדהפיעלהוא

היאהעברדעת<קרי:מלכתחילהעמדתו
אינושהיחידהקולקטיב,שלהעברדעת

בהיסטוריההרואהממנו>להשתחררחופשי
זהותזכות,כמושאלותלבירורתקףאמצעי

 .קוקלטיביקיבוץשלוייעוד

האינרבירואליהעבר . 2
 ,נץשלזוגישתועלחולקדינרדןפרופסור
הישראליההיסטוריהשיחאתלשחררומבקש
 .העצמיוהצידוקהלגיטימציהמשאלת
ביןלרלטיביסטים,פוזיטיביסטיםביןהעימות
כמיבעיניונראהלאנטי-ציונים,ציונים
אתלפיכך'מעדיף,הוא .זמנושחלף

מןהמתנערשיחכשדהה"פוסט-ציונות

ומבקשהמסורתיים,האידיאולוגייםהפיתויים
מובהק".אינדבידואליסטימחיהתחוםלעצמו

בתל-כיוםהממוקדתזונגדתרבותלדבריו'
משקעיהנגדמכוונתהמודרניסטית,אביב

הקולקטיביססית,הזהותשלהעיקשים
העברעל"אמיתות"מתויגותובהשראתה

 ,זולשוליים.ונדחקותכ"מיתיות"הלאומי
התופעהאתשהצמיחההקרקע, ,לדעתו

החדשים","ההיסטוריוניםשלהציבורית
הםחדשה,גרפיההיסטריומאשריותראשר

העצמיתבזהותשחלההתמורהאתמבסאים
 ,כידינרסבורזאת,עםהישראלית.

בזוזועדייןשזורותולגיטימיותהיסטוריה
כלולכןהיהודיתבמדינההמידהעליתר
עללדיוןוביהמניהחרפךהיסטוריהעלדיון

המסורתיתההיסטוריוגרפיהגיסימיות.ל
לתכלית>שואפת-<כלומרסלאולוגיתחיתה

ואילויהודית',ב'היסטוריהועסקה
קונטינגנטיתהיאהחדשהההיסטוריוגרפיה

שלב'היסטוריהועוסקתאקראית>-כלומר (
 .ושונימקריותיותרמודגשיםשבהיהודים'

כיבמאמרו'באריכותלהוכיחמשתדלדינר
גםיכולהקונטינגנטיתהגישהאימוץרק

יהודיםביןהארץעללסכסוךפתרוןלספק
החלטתעלמבוססתזותפיסהשכןלערבים,
בעודמדינת-ישראל,ועל 1947שלהחלוקה
הכיבושעלמבוססתהטלאולוגיתהתפיסה

שלו:ובלשונוארץ-ישראל.ועל 1967של
הדורותאתמשחררהקונטינגנטיות"מושג

לחתורהקוגניטיביהכורחמןהבאים
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 •הקיבוציהקיוםשלכביכולעקביתלהצדקה
המפעלאתלהמשיךהמבקשיםאלהרק

גוזריםאידיאולוגיכמפעלההיסטוריהציוני
טיעוןמבנה .עברואתגםלהצדיקעצמםעל
קיום,שללגיטימיותבפניהדרךאתחוסםזה

להכיריכול )ע.ל.-הפלסטיני (האחרשגם
ובתמיםבאמתלהיסטוריהיהפוךהעברבו.
להקמתשהובילהתהליךכייובןכאשררק

כאשררקהסתיים.אכןהיהודית,המדינה

שללגיטימילהמשךלהחשבתפסיק 1967
המעגל".ייסגר , 1948
גישתו'כללעםלוויכוחלהיכנסמבלי

שדינר'רקאומרמקבל'אניממנהשחלקים
משאלתההיסטוריהשיחאתלשחררהמבקש

שלאחדסרגבעצםממירהלגיטימיות,
שלאחרבסוגיהודי>קיום(שללגיטימיות
הפתרוןוכי'האחר')קיום(שללגיטימיות

בסופואפשריבו'מצדדשהואהקונטינגנטי

לסיבותהתכחשותעל-ידירקדבר'של
שללקיומוכלומרעצמו'אותושהולידו

מלכתחילה.יהודיקיבוץ

המורחקהעבר . 3

בבירורעוסקאיננולשיטתו'מוריסבני
במחקריאלאקודמיו'כמוהלכותשלעקרוני
מתמקדהואהפעםעובדות.ובחשיפתשטח

 • 1948מהשניםציונייםמיסמכיםבמבחר

לאחרונההוסרגםמהםשמאחדים , 193 7
בשאלותצונזרוהםכילהוכיחכדיהחיסיון'
לדבריו'והגירוש.הטרנספרכמומכריעות
דופי'ללאתדמיתלשמראוליצורבניסיון

אתרקלאמשכתבותפוליטיותשתנועותיש
המיסמכיםאתגםאלאעצמן'שלההיסטוריה

 •שלהןגרפיהוההיסטורימתבססתשעליהן
המיומנותמןאוליהיאהציונית"והתנועה

קובע.הואזו",מוזרהבאמנותביותר

שהואהדוגמאותמקריאתדעתי'יותלעג
היא"צנזורה"לאותהשלוהפרשנותמביא,

ופשטניתחד-משמעיתמסוימיםבמקרים

עצמן.העובדותמןשעולהממהיותרהרבה
במחקרועושהשהואמהכינדמהלעתים
אתמזכירהציונות,ומנהיגיבן-גוריוןלגבי
לגביבגיןבניח"כלעשותשנוהגמה

בית,הפלסטיוהרשותערפאתיאסרהצהרות
האמנהלביטולבנוגעלמשל,אלה,בימינו

תוכןשאיןלהוכיחכלומר'הפלסטינית:
הוארשמייםבמיסמכיםשפורסםמהוכיכברן

שלאוביומניםישיבותבחדרישנאמרמהלא
זאבירחבעםכיספק(איןלפירסום.נועדו
מוריסשלבמחקרורבשימושלעשותיכול
יסודהיאהטרנספרשמחשבתלהראותכדי

אניהיום>.עדממשיכהשהואבציונותמוסד

לראותאפשררת Mאבפרשנותכיסבור
הטעיה,כוונותרקלאמחיקותמאותןבחלק
לטרנספראמיתיתלהתנגדותעדותגםאלא

שפתיים"מסרקולאממנו'להסתייגותאו
כדבריגרידא"ותעמולההומניסטייםלערכים
ביןדבזמןחלףשלעיתיםגםמהמודים.
(וראההרשמיפירסומולביןהיומניהרישום

שביקשאלהבימיםברקהשופטמקרה
עורכיללשכתשנתןמראיוןקטעים"לצנזר"

עצמיתצנזורהשלמקוםכלשכןהדין>.
לקחתשישספק,אוהיסוסעללפחותמעיד
עובדהוהריהדין.חריצתבעתבחשבוןאותו

דברשלבסופובוצעלאשהטרנספרהיא
זהספקמראש.ומתוכננתשיטתיתכמדיניות

שלהציוניתלהנהגהלייחסמוריםמוכןלא
הספק.מחמתלזכותהלאובוודאיאז'

האחרשלהעבר . 4
הציוני""האתוסעל ' 77ב'עתוןהמאמרים
ב'אלפיים'הדיוןאתרבהבמידהממשיכים

הפורמטמחמתיותרמתומצתתבצורהכיאם

אתיותרטובלהביןשמבקשמיהמקוצר.
עבורן'בועזשלההיסטורית-מדיניתמשנתו
גדלבספרפירסמהאחדותשניםשלפני
יוכלדביר)(הוצאתהלאומי""החשבוןמידות

שניפניעלברהיטותמנוסחתכאןלמוצאה
לרדתליקשהכשלעצמי' •בלבדעמודים

לטענתועברוןבועזאחד'מצד •דעתולסוף
הציונותשלדעתוזהבמובן"פוסט-ציוניהוא

אומהיצירתההיסטורי'תפקידהאתמילאה
חולקהואשנימצדישראל",בארץעברית

היהודית(זוכזאתאומהשלקיומהעצםעל
פלא,לאהדתית.לקהילהמחוץלפחות>
מבניתסתירהשישהיאשמסקנתואפוא,

הפן"הגשמתהמדינה.שליסודותיהבעצם
תחתאפואחותרתהציונותשלהלאומי
שכלמכאןהציונות.על-ידישנוצרההמדינה

ושוויםדמוקרטייםחייםהמבקשאדם

אתלדאותחייבישראלמדינתבמסגרת
אתלוולאמץמעבר"כתקופתהציונות
אזרחיה.כללמדינתהגדרת
גםאזרחיהכללמדינתאתלדרושאפשר
אבלהלאום,לסוגייתלהיזקקמבלי

הםשהיהודיםלטעוןעבורןשלהתעקשותו

מן(בשונהבלבדדתיתקהילהאך
לביטויזכותלהםאיןכךומשום'העברים'?)

לקבלה.וקשהלהבינהקשהמדיני'
ועושק'צודק'מוסרי'פפהאילןשלמאמרו

-("ציונותגוברירחשלהאנגליספרועל
בספרותהישראליהמוסריהשיחגבולות
היושבעבריתספרותחוקר ,)"העברית

גםכמובארה"ב,מינסוטהבאוניברסיטת

'השיחעצמוגוברשלמספרופרקים
בחוברת,המובאיםעצמו'כנגדהתרבותי

הפוסט-הפרדיגמהבלשוןכךכלכפותים
להתחילאפילואוכלשלאעדמודרנית,
הטענההיאעיקרה •כאןאותהולהתיר
והןגוברשלבדבריוהןושוב,שובהחוזרת
של"השתלטותובדברפפהשלבדבריו
שהביאהספרות,עלהציוניהשיח

החברתית,ההטרוגניותמןלהתעלמותה
התרבותיהפיצולהכלכלי'הקיטוב

זוהערבי".אוהפלסטינילאחרוההתנכרות
בספרולאוריצחקשלטענתועיקרגם

פרופסורמגיבעליהמולדת"'אותך"כותבים
'אחר'ששמובמאמרב'אלפיים'שקדגרשון
פפהשללמאמריהםישירותמתקשרוהוא

לאורשלספרועלשקדשלמאמרווגובר.
אתאולימאפייןלגופו'חשובמשהואיותר
נסיים.בוולכןואופיו'הוויכוח'מצב

זומבחינהסימפטומטיתשקדשלתגובתו
אתאולי(להוציאהמאמריםלשארשבניגוד

בלשוןדובריםככולםשרובםנץ>שלזה
הפוסט-מודרנית>(אוהביקורתיתהתיאוריה

הבאמתגונן'מאמרהואשקדשלמאמרו
עובדהמעצםוכברהציוניהמפעלעללסנגר

בלתיבכוחותאקדמיקרבכאןמתנהלזו'
הציונותאתתוקפיםהםבעודשקולים.
עליהלהגןאלאברירהלואיןבדיעבד'

והןיאורטיתתהןלהפריך'ועליומלכתחילה,
"האחר",שלהפרדיגמהאתעובדתית,

שהואגם(מהקלהאינהשמלכתחילהמלאכה
נהיריםתמידשלאמשחקכללימולמתמודד

תום).עדלו
הקופהכלעללהמרשקדחייבלו'בצר
בנקודהמראשיתו'הוויכוחאתולפתוחכולה

שבפוסט.פוסטמזמןכברהיאיריביושבעיני

אנקדוטהסיפורידיעלעושההואזאת
מהאתהמדגימהמאמרו'בפתחאישית

כמהעדדהיינומאמרנו'בפתיחתשאמרנו

נגיעהבבחינתהואכולוהזההוויכוח
 •כולנושלחשופיםבעצבים
-מספרהוא-הימיםששתמלחמת"לאחר

בדקליבאוניברסיטתלהרצאההוזמנתי
סטודנטיםעםשםונפגשתיבקליפודניה

לי'אמרמהםאחדהחדש.השמאלמןיהודים
לשאלתיבמלחמה'.שניצחתםמאוד'חבל

שנהיההיהודיםלנו'מוטבהשיב:'מדוע?'
הואהקורבןמעמדמקריבים.ולאקורבנות

אמתשכולוזהסיפור ' ••.יותרמוסריתמיד
הרגשיהבסיסהוא-שקדממשיך-לאמיתה
כמהושללאודשלהמסותקובץשלוהעיוני
להיותמעדיפיםשהיושלנו'השמאלמאנשי
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שלושההיסטוריהממקריבים,קורבנות
בלתילהיותאותםחייבההישרדותם
מוסריים",

השארלמסתו'בלבדהפתיחתאכאמור'זו
 •כאןשנזכרוהאחרותובמסותעצמהבמסה
 .ומענייןחשובחומר

המיעוטים''מהפיכתב.

שמתעתעתהתעתועיםאתאוהבאני

תוצאותיה,אתתמידדווקאלאוההיסטוריה,
פנימיתתובנהלימאשריםשהםכיוון

ראשיכמהשסבוריםלמהבניגודעמוקה,
זאבפרופסור(דוגמתאינטלקטואליםביצה

הבחירותלפנישכתבלמשל'שטרנהל
כיבתוצאות,בטוחכהבהיותוהאחרונות,

לשנותתהיהאלפייםלשנתהבאההמשימה
לקראתהמדינהשלהפרטיקולריאופיהאת
פשוטהנוסחהשאיןאוניברסליות>יתר

שתנקוט.הכיווןאתלחזותמראשוידועה
עםהראיוןמןמרובההנאהנהניתילכן'
פרופסורהעבודה,גתממפלהחדשהח"כ
ואישאינטלקטואלהואגםבן-עמי'שלמה

('הארץ'ראותמעמיקאבלאקדמיה,
מןכמהעללהצביעשהטיב ,) 4,7,96

בהתפתחויותשנחשפוהפרדוקסים

האחרונות.ההיסטוריות

שלגדולהישגבכךרואהבאמת"אני
תחתלהביאשהצליח-אומרהוא-הליכוד
בהשישמרתקת,חברתיתקואליציהכנפיו
שלכזאתקואליציהועולים.מסורתייםש"ס,

בן-עמילש'iזמ

למפלגההיחידהאפשריהבסיסהיאמיעוטים
הואהליכודדווקאוהנהסוציאל-דמוקרטית"

גםמעיניונעלמהלאזאת,עםזאת.שעשה
ההנהגההנוכחי:במבנההפנימית"הסתירה

היא-פרנקלמרידוד'נתביהן'-הכלכלית
מתיישבתשלארפובליקאית,מאודהנהגה

דמוקרטית",חברתיתקואליציהעם
הדברים"כלכילומרגםמהססלאבן-עמי

היוםקוריםחברתיתמבחינההמרתקים

המציאותזוכלום.קורהלאבעבודה .בליכוד
שרמרוקאי'חוץשרהיוםישהחדשה:

תימני.פניםלכטחוןושרכורדי,ביטחון
עלבחייםהולכתחיתהלאהעבודהגתמפל
 •אומרהואכזה"'דיל
לדבריו'לתופעה.מענייןהסברגםלוויש

שאתהעובדהאתהפנימהלאהעבודה
הפריפריה.דברשלבסופועושההפוליטיקה

שעליוהלאומיהרוחמצבאתהיוצרתהיא
שחלקיםבעודממשלות,ומופלותנבנות
בליגםמסתדריםהחברתיססרים'ב'מיין

גתמפלעלפסחזהתהליךפוליטיקה.
בליגחמפל"זושלדעתומפניהעבודה
סעוהםרציונליות.מעודףהסובלתנשמה,
תהליךהואהבחירותשלשהצירלחשוב
אךהנושא,היהאכן'זה .והביטחוןהשלום

בן-עמיתרבותית-חברתית",חיתהההכרעה

זוהאחרונותבבחירותשקרהשמהסבור

שאלתהוכרעהשבההמיעוטים"'"מהפיכת
כזהותעודקיימתשאינההישראלית,הזהות

בתפיסההאולטימטיביהמרד"זהואחידה.
גפניהרבשרנסקי,ההיתוך.כורשל

 ," ...החדשהישראליהםובביזרי'
שלגמנסציה"הפרלדעתו'זו'מבחינה

העמוקההסברדווקאהיאהישראליות
דווקאישזהבמובןוכיהשלוםלתהליך
 ,, ...שלוםקואליצייתשלמרכיביםלנתניהו

איניפרדוקסים.גביעלפרדוקסיםאכן'
עדיפיםאבלנכונות,אבחנותיוכלאםבסרח

עלשקרהלמההדיאלקטייםהסבריובעיניי
יודעשהואשסבורמישלהנחרצותהקביעות

+-

תגהוצאת

' 1995 
רביקוביץדליה
איילייעקב

דליוספריזריך
טובידוד

ברנשטייןאורי

ליברמנשרונית
קינןעמוס

סנגווינטיאדוארדו

סיוןאריה

כגןאליעזר

~4'~ -- ~ 
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זךנתןבעריכתלשירהקונטרסים

לכבוד

לארדהוצאהתג

 14481ת.ד.
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לקדות.היהצדיךבאמת,מה,

ותגובותיצלויותחתנג.

במדורנוזהבמקוםשהבאנואחדים,דברים

והתנצלויות.לתגובותבינתייםזכוהקודם,
שאמדהדבריםמןכנראהשנבהלבןמנחם

הזדרזמעריב,שלב'סופשבוע'קדושלאורנה
סליחה ) 7.6.96 (מכןלאחדשבועלבקש

הציסוסיםאת"כשקראתיונמעניו.מקוראיו

ולספרות,לסופדיםביחסמפישהובאו
חריפה.חסאותחושתעצמיגועלהתמלאתי

ושפלמתנשאדוח,גסלהיותיכולתיאיך
להתנצלמאודמבקשואניכך?כללשון
הספרות.בפניוגםשהוזכרוהסופדיםבפני

שלשמץלואיןכיואומדמוסיףבןסליחה".
קלוש"עיזים"זבלבתוארהתכווןלמהמושג

לילה"תגידי"אלעוזשללספרושהדביק
שמאאודווקא,עיזיםפתאוםמהמביןואינו

תעתיק?שגיאתזוחיתה

ומודהמנחם,שלהחןזהלכם?אומדמה
מתנחם.כידוע,ועוזב,

שיש ,כמתנצללאאבלמגיב,פסחחייםגם
כתוקףאלאחרסה,הדהודיאלואילו

ידיעותשללספרותבמוסףומאשים.
תמיהות'ארבעמציגהוא ) 7.6.96 (אחרונות

בתרבות'חייםמסתובעקבותמירון'לדן
שפורסמההאבודים'השמששודיאו:השיכחה

שלבשמונקבלאשמירוןאףבשבועות.
 ,מירון .אליומכווניםדבריוכיזהחשפסח,
 ,כזכור ,סען ,כאןהבאנודבריועיקרישאת

היוםהמתפרסמתהישראליתהפרוזהכי
כמעסמוחלטתהתעלמותמתוךנכתבת

אוקלאסייםעברייםסגנונייםממודלים
המשכיותשלכזההעדרוכימודרניים,
שלוניווןלדלדולבהכרחיביאדיאלקטית
דנותשניםכעודךפסח,חייםהספרות.

במידהאחראיב'כתד',וכיוםביתן'ב'זמודה

מאתגרצעירים,כותביםשלגללאותודנה
ודניםסובליושיסמיסשוהםועדקדת

אלאוסופד-פוסס.פוססשכולםנוספים,
דקאלא ,כאןהתפתחלאממששלשוויכוח

בעיקרלהתמקדבחדשפסחכיווןהתנצחות,
במקוםג'ויסמג'יימסמירוןשבחדבדוגמה

עצמה".הנכבדה"בשאלה
לומשיבתמוהות''תמיהותבתשובתומירון

פסדוןעצמומשיםפסח"חייםבחריפות:

כךכלוהחיוניתהרעננהליספדות
'הבשרבשםלדברומבקשבה'שנתברכנו

מסאפודה(איזוהיוצר'הכוחשלהדוסס
שיניו'נגיסותמפניעליוולגונןמעודנת!)

הגנהלמסעאפואיוצאהואהאקדמיזם'.של
שלבמסווההעכשוויתהישראליתהפרוזהעל

שהעליתילתזהכביכולתמיהותארבע
ביןאמיתיקשרכלאין ,לצעדי .במסתי
מסה.באותהשנאמדמהלביןאלהתמיהות

נכבדה','שאלהבמסהשהעליתימודהפסח
בה".לדוןרוצהאינואך

אלה,דבריםשחילופיהיאהדגשתי
והמשכםהאחרונותהבחירותלפנישתחילתם
הבחירותבראשיתם.דקהםאחריהם,

פחותלאכתרבותיותהוגדרוכבדהאחרונות
תל-עלירושליםשל"נצחונהמפוליטיות,

מעסלאבכךנעסוקעודובוודאיאביב",
זאת.בקדנציה

אליבייש .,

עלוערבנוקדלשמוענפסיקלאועכשיו
שלהסורים,שלהפלסטינים,של .הסדור

אתנתניהושסבעאחדילא.מישלהאיונים,
כלסדורלנויהיהשלום',או'סדורהסיסמה

הזוהממשלהשלהאליבייהיהגםוהואיום
בקשהפסוקבנוסחשלום.לעשותלאמדוע
 •ודודפהוסדור

מתאיםלאהואלכם:אמרו
בכחידותהעבודהאמדהמתאים"לא"הוא
שלהביזיוןלאחד-עכשיו •נתניהוביביעל

 ,נאמןפרשת ,שדוןתיקהממשלה,הצגת
שלהכפוליםשמותיופרשתשדה,פרשת
זהבחידותגימיקמתבדר-הממשלהראש
הממשלהראששזהאפילולאמיתה.כאמת
 •לצחוק.שלאיכוליםאיננו ,שלנו
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המשטרהממטהמסערתיאתליוואשרהשוטריםני
המטה,אלחזרההמעצרומביתהמעצרביתאל

כמהשיניהםביןסיננוהמרפא,ביתאלומהמטה
באדיקות,שליווניהצעירהמהנדסכן'כמוקללות,

למטרדעבורםהפכתיובעצםחיוכיואתאיבדכבר
הפטירואמנםתיקיאתנשאהשניהשוטרהזאת,בפעם .לילי

לאבחרתיאבנים?!"בפנים,שםלךיש"מהרוח:בקוצרלעומתי
אחרעקבתיושובהמעצר.ביתאלחזרהנסענוובדממהלהגיב
והאפלים,הלחיםוהמעבריםרנותהמסרלאורךהשוטר'שלצעדיו
במדרגותעלינוהזאת,בפעםאךהקבלה,חדרפניעלגםוחלפנו
פניאתקיבלהוחינניתצעירהבחורההנשים.אגףלעברתלולות
זהיצאהכאילונראתההיאג'ינס,ובמכנסישחורהטריקובחולצת

וביקשהאטוםחדרלתוךאותיהכניסההיאהגימנסיה.פתחאתעתה
התפריםלולאותבגיןהתנצלתיוגםנבוכותיבגדיי.אתשאסיר
הבנותאשר ,שיערקצוצתסוחרת .גופיבצחורפגמואשרהגסים,

במבטאליופנתהבניידותיעילעלחמכולן","האיומהבשםנינוח
אניאהבה.למעןלמותרציתאמיצה!בחורהאת"וראו'ערגה:מלא

לנווטובנחמדבאמתלאדםשנים,מעשריםיותרכברנשואה,
עםלהעניתיבשבילו",למותמסוגלתחייתילאלעולםאךיחדיו'
"אתאמרח, ,"ןכ"אומץ?"מעשהרואהאת"בזהבעיניים:דמעות

האנשיםרובבספרים,כמו ,כולךכלאוהבתאתלאהוב,יודעת
בחורהאתאותך,קולטתאניהנשמה.כלעםככהלאהובפוחדים
בתנועותשלך'בפניםזהאתרואהאניתמימה,מאודוגםעדינה
שכזו'תלונהבגיןלכאןמגיעהחיתהלאאחרתבחורהשלך.הגוף
בביתיישבשלהשהחברודואגת,עולמותהופכתכברחיתההיא

הרגש,מתוךפועלתאת-נשים!מכירהלאאתבמקומה,מעצר
לעיתיםשהיאהמציאות,אתרואהלאגםולכןשלך'הלבמתוך

עדייןבטח"אתאמרה:קלה,דממהולאחרמאוד!"אכזריתקרובות
"אניבבכי'פרצתימאוד","כן'נכון?"הכול'למרותאותו'אוהבת

כך",עלמצטערתואנילעווללוגרמתיכך'כלאליומתגעגעת
הכול!השם,ברוךמרפא,הזמןמזח.תצאיאתתדאגי'אל"חמודה,

חרבהלי'תאמיניבמהרה,בחור'לעצמךותמצאיאותותשכחיאת
לאהיאיפה,גוףואיזהלחישיפותפניםאיזהתראי'בך:יחפצו
שיער'קצוצתדמותלעברכוונהזושאלתהנכון?"דבר'חסרה
מפיח.הגההשמיעהולאבכיסאמכונסתעתאותהכלישבהאשר

ותיקחעצירההיאשתרצי'מהבכללךתסייעהיאדלי'זו"תכירי'
שללעברההתבוננתיבאגף",הסדריםאתמכולםיותרומכירח
שחוםהיהעורהצבעכנער:ספקכנערהלינראתהשספקהדמות,

שטוח.הכמעטהעליוןגופהאתכיסתהודהויהגבריתגופיהורק
לקרואיכולה"אתזהותה.אודותעלכמגששתשאלתי'שמך?""מה
אתמחם"איזההיינו-הך",זהעבורידיוריו'אודליבשםלי

בפשטות,ליענתההשמות",שניעםבנוחחשה"אנימעדיפה?"
חפציכלאתהניחהזמןבאותוהבכירההסוחרתבכך.מהשלכעניין

ממלאכתהחדלהלפתעאךלפריט,פריטאותםובדקההשולחןעל
בנייר-סרטעטופותחבילותבשתיעיניהנתקלוכאשרהשוטפת,

הן"אלוילדה.שלסקרניתבנימהשאלהאלה?",זוהר,"ומהכחול
לולקנותהספקת"מתיביובש.עניתישלי",לחברשקניתימתנות
אותן?"

חזרהלו?"קנית"ומהכנראה",החולים,מביתמגיהותיאחת"בעת
וסמליתאישיתמתנהזו"אה,כמקודם.נימהבאותהשאלתהעל

מזמוריאתגםהשולחןעלהניחההיאסו.דממתיקתהשבתיכאחת",
המשיכותונתאתזלדה,שלשיריהאתהחותמות,שבעאתתהילים,
עצרו"היכןאשה.שלחפציםכמהועודושימרתיאתהסגולה,
מלון"בביתהחפצים.תוכןלאורוזאתמשתוממת,שאלחאותך?",

שאלהמלון?"בביתעשית"ומהבקולי>עלה<עצב ..לים"צפהאשר
נסינהאלפונסינה,אלפו 'יא"( ...הים"לידלמות"רציתיבזהירות.

"טובלבוא",הקדימובמדיםהאנשיםהספקתי'טרםאך ,)"רמאלאי
משהו:בשבילסתםכך"למותשיניה,ביןסיננהלבוא",שהקדימו
תניהדבר:אותוכולםחםלמותך'ראויאינוגבראףלי'האמיני
זההואהביני'השםולמעןלמענךחייהםאתימסרושחםלחם,

מכירהלאאת ,אותימכירהלא"אתבגדול!"אותך'שהפסיד
לפתעיכולהאנימפלצתלאיזואותו"תשאליהתפרצתי'אותי",

ואתכולוהעולםאשמתנטלאתלהטילאפשרעלייך"או'לההפך",
זו'תגובתהלשמעתתנצלי",עודואפילוכתפייך'עלזאתתשאי

שבתוכי.הקלויניסטיתבמחותיודעיןבלאנגעההיא-שתקתי

14 , 

החפציםשארואתלפיקדון'ארזהכספיואתהאישייםמסמכיאת
אודלילתא.עימיאותולקחתליהתירהאשרלתיקי'חשיבה
והובילהלשינהמזרןגררההאחרתובידההתיק,אתנשאהדיוריו
הכילשהואמשוםוזאתהתאים,שארמכלמיוחסשהיהלתאהאותי
לדלתבסמוךמזרניאתקבעההיאמאוורר.וכןמרקעמקלט
אתפשטהסיימה,כאשר .נקיסדיןאףעליוומתחהגתהמסור

ואךוקופצנית,חומהקופיפהכמומולי'התיישבהועירומהגופייתה
זאתלמרותאךנבוכותי' .תפרילולאותבפסלהביטהתעקשה

הראשונה.הפעםלחשזונערה,שלבתנועותשמלתיאתחסרתי
ועדהחזהביתמפסלולאה,אחרלולאהבאיטיות,מיששהוהיא

נאנחתילמענו"-מתייסרתאתכמהעד"יו'ולחשה:לטבור'
מאזהשתנו.הדבריםפניאיךחותך,בכאבהרהרתיאךלעומתה,
השתלשלוראשון'יוםבוקרבאותובמדים,האנשיםהופעת

פירותיחם.אתלאסוףכדינותרז?~ל 9ורקמטחמטחהמאורעות
חשתיכיהמיוחס,התאדיירותשארשללעברןמבטיאתהפניתי

הקופיפהדמותשלתעוזתהמדרךקמעא,מוטרדתואףבנוחלא
שסקרתילאחראךמועטה,לאבפיקחותניחנהספקשללאהחומה,

במקום.הסדריםאתשקובעתזושהיאהבינותי'פניהןמבעאת

גופהלובןכשעל ,למדימרשימהבחורהמזרןעלשרעהאלי'בסמוך
עלהופיעהאשרבידור'בתכניתצפתההיאנחים.וחזיהתחתונים
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מתובלתגרמניתבלשון ,זועםזושוחחנויותרמאוחרהמירקע.
חוקית,לאשהותבגיןמעצרה,סיבתעלסיפרההיאבאנגלית:
הצמודהבמיסהשבועיים.בעודמולדתהלארץלשובשמחהוממילא

שימושעלנעצרהאשר ,הארץילידתבחורהימנמהנ ,אחדלקיר
מבםעםמרוסיה,בחורהשכבה ,השנילקירהצמודהובמיסהבסמים

ולאותלתא,כאהובתהבפנייאותההציגהדליאשרבובה,פני
חזהעלראשהאתמניחהכשזובמיסתה,התכרבלהגם ,קניין

תנוחתכדיותוךהזגוגיות.בעיניהביומתבוננתשסרחהכמעם

גםורקמהמעצרהנסיבותאתדליליסיפרה ,זוכגוןהתכרבלות
 ,לבדאךחודשים,לכמהלאוסטרליהשתיסע ,לעתידתכניותיהאת
אףואוליאביה,שלגדולבעסקתשתלב ,מכןלאחרזוגתה.בתללא

שבעזהעימהשחיהכלתה,ובשבילבשבילהמרווחתדירהתרכוש
הרוסיהעםתעשי"ומהיוםזכלכמעםלבקרהבאהואףשנים
היאחולפת,אפיזודהסתםזו"הה,בעליצות.שאלתי ,"?הזאת

נמנעתייפה?"שהיאנכוןאבלמולדתה,לארץשבהממילא
לתאאהובתההאםבזהירותאותהשאלתיזאתלעומתאךמלהגיב,

ענתהבחייה",הראשונהאני"לא,עימה.פגישתהלפניאשהידעה
לא"ואתבביטחון:ופסקתיעניתיחשבתי",שוביניסםי."כךבסון

שאנימאזלנשים,נמשכתי ,"נכוןגבר".שלמגעמעולם,ידעת,
עלמעםוסיפרהלההמיוחדתבפשטותשובענתהצעמי",אתזוכרת

שאינירסנה,ודליהמרקעעלמבסיאתהנחתילרגענעוריה.ימי
במהירות,עניתילך",מקשיבהאנידלי,כן,"כן,לדבריה:מקשיבה

וחיכיתי ,יותרמתאיםלמועדהרחצהאתדחיתיכברבמחשבותיאך
מימי:אתלשאתיכולתילאכברכייורם,המאושרשהזוגעד

באינטימיותאך ,כךלשםשהוקצבהכבישהמימיאתלהטילרציתי
המעטפת,שמלתאתפשטתי ,החדרכלנרדםכאשרוביחידות!
כותונתבשרווליאותהוהמרתיהמקוםאתהלמהלאשממילא
מעברעדגסהבשמיכהוהתכרבלתיסטפס,ובמכנסיארוכים
ומכוסהלבושההייתיהלילה:תמצאנילאידשאףכך ,לראשי

למהדרין!

מעטלאסוףמנתעל ,למסדרוןויצאתייותרבחדרלהישארמסוגלת
תינוק,פניכמהעדראו ,הרהרתיהה,המתרוצצות.מחשבותיאת

במרתפיהאשהשבתוךהאשהאתמעירים ,ביותרהמבעיתיםולו
דרךלעיתיםהנושפתהחיים,לצעקתלתולדה,ישכוחכמההחיים:

שלושת ,מיתרתישלושתהאם-סתומיםכמעםדקים,צינורות
צעקהלחיים,המנסרתצעקהשלצורחחםגםהיולא ,בדנייאו

לאהבה,זועקתאשרצעקה ,וצעריאוששלתחומותדרךהנושפת
כמהעדידעתלו ,שליאורפאוסהח,מדבר?לנווהצמאאדםכמו

אחבתיך.גםכמהועדממךפחדתי

1 .. ;:j 
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שלושבמלאיוכיווןהניידת,בתוךבנותעשרהשתייםהצטופפנו
הראשונותהעצירותאזיקים,זוגותשישהרקנותרובוקראותו

עתירההזדמנותעוררזהשענייןכמובןלזו.זובאלהזווגושנכנסו,
לוחציםממששהאזיקים"הזכרים",השוטריםבפנילרטוןכמוחמעין
כצפויעברההזאתהנימהבקרסוליים.בעיקרמעט,לשחררםושיש

סקרתי .דבריודעותנשיםלציחקוקיחפנההנסיעה,ובמשךתמורה,
מאיזהעתהזהיצאוכאילו ,שנראועליזותנשיםחמשרבבעניין

15 • 

הדלתאתמכולן","האיומההסוהרת,פתחה ,בבוקרמודקם
ואםשנתיעליעברהכיצדוענוג,רךבצלילאותי,ושאלההמסווגת

פניאתרחצתישאשכים.מוטבאמרה, ,בוקרבארוחתאניחפצה

אךהעקב,גבוהיהמוזהבים,סנדלייאתרגליילכפותוענדתיבלבד
אתשאסגור ,בוקרשלבעצבנות ,לעברירטנהדלילצאת,כשפניתי

עשיתיחפציי.כלעםיחדהמזרןאתשאעיףוגםמאחוריהדלת
מנעד-עצביקולה,בצלילישקראתימשוםוזאתשומעת,כלאעצמי
אתשתרצחכדינווה-תרצה,לכלאאותהשמעביריםידעתיירוד.

פרידהחיתהזובשבילהחודשים:שבעהשלנוספתלתקופהעונשה
גםמהולצערחשתי-בטוחיםאךשיגרתייםומסדריםמוכרממקום
חייהאתחיהאשרהזאת,הנחרצתהדמותכלפימסתורית,בחיבה
 .במהופךאך ,שליהשתקפותמעיןחיתהלמעשההיאמורא.ללא

16 • 
לרכושטרחהשלאמיהאוכל,בחדרנמצאולאתהלשתייתכוסות
לאשבחצר.המתקןמןמייםבשתייתכמוני,הסתפקה,מועדבעוד

אתרבבענייןסקרתיזאתלעומתאךאוכל,מגשאףלעצמינטלתי
הארץבנותהעץ:לשולחנותסביבהצטופפואשרהבנות,שלל

וציחקוקים,מחאהבקולותהחדראתמילאווגםארוךשולחןמילאו
והשמיעומכולן""האיומההסוהרתאודותעל ,כמובן ,רטנוהן

רוסיה,בנותציבורהמבחיל.האוכלעלופיכסאיכסשלגירגורים
בלחש,זועםזוושוחחואחרשולחןסביבהצטופפוזאת,לעומת
בעלתאחת,בחורהלפתעוסודי.חשובמידעאיזהעלשמרוכאילו
אחדלעברנידחובוהק,הצביעהארוךושיערוזוהריםרחביםפנים

וראיתילקירפניתייופי".איזהתראו ,"יובקול:ופלטהחקירות
כמו ,מחרידורודבצבעמרוחיםחיואשרתינוק,פנישלציור

שאינני ,הרגשתימפלסטיק:מנופחתבובהכמובזוקה,מסטיק

ללאגםאך ,המגווןיופייןובשלטיפוחןבשלבלטוחןנשים:ירחון
אחתחיתהשתכליתווהפיטפוטים,הציחקוקיםאוסףבשלספק,
וכאשרהנסיעה.בעתהשוטריםשלמנוחתםאתלהטרידכיצדוהיא,
מבטי,אתהשהיתיניצחון.רוויבצחוקגועותהיואזאודרכן,צלחה
והזוהריםהרחביםהפניםבעלתזו ,מולישישבההדמותעלבעיקר

התינוקפנילעברהצביעה ,לכןקודםאשרבוהק,הגולשוהשיער
בקושישהסתירהשחורה,טריקוחולצתלבשההיאבוורו.דהצבועים

אתהדגישושאךלמותניה,הדוקיםומכנסייםהקטנים,שריחאת
דרךלמוסיקה,האזינההנסיעהכלולאורךהחטובה,גזרתה

בו-זמניתאךהראפ,לקצבובשערהרגליהבכפותוטופפההאוזניות
ערהחיתהספקללאהיאעבר.לכלשובביםחיוכיםגםזרקה

מעיןבושחיתה ,ארוךבמבטוחייכנוזואתזופגשנולרגעלחינה.
נשים.ביןרקהמוכרתחיבה,שלחשאיתבריתכריתת

18 • 

עז.קורשרר ,המחוזיהמשפטביתשבמרתףהעצירים,תאבתוך

 ,זובתוךזוהתכרבלנוהבנותואנוובריח,סוגרמאחוריאותנונעלו
לתאבסמוךנעלוהגבריםאתהרצפה.עלאםאוהאבןספסלעלאם
שניביןהשתלחווקודיםמליםשלצרורלזאת,ואיהנשיםשל

פנתריגוףבעלתבחורה .למיןהייצראתביטאושאךהתאים,
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תאלעברירתהקודקודה,מאחורימתוחבבהיר'צבועושיער
שאגותיהם:אתהגבירשאךדברמזמינות.אךבוטותמליםהרעבים

גליה,היהשמה •בנמריוהרודהמאלףשללדמותובעיניידמתההיא
נעצרואשרבנות-חן,חמשהעליזה:החמישיהבראשאףעמדהוהיא
אני .ניהלושאותועיסוילמכוןהמשטרהפלישתשלמבצעלאור

חשתיגבי:צווארבחוליותעברורטטמשכנן,אתהיטבהכרתי
תחתמכורבלתבדירתך'אזכמודרהאליך'קרובהכהפתאום
מכונתקלידיעלאחתבאצבעמתקתקתבמיטתך'המשיסדיני

ראשיאת(כבשתי •••הכחולהאמבטמייבתוךומשתכשכתהכתיבה
מהבגיןאותישאלהלראשונה,אותיגילתהכמוגליה,ירכיי)בין
בצמיגיםיודעין'בלאחבלהמעשהשעללה,עניתיעצורה.אני

זה"עלרועם,בצחוקפרצה "?המ"חברי.שלמכוניתושלובמגבים
הןאףשפרצוחבורתה,בנותלעברמצביעהידושלחהעצורה?"את

הודיתבכלל"ומדועעימן.כאןהימצאיסיבתלשמעבצחוק,
בהרמתעניתיתקיפה.אךמשתוממתבנימהגליהשאלהבמעשה?",

בשללמעצריגורםהיהמישהואםפריירית,ממשאת"אוי'כתף.
כלאתכן'אחרילו'מפוצצתהייתישלי!חברועודכזו'סיבה

ומעשית,סוערתספקללאחיתהתגובתה "!?זהחברזההמכונית,
לעניינן.הדיוןנושאאתלהטותזובנקודהבחרתיכך'משוםודווקא

פההחליטואשרגיוסה,גו'לבמשחקכמובנו'ומחדשוהרסובנוהן
יצרוההתלכדותהגיבושותהליךהשופט,כבודבפנילהציגהאחד
העזהקוראתלהפיגאפילושהצליחנשי'כוחעמודהצרבתא

אבירים,שלבסיפורצנועהמשתתפתאוצופהכמוהרגשתיששרר:
ביטויבכךראיתישחרורן:אתבלביחגגתיואמנםנשי'בסגנוןאך

עדייןשאניכוח,הנשי.ההישרדותלכוחביטויבעולם,הנשילכוח
כוחאתבתוכיגיליתיזאת,'לעומתאך •בתוכיומצאתילא

מזון'שוםללאהארוכה,השהייהההמתנה!כוחדהיינוהסיבולת,
נשברהגליההחן'בנותשלעמידתןכוחאתשברהוהשתנה,שתיה

בעטהבה:גופהעצבישריריעודכללצרוחהחלההיאראשונה.
לעומתגופהאתהטיחהוגםהתאדלתסורגיעלובאגרופיהברגליה
השוטריםכלאתהמובחרותהמליםבמיטבגידפהבזמן'ובוהקיר'

נינוחחבורתהשבנותדקיקה,בחורהעםיחדשבעולם.והגברים
אתלהרגיעניסינואחר'היהשמהאך"סעדיה",חיבהבשם

בבכי'פרצהוהיאידיי'ביןפניהאתאספתיהמשתוללת.המנהיגה
ומתוךבי'גםבכיהולידשלההבכיבטנה:מתוךישרהגיחאשר

מתגעגעתכךכל"אנילחשה:האחרונותהדמעותשלהדממה
רוצהשאנימהוכלשלי'חברהאצלכעתנמצאהואשלי'לתינוק

לפתע,אותישאלהילדים?",יש"לךאותו".ולנשקאותולחבקזה
בסימןבראשיהנדתיארוכה.שתיקהבתוךשנתעטפהלאחרוזאת

ותחושהבושהשלרגשבתוכימעוררתלעולם,זו'<שאלה •••שלילה
הםאךובת,בןמקסימים,ילדיםשנייש"ליעצמי.)כישלוןשל

בחורה,בשיחההתערבהובעלה",אחותיאצלכעתנמצאים
גבוה,ואסוףמקורזלהיהשערההשלושים:שנותבתוםלישנראתה

ספסלבקצהלשבתבחרההיאמחוררים.מעטהיוופניהבננה,כמו
ירכיהאתחשףאשרקצר,במכנסהסורגים,לדלתסמוךהאבן

קצרתטריקוחולצתמשכהגופהועללמשעי'והמגולחותהמלאות
אותהשאלהובעלה?",אחותךאצלהם"למהכתום.בצבעשרוולים

הריצפה,עלגופהרזוןבכלהשתרעהאשרנרקומנית,אחרת,דמות
בדלישרשרתכולן'לדאבוןופיזרה,-דהויים,·ינסגבמכנסי

עצוריםואני"בעלימרבצה.למקוםסמוךביטול'בתנועותסיגריות,
והתעללותבהזנחהגםמואשמיםולכןקשים,בסמיםשימושבגלל

במבטהנרקומניתלעומתהענתהציפית?!","נו,למהבילדינו".
עודילדיאתלמסורדואגתאניבטריפ,אני"כאשרחום,מצועף,
למה,אותישואלתלאהיאשלי'לאמאאותםמוסרתאנילפני'
בלי?"נקיה,אתזמןכמה ••••המצבאתמבינהוזהו'אותםלוקחת
להכניסמצליחה"לאהקריז?"מצבומה"נו'שלם".שבוע"כבר
בתוכיעוררמידשאבד'התיאבוןענייןשתיה'.'לאוגםלפהאוכל

להפנותוהזדרזתיבכתום,האשהדמותכלפיוהזדהותחיבהרגשות
"לאכורחה!בעלואפילולשתותתקפידשלפחותלבה,תשומתאת

ליענתהמתעלפת",הזמןכלאניולכןלכך,מסוגלתלאמסוגלת,
וכברפעם,אחרפעםוהתעלפה,התעלפהזוואכן'ענות.בקול

פעםמסוכרים,במיםולהשקותהעל,אלרגליהאתלהריםלמדתי
פעם.אחר
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ליהורהברפיון'תלויהסרוגהכיפהעםשוטרהגיע.להיכנסתורי
ראיתישלאבטון'מסדרוןלאורךאחריווהלכתיבעקבותיו'ללכת
ענהתדאגי","אללפניו.התוודיתימקור",קופאת"אניקצהו.את

המשפטביתבאולםששררהקורהיום'.'עודתשוחררי"אתברוך'
בציבורהתבוננתירחם.ללאבזוזונקשוושינייותר'אףעזהיה

העוליםידיעלנשכרואשרדין'עורכיהיושמקצתםהיושבים,
צורך.שיהיהבמידהלהעידהוזמנואשרעדים,היוומקצתםלמשפט,

במהעלשישבהשופטכבודשלהנאיםבפניוגםהתבוננתי
שרצהאסף,חברישלהנאיםפניובזכרוניעלולרגעמוגבהת.
אתוהשבתיאחרלמישהונתוןהיהלביאךלאשה,לואותילשאת

עמדהתובעהשנים.חלוףעםבעטיושהצטערתידברריקם,פניו
היוועיניוחיוךבחציבפניוהתבונןהעמודעלנשעןכשהואמולי

השופט.כבודשללידיוניידותיאתמסרגםזמןבאותואךטובות,
כלללאלרעודהתחלתימטה,צונחגופיחוםכיצדחשתיואני

שמואתשמעתיגרוני:אתוחנקועיניאתעיוורווהדמעותשליטה,
השופטכבודלי:המיוחסיםהתלונהסעיפיואתהמתלונןשלהמצוין

בניידותי'בדממהשעייןלאחרוזאתובדיחותי'מיתרתיעלדיווחגם
הגישהשמיםיראהשוטר •קורמרובקופאתשאניבכיתי'רקאניאך

נמוךואישללגום,יכולתילאהרועדותידייובגללמים,שלכוסלי
כסנגורי.קטיפה,בקולעצמואתוהציגאליניגשכההחליפהעם

הןכשברוני'הןכולם,לפניעירומהעמדתיבאולם!דומיההשתררה
הסגירגופיבכיהמתלונן:ק.למרבגעגועיוהןהמיוסרתבאהבתי

פניאתסקרהכחולות,עיניומשקפיאתהריםהשופטכבודאותי.
מבקשואניבבוקר'למחרהדיוןאתדוחה"אניופסק:גופיואת

וזאת,המחוזי'הפסיכולוגאצללבדיקההיוםעודתישלחשהגברת
אותיאסףהשמיםיראהשוטררבה!"תודהדעת,חוותמתןלשם
שובניסההבטוןמסדרוןולאורךבכתפירכהנגיעהדרךחזרה

גרוני.אתלחנוקהמשיכועדייןהדמעותלשווא,אךלהרגיעני,
אוהבתעדיין"אתשאל:לפתעבשתיקה,דרךכברתשעברנוולאחר

גופי'.'אבריבכלומתגעגעת"אוהבתלחשתי' ,"ןכ"אותו?"
"אתההתפרצתי'מבין",לא"אתהאותך?"אוהבהואהאםהוא, .••"ו
כשםבעיפרון'שםשמוחקיםכשםאותי'מחקהואמבין'לא

מקופלטיוטאסיפוררקבשבילוהייתי-בחולעקבותשמוחקים
מתה.אני •••מתההיאאיננה.כברנאריךהניירות.סלבתוךומקומט

עוד"אתואמר:נאנחהשמיםיראהאיש " •••לבובתוךקיימתאיני
נוסף,ניסיוןרקניסיון'הכולזההשם:שלברכתואתלראותתזכי
בחרתי'הצדיקים"שלמסילתםסבלבמעלהלושזכיתנוסףתיקון
דום.

20 • 

הארוכיםזקניהםביןוממולליםממלמליםהיוומלמדימוריאילו
מאפיהבתוךהפועלותנפשותיואתבראאכןשאלוהיםוהמאפירים,

אותןיצקמכן'ולאחרועפר'רוחדם,שלבצקאותן:ולשענקית
שישחימומנתעלממדים,רחבלתנורוחסילןענקיתתבניתבתוך
אחת,פועלתנפשראיתיאניהן!לאותידיאתמרימההייתימעט,

כבולהבניידת,יחדיועימינסעההיאבדרך:לושהתפספסה
סורגים:מאחוריוכלואהובידיה,ברגליהובאזיקיםבשלשלאות

וגלגליכנפילגבוההחיתהקומתהנחמיה.אועזראלהקראו
נשפההיאמנוח.ללאארובותיהןבתוךהתרוצצוהחומיםאישוניה

המפלצתכמוחידותוחדהפיותיה,שלושתודרךאפהדרךעזות
הדרךכלחדלהולאתני'העירשלשעריהפתחלפניישבהאשר
גםחיתההיאעכשיו!אפוקליפסהועלהאבולוציהתורתעללזמר

לעומתשפיותמהיקובעתאשרהפסיכיאטרית,הרשותשאניסבורה
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לערוגזממובשלהשמים,יראמלוי,אתגידפהוגםבעולםשפיותאי
 ,לפניאותןחושףהואאשר ,שלוהמזלאבניבתכסיסיוזאת ,עלי

הענקיתבגולגולתבבהלה,בתדהמה,התבוננתילמדיו.מתחת
שלושתדרךמלירוקעייפהשלא ,האפלהתישזקןעםוהקירחת,
לקרואהשכילהגםהיאזעם:ונבואותנחשי-ארסטבעותפיותיה,

הייתיאניגורלן.אתאףחרצהולכןהאנושבניצפונותכלאת
 ,גביבחוליותחשתיובחלחלה:בתדהמהבדמותהתבוננתי .ביניהן

דקאכןהואגאונות,לביןמושלםטירוףשבין ,החבלגבולכמהעד
 ,כמוניוהרפתקניותפיוטיותנפשותבמהעד ,ידעתיוגםומהתל
 .מעדולאעודאם ,בולמעודיכולות
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כפסיכולוגעצמואתהציגמרגוליסדוקטורלחדרו:ראשונהנכנסתי
כחולותבעינייםאותיסקרהואמולו.לשבתאותיוהזמיןהמחוזי

לכאןהביאנימהשאל .מבטןאופןאתאהבתיכמהעדהרוצלולות,
את ,יתרבאריכותדווקאאלאבקצרה,לא ,לוהשבתיואני

זינקתיומשםארבעלגילדילגתילעיתיםהמאורעות.השתלשלות
הזה,הזמןכלרציתי .לפניוורשםזאתרשםוהואשמונה,לגיל
נפשיקצהשכברמשוםוזאת ,במחולעימולחוגואףגופואתלחבק

עםהמדיםבאנשיהאפלים,במסדרונותהלחים,במרתפים
מרחבאתחשתי-הסורגיםעםהכהותובניידותהנוצציםהכפתורים

כתליביןכאןבהונותי:בקצות ,כנפייבזרועותמדגדגהדרור
עיניוביןוהמעוטרים,יקיםהעתעמודיובין ,הגדולפתיהצרייןהנב

הפטירכתליוביןמרגוליס,דוקטורשלנחלכמווהשקטותהכחולות
אזכמובסקטים,להחליקכחול,זמירשלבקוללשיררציתיהירוק:
המשפחה ,נדלזיונטייופשלבנםדודיק,שלבסקטיםשבע:בגיל

ולפרוםהמסורבליםבגדיאתלפשוטרציתי-שליהמאמצתהייקית
אתלמתוח ,שביהילדהידייאתלהניףהכעורים,תפריכלאת

 ,ציפי ,"היישמחה:מרובולצווחוהשקופות,הדקותאצבעותימלוא
זאתשאניטעות,בעצםשהכולגילוהםאמא,אבא,טעו:הםיורם,
הבובהולנצחיה ,שליהשסקלעץהביתהשבהאניהנה,-אנילא
 ,אותךאוהבתאנימרגוליס,דוקטור ,הייהכלבלב.ממנוואלשלי
לךושיששליאבאשלהמשפחהלשםזההמשפחתךששםיודעאתה

עינייםבשלבהםשהתאהבתיחבריםשניליהיויפות:כאלהעיניים
עדשיחתינואתונמשיךבואבוא,השני.אחראחדשכאלה,צלולות

אתלךאגלהלתלפיות,הבנויגופיאתלךואראהבוא ,הבוקראור
 ...חסכיכלאתיולפגאבכה ,גופידרךהארוטיותטסיותהפגכל
זאת"מימדברת",אניזו ,"הלואני!"זאתשאניתאמראלאנא,רק,

עודלארק ,שליעכשוימאהבמרגוליס,דוקטוראנא,ענית.אני?",
 •המעצרבביתלילה

22 • 
האחרת","זאתסוהרת,הערביים.ביןבשעותהמעצרלביתשבתי
העצירות,שארכלמעשבאיןשישבוהיכן ,לחצרלגשתליהורתה

לההצטנפה ,דלי-דיווידהרצפה.עלאםאועץלשולחנותסביבאם
קרבתיכאשרלחלוטין.מנוכחותיוהתעלמההחצרשלאחתבפינה

במקוםישבהגשתהפיל .יותרעודפניהנחתמובבה,לדומנתעל
בידישאין ,חשתילמולדת.חברותיהעםבלשונהושוחחהמרוחק
מתוסכלת.כךבשלוהרגשתינפשה,אלגשרלבנותהכוחכעת

הלבןתיקיאתהוציאהוגםחפציאתארזהאףשדליבכך,הבחנתי
דווקאוזאתכועסת,שהיאידעתיהמיוחס.התאלכתלימחוץוהרחב
לאהיאהפועם:ללבההקשבתיואףנפשהלתוךמעטשחדרתימשום
עצמהלמעןהשליטה,בכוחלהאחזרצתהרקהיאבזאת,רצתה
הבינותיולשרוד.לחיותלהמשיךשתוכלכדיוזאתזולתה,ולמען

"זוהסוהרת, .שבחצרהמתקןמןבמיםפיאתומלאתיתוכהאת
לתאנכנסתישלוש!מספרתא ,אחרלתאאותישלחההאחרת",
רגלישכףמשמעית,חד ,הודעתיונפגעתי:הצצתי ,חז"לוכמאמר

איןזהבאגף ?"נרקומניותנרקומניות!שלבתאתדרוךלא
רוצהאני ,כךאםמצח.בעזותהסוהרתלעומתיענתהנרקומניות",

אותי.שאלהעיסוקך?""מההשבתי.האגף!"מנהלעםלשוחח
מערכתמתוךהתעוררהרדומהאינטואיציהאיזובזריזות,

 ,אותיגםשהפתיעבביטחוןלהועניתי ,שליהעתיקהההישרדות
אםבניירת,"בדקישמך?"מה ..מה"עיתונאית,עיתונאית!שאני

אךכן.גםמצח,בעזותעניתיהכול!"מדווחשםלדעת,סקרניתאת
כןשאניהחלטתי ,לקראתיובאההתאמןהגיחהאינגהכאשר

אליופנתהתיקיאתלקחההיא ...שלוש!מספרבתאנשארת
ביחד:נהיה ,תדאגיאל ,בסדריהיה ,בסדר"יהיהרוסי:במבטא
 ,שוקולדטעימים:דבריםמהקנטינהליהביא ,מוחמד ,שליהחבר
 ,בואי ,בואיממותק.חלבשפופרתעםקפהנסחבילתואפילובמנה
שלפני ,במחשבותיגמרתישלי".במגבתלהשתמשגםיכולהאת

כיצד ,דרךכבראמצאכןאחריושערי:גופיאתרוחצתאני ,הכול
במגבתגופיאתעטפתי .המעצרבביתהשניהלילהעםלהתמודד
במברשתשבשעריהקשריםאתהתרתיואףאינגהשלהצבעונית

ללא ,גופיעלהסגולההמשיכותונתאתהטלתי ,מכןלאחרגסה.
זה","זהושחורים:תחרהבתחתוניונשארתימתחתחזיהשום

הסוף,עדנשיםאזנשים,אגףאכןזה"אם ,חגיגיבצלילהודעתי

IJ 
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"רומא"בושםלבברוחבפיזרתיהעולם".עלפסלמתוחהחלטתי
 ,הקצרבשערהופיזזה, ,וראו ,וראוצווחה,ואינגה ,גופןועלגופיעל

"אניערבית.מוזיקהלצליליהארוכות,וברגליההבהירותבעיניה
אלמצדצווארהאתוהניעהרוסיבמבטאליאמרהמוסלמית",חצי
עלליסיפרההפיתיה,ריקודכדיותוך ,הודיבמחולכמו ,צד

עםמסובכתושהיא ,ביפומזרחיתמסעדהלושישאהובה,מוחמד
 ,בישראלהרוסיתהמאפיהרשתועםברוסיההרוסיתהמאפיהרשת

מוטבולכן ,בארץולחייהברוסיההוריהשללחייהםחוששתושהיא
ותוךפלשתין.במדינתלגוריעברווהםאהובהמוחמדעםשתתחתן

אהובהשםאתכותביםכיצד ,ליהראתהגםהפיתיהריקודכדי
צעקה,הסוהרתבאחבכ".אנא ,"מוחמדמילמלה:וגםערביתבשפה
בנותחברותיה,ואילושלושמספרבתאשקטקצתמבקשתשהיא

קטנותציפוריםכמושבאגף,התאיםמכלציחקקומולדתה,
השמשאורבשבילןחיתההיא ,שלהןאינגהאתאהבוהםוחצופות:

מלהזוש"אינגה"קלה,בעבריתלה,אמרתישבמרתפים.
בכלל",משנהלאזה ,דבר"איןהבינה.לאהיאאךבסנסקריט,
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לפטפוטיההאזנתיחום-לבן.בשוקולדפיאתומלאתיהמהמתי
ומתגעגעתאותואוהבתהיאכמהעדמוחמד'אודותעלהעילגים

באהבתה,מאושרתהיאכמהעדהזדהות,שלבעצבהרהרתיאליו.
אךהמאפיה,רשתמידישתמותחוששתאהובה,במוחמדבוטחתכה

ישאתמעמידהמורא.וללאבתמימותבאגדות,נסיכהכמואוהבת
שלצלשוםללאמוחלט,כטובהטוב,ישואתמוחלטכרעהרע,
זוגבריאלה,שללמרגלותיהישבתיביניהם.בילבולשוםללאספק,
בשבילהשאנסחממניביקשההיאפעם.אחרפעםהתעלפהאשר
מודיםאכןובעלהשהיאמצויןבוהשופט","כבודלכבודמכתב
תאונתבשלוזאתהדין'בגזררחיהמבקשיםאךהאשמה,בדבר

עשרה.הששבתבתםשלהיפיםפניהרוסקובעטיהאשרדרכים,
אתלחתוםממנהוביקשתיעותקיםבשנימכתבעבורהניסחתי
טמנתיותשכח.שובשתתעלףמחששוזאתרחיה,שוםללאשמה,
מתחתאותהוהנחתישלההזהותתעודתבתוךהעותקיםשניאת

אתהרמתישהתעלפה,פעםוכלתשכח,לאשחלילהלמראשותיה,
התארצפתעלתפוזים.מיץבזיפאותהוהשקיתיעלאלרגליה
שנותבתחילתלישנראתהבחורהמזרן'עלמנוח,ללאשרעה

שסבלהנראהלי"'עזורעדי'"עדי' :הרףללאזעקההיאהשלושים.
קריזשלבמצבעוברותתחושותאילוגבריאלהאתחקרתיקשות.
בגוף,מוחלטשליטהחוסרחשיםהראשוניםשבימיםלי'סיפרהוהיא
שילשוליםשלנשנותמתופעותסובליםוגםשרירים,בניווןכמו

גםלצרותיהשנוסףהשרועה,הבחורהאתלשכנעניסיתיוהקאות.
קרים,במיםואפילושתתקלחלהשמוטבויסתה,בשלקשותדיממה

הזיותביןלנועהמשיכהורקרגליהעללקוםהצליחהלאהיאאך
לי"תנימים:ממניביקשהפעם,ומדיהקאה,עויתותהתקפילבין
בשםליקראהלעיתים,ולכן'שמיאתזכרהלאהיאמים",עוד

ובעיניההתפוחותבשפתיהשם,ללאליקראהולעיתיםאינגה
בהחלטיות,אךבעדינות,אותהוהקמתיפקעהסבלנותיהמצועפות.

חולצתהאתפשטתיהצרכים.ולהטלתלרחצהשנועדההנישהלעבר
אתשערה,אתגופה,אתשטףאשרמים,זרםופתחתישהחמיצה,

ליעשההוא"למההזרם:בתוךזעקהוהיאשלה,הקריזואתערוותה
לביתאותיהכנסתלמהעדי'זהואתליעשההואלמהזה,את

כברלי"ישילדים,להישאםבעדינותאותהשאלתיהמעצר?"
וצרו.דרדוםבקולליענתהאליהם",מתגעגעתואניילדיםשלושה
כיסנהאךנעורים,שלתוםשהקרינופניהאתלרגעסקרתי

לדוכנה,ניסיתיהריונותיה.שלושתעלהעידהוהרופפתהתפוחה
לגמילה,אףדרךתחילתזוושאולילטובההיאכאןשהותהשאולי

הדרך!לאשזאתהיטבידעתידברי'למשמעהאמנתילאבלביאך
אשהסלסאו'גופה,אורךבמלואאבן'מיטתעלהשתרעהלמולי'

אופןפיעלגבריים:הבעהפניועםאדמדמהקצוצה,בתספורת
שלחברתןמבכרתשהיאהיה,ניכרהילוכה,אופןפיועלדיבורה
מןאחדהיהסלסאועםשליהמפגשגברים.חברתפניעלנשים

אשרנרקומנית,חושבת,יוצרתדמותעםמפגששבחיי'המרתקים

הםאלויותר'אףאותישהפתיעמהאךרחם,ללאלעצמהמודעת
מעלשהתרוממהשיחתנולזה.זההשיקואשרשלנו'הביוגרפיהקווי
מתוךאליהדיברתישלי.באנינגיעהכמוחיתהרבות,שעותפני

כמולנפשה.וחודרתנוגעתאניכמהעדנדהמהוהיאצעמי'
הרצינהאךוהיאהדומיםהקודיםאתזיהיתיאכזריתמדענית

פניםלמרתוןכורחה,בעלכמעטאותה,הכנסתילמעשה,לעומתי:
הדובדבן:עליפריחתכמולפני'נפתחהאמנםוהיאתודעתי'
שבתוכה,המוכההפגועההאשהאתשבה,האשהאתלהגיליתי
הכלאמשנותעברההיאהתרככו'כמווהנוקשיםהגברייםופניה

אלשמן'בצבעיהמרוחיםשבחדרה,הבדיםאלהממושכות
רגשיתחוויהבתוכהחוללהאשרבטהובן'שלהשביעיתהסימפוניה

ויוצרת,חזקהאשהלהיותולהשתקם:לחיותשלההרצוןאלעצומה,
אדומהחולצהלהשתשאיללההבטיחהאינגהאמן!ואימרואמןאשה

שפתיהאתאמרחואףעיניהאתשאאפרלההבטחתיואניונקיה,
פצחנוושתינו ...משתחררתהיאמחרהרישביקשה,כפירךבאודם

רב.ביופיניחןספקשללאבקולההצטרפהוסלסאולעזבשירי

23 , 

עלפהחתגבריאלהאךנרדמה,אמנםסלסאוהלילה!הרהלילה,אך
לביתאותהשתפנהכדילסוהרת,שאקראממניוביקשהושובשוב

הדלת:סורגיעלבאגרופיהוחיכתהלבכותהחלהאינגההחולים,
וזאתהלילה,עודשלה,הדיןלעורךלטלפןחייבתשהיאטענה
שייךלמעשהבמשפטה,אתמולשנוכחהדיןעורךשלדעתהמשום

שללחייוגםחוששתהיאוכעתהרוסית,המאפיהלרשתכןגם
הגסיםהתפריםלולאותלוהט.גופיאתחשתיואניאהובה.מוחמד
לאוהאדים.הלךאךוצבעןמתכתכסףנעציכמובבשרי'ננעצו
צעירה,לסוהרתפניתימצוקה.מרובעיניאתלעצוםיכולתי
החובשאלהקטנותשבשעותטענההיאאךחובש,שתזמיןבבקשה

האגףמנהלהאגף.ממנהלהתרלקבלצריכההיאכךולשםישן'
עגולה,קרחתבעלושרירימוצקקומהנמוךאישהופיע,לבסוף

אתבפניפתחהואטורקיז.אבןכמוירקרקות,שרבניות,ועיניים

הירידהלקראתאךהחובש,לחדראותיוליווההסורגיםשער
לפה,הגעת"מהיכןמשועשע:בטוןאליפנההתלולותבמדרגות

דוגמניות?"שלתצוגהמסלולמאיזהאופריזמרחובותישר
כשלגופיהתאמןיצאתיהחשוף:למראיערההייתילפתענבוכותי'
הסמקתיבלבד.שחוריםתחרהותחתונידקיקהסגולהמשיכותונת

הואהעונגלהיפר'לא,"לא,הוסיף:האגףמנהלאךוהתנצלתי'
במקוםעושהכמוךחמודונתמהבסוד'ליספרירקשלי'כולו

מניתיעוסקת.אניבמההתעניין'וגםגיחךוהואלו'סיפרתיכזה?"
צניעות,אובושהשלשמץללאכישורי'מלואאתבקצרהלפניו

דברי'תוםעםכעיתונאית!"גםמועסקתש"אניהוספתי'ולקינוח
והפטירדרכנו'אתהיאאףשליוותההצעירה,הסוהרתאלפנה

יותרככהגאונים,שיותרכמהאמנים,זהככהרואה,"אתלעומתה:
העדפתיספק,שלצלללאאךלומר'מהידעתי-לאמופרעים"
אשרהדוגמניתשלבדמותהבעיניולהצטיירלהמשיךאלוברגעים
זהמופרע,גאוןשלדמותומאשרפריז'מרחובותישירותהגיחה
התופחיםבתפריהתבונןהמנומנםהחובשיותר.יעילבעינינראה
טיפולדורשזהייןשעבמשוםמאומה,לעשותיכולהואשאיןוטען

עתה,לעתלי,"תןלו:אמרתיחולים~ביתאומרפאהבמסגרת
הבקבוקיםשללפניעלשוטטוועיניזיהומים."מונעתמשחה

שהדברהתעקשהואאךבחדר'המדפיםאתמילאואשרהקטנים,
לוהודיתיאקמול.גלולותהןאלוכעת,לילהציעבידושישהיחיד
אתלרצותניסההאגףמנהלדלת.בטריקתהאדיבהעזרתועל

אךקפה,כוסעימולשתותאותיוהזמיןפיוסבדבריהסוערתרוחי
חצופה'עיתונאית'שלבצעדיםושבתיתודה!""לא,בקצרה:עניתי
נשנות,בהפצרותפניאתקיבלהגבריאלה •המעצרתאלתוך

ואינגהנוספת,פעםלהתעלףעומדתהיאכילסוהרת,שאקרא
מספראתמודאגותבאצבעותומנתהמיטתהעלדרוכהישבה

בקריזהבחורהואילומחר'לקראתהאפשרייםהמשפטייםהמהלכים
ורק .יותרנקיהעתהאךמנוח,ללאהמזרןגבעללנודהמשיכה

רקהבטיחהבוקרלהכיישרים,שנתבמיטתהנמהסלסאוגברת
גילתההיאיותר:מתוקניםאולייותר'טוביםאוליוחיים,תקווה
הרצון.אתבתוכה

24 , 

איךטוב,"בוקרמקסים:בחיוךאותיברךהשופטכבודשוחררתי!

לילהיותמונהאשרהחליפה,עםהנמוךהאישהיום?"מרגישהאת
אותיסקרעמודו'עלשנשעןוהתובע,בראשו'הנהןיגור'לסב

כמובאולםעמדתיאתמול.כמובדיוקחיוך,ובחציהטובותבעיניו
עםהוורודים,בפרחיםמצוירתהשחורההמעטפתבשמלתאשה!
אשה,כמועמדתי-השפתייםעלמרוחסגולואודםאסוףשיער

המלהכיספרותי","אירועמציינתאנישלי:הספרותיבאירוע
אני ... ?באמתמשוחררתאניהאםבלב.דכתובהמלההיא"שחרור"
דבוקהגופיעלכאשראלה,דבריםוכותבתמכובססדיןעלשרועה
ולילות.ימיםכמהמזההסרתיהלאכחול.בצבעשלך.חולצהעדיין
אחדכללעצמי:ואומרת"נרקומניות"המלהתוכןעלחושבתואני
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העץקוביותקופסתמידינשמטההטלפוןצלצולקול
הגדולה.

שלההיסטריקולחנשמע-בצהרייםשתייםכבר-
אליךמתקשרתלאפעםאףשאנייודעתואתאמא.

בצהריים.

אמא?קרחמה-

אמרוהואגליקלאדוןצלצלתימהעבודהעדייןחזרלאאבא-
לבתי·חולים.וגםשלו,לחבריםגםצלצלתיהבוקר.הגיעלאאשבא

אסון.שקרחבתיה,לך,אומרתאני
אליך.אתקשרלעשות.מהבהיגיוןונחשובתרגעיאמא-

ילדי.שלושתאתלהשכיבאזסיימתיבצהריים.ראשוןביוםחיהזה
השבילים •למדבר ,לך ,"לךהשיר:הבוקרמאזמזדמזםבראשי
לרעודהחלושאצבעותיבעתאפילומרפה,ואינומתנגן 11יובילו,
הטלפוןבמספרלהיזכראופןבשוםבידיעלהלאהחוגה.אלבדרך
המשפחתיהטלפוניםפנקסאתבקדחתנותלחפשהתחלתיבעלי.של
כשאניעכשיו,דווקאלרעתיפועלשהכולחיהנראהמצאתי.ולא

תל·אביב.מחוזשלהכבדהטלפוניםספראתלקחתילעזרה.זקוקה
שליהראששדים.במחולכמחוללותעינילנגדלרצדהחלוהאותיות

המספר.אתולבקשלמודיעיןלהתקשרשאפשרנזכרתיעבד.לא
לאמא.מגיעכברשהואואמרהנרגשתשיחתיאתקטעבעלי

אבאמיד:אמרתיוובתיהוו,ואמראליכשצלצלשעהחציכעבור
נכון?איננו

נכון.-

שלךאמא .//ינגד//·חוליםביתשלהקבלהביומןשמואתמצאתי-
שלבפניהםמסתכלתאמוקכאחוזתלמיטהממיטהרצחהמסכנה
מאחוריאחתמיטהרקחיתהשבוקטןלחדרהגיעההיאהחולים.

חקרה,בידואחזההיא .גופתומעלהסדיןאתהסירהאמא .גוזפר
הגופהחיתהלהשיגה,כדיבמהירותלשםהגעתיכשאנילו.ונשקה
קרח?מהליתסבירוקרח?מהצעקה:ואמךמגולח

כולם.אתוחיבקושררקדחיים·בית.חנוכתלנוחיתהאתמולרק
עשיתםמהמבינהלאאנימאושר.כל·כךמאושר.כל·כךחיההוא
 .ניסינו ,ניסינולח:ואמרחבידה,אחזהבמרוצהשהגיעהאחות .לו

באמתאני .אותולחצילחיהאפשראי ,אותולהחיותניסינו
כשאופניוהרחובבאמצעשוכבהבוקראותומצאאלמונימצטערת.

שלוהחפציםבשקט,אליופנתהמיםכוסלחהגישההיאלצידו.
ישובחחיתההיאמהמשרדכשחזרתילקבלם.בבקשהגשיבמשר.ד

אתפתחההיאברכיה.עלתיק·חאוכלאתהינחתיובוהה.כורסהעל
באצבעותאפח.אלהלחםאתוהגישהידיחמעשההרקומההמפית
טריהכולואמרח:הבוקרלושהכינההתפוחיםאתמיששהרועדות

 .איננווחיים

התרוצצהעינילנגדוקפואה.נסערתהמאווררמולהתיישבתי
קודםימיםארבעהלחעדהשחייתיתמונהבסנימסקופ.כמותמונה

רענןסיגליותעציץבידינושאת ,חוריביתלעברצעדתי .לכן
כלבהגיחהקטנההציבוריתהגינהמעיקולחבית.לחנוכתמתנה
ידיעלמובלתכדבוקהנראובשרשרתאוחזיםילדיםשניענק.זאב

צעקו:חםהכלב.

 ,הפחדןהזבלאיש
מכאן!לךלך!לך!
 ,הפחדןהזבלאיש
מכאן!לךלך!לך!
 .העגולהמודעותלוחמאחורימקופלשהסתתרבאביהבחנתיאזרק
נעלמיםלגינה,בחזרהפנוהנעריםפתאום.בעינינראהזעירכה

 .שבאוכלעומת
למהעדהשחייתייחשודלאשאבאכדיהבתיםגושאתעקפתי
ויחבקשיתאוששמקווה ,האחרמהכיווןאליוהתקרבתישאירע.

הסתירהמודעותשעמודאףעלנפגשים.כשאנותמידכמו ,אותי
השולייםרחבחחאקיכובעבגללשם,עדייןשהואידעתי ,אותו
הסמוכההגדרעללהישעןעצרתיהמדרכה.עלשמוטשחיה

ורטובחיוורנראההואכובעו.אתוחבששהתרומםעדוהמתנתי

ושתק. ,אוירמספיקליאין ,זקןאניאמר:אותיכשראהמזיעה.

חיהלבקרובאחכשחייתיתמידלשתוק.נוהגאינואבא .••שתק?
מהכמו:בשאלותאותימפגיזחיההואומצחיק.שר ,ומספר ,מדבר
חיהאיךלבעלה?כברחזרהרותיהאםבעלי?הילדים?שלום
שסיפרתיהקשיםהדבריםאמת.ידידליחיההואבחשבון?המבחן

להרגיעידעגםהואפלדה.בכספתכמוונעוליםחתומיםנותרולו
ידעהואהמנהרה,בקצחאורשאיןליחיהכשנראהפחדיי.את

הפשוטה,בלשונודבריםלימסבירחיהתקווה.בלבילשתול
אותםששימרתיטפיחה,אוחיבוקומוסיףביידישמתובלתבעברית

ממשחייתילאבא,דומהאניכמהכשציינורבות.שעותעודבגופי
מאושרת.

אחת,פעםרקליזכורהושותק.חיוורלפניעומדאבאועכשיו
שתק.ואבאהאבודה,השנהעלאותוששאלתי
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מפוליןברחופליטיםרבבותבאוזבקיסטן.התרחשההאבודההשנה
אחדיוםרעב.בחרפתחיהמשפחותהרבהכמומשפחתימזרחה.

לחם.אחריםולפליטיםלנווהביאהאדוםהצבאשלקרוןאבאפרץ
ישואיםחגתמונתמתוךשנגזרהתמונתו' .מידלהסתתרנאלץהוא
באותיותכתובכשמתחתיהציבורימקוםבכלהתנוססההורי'של

בןהיהיהודיכלשבהלפולין'חזרהברחאבא"מבוקש'.'גדולות
המשטרהאנשיבאוהשנהבמהלךאבא.בליחייתישלמהשנהמוות.

עליהאיימובתנורשהבעירועץנמוסאמא.אתלחקורהרוסית
כשתדעוקבועה:תשובהחיתהלאמאבעלה.מסתתרהיכןשתגלה
יודעת.לאאניגםלי'תודיעו
בטיפוסחולהשכבהואהמלחמה.אחריבוורשה,איתרנפגשנו
שרד.וכיצדקורותיועלמעולםסיפרלאהואלדבר.והתקשה
שתק.כששאלנו

אבטיח,גרעיני:בשהשםהמחסן,לגגסולםעלעלתהכשאמאפעם,

ענתה,היאהימנית.רגלהבשוקהמכוערתהצלקתעלאותהשאלתי
ביער.פטריותכשליקטהזאב,אותהנשךעשרבתשכשחיתה

אותםששילחוהכלביםאבלסוף,חייתהואזאבאבא:התפרץואז
אותם.שיסתהאדםידבי'

שזהלחשאבאבמקהלה.שתינושאלנומדבר?אתהכלביםאיזהעל
והחלאופניועלעלההואגבו.אתאלינולהפנותמיהרחשוב""לא

הסוערת.רוחואתלהרגיעדיספור'איןפעמיםהשכונה,אתלהקיף
לתמיד.שתקההרועמתהפהפליטתאבא.שמרסודואת

בנישלבכיוזההיה .כאביאתהפיגלאמולישחגהמאוורר
·החוליםמביתאמאאתבעליכשהחזירהמציאות.אלשהחזירני

 •איננווחייםסריהכולאמרה:
כמולבדו'שםעמדהואההשפלה.בכאבעמדלאאבאשללבו

 •אדם.בידמשולחיםהסוףכלבימולאללבדו'ההיאבשנה

 44-+מעמ'המשך-+

שומעתאני ...אהבהשלנרקומניםגםיש-למשהו!בחייומכור
הציפוריםדיבוראתמתעורר'הטבעאתהשחרעלותעם

שלהלוטוסעלעליאתפותחכמועצב:אותיממלאוזההראשונות,
לחסדליופי'ערגהכמיהה,שלאבקניםלתוכווזורהנשמתיגוף
לפניךמפזרהקטנים,בשקריומפזזכדרכו'והטבע,יופי.של

שבהאניזה.לאשזהבפניםיודעואתהומידיים,קטניםסיפוקים
בגופי:חוככתאךמעצר",.ת-י S "המלהאתשפתיביןוממלמלת

הבסון:קירעלמישבתניTדה-שם?פה?המעצר?ביתהיכן
אתהוסיפהאחרתוידשצריך"כמונמותאונחיהעדןבגן"אולי

מחיר?איןלחופשהאמנם-מחיר"אין"לחופשהנדוש:המשפט
"אנחנוהמחיר!אודותעלסיפורהיאהאנושותשלההיסטוריהכל
ואניהזה,הצעירה"ישו"בגרונו'צווחהואכךמזוין",דור

המזוין'הדורהםלא-לאי.דאוזלתאיזועצלות,איזו :מהרהרת
אתלתרבותשהסניף •.•אלוהיםאתשהרגזההואהמזויןהדור

רחוקהיש,אחרתריםרבבותכךומשוםהריק.שלהנרקומניות
והישהריק-כןגםשם,הייתיאניובנפאל.בהודומכאן'רחוק
זווית.שלענייןרקהכולזהשם,גםמצוי

*** 

שכברשם, .אחרכעתושמיונאזין'גיירנהוגםמתהכבראדל
הרימשנהאני .המעצרבתאבסוןקירעלחרוטיושמצאתציינ.זדנ,

שליהניסויצורתזו-לגימטריהלמאורעות,בהתאםשמי'את
חרוטהיההקירעללחירות!המרדדיוק,ליתראולחירות,

ענית.אני?"זאת"מימדברת"אניזו"הלו, ?.י.ת.ו.א ...אותי!
 •לאהוב".שאוהבתפנסושיו"אני'

 • 95ספטמבר,

 12-+מעמ'המשך-+

צבע.ומלאורמסי ,חי ,פלסטיבך
-מצומצםקולימאנסמבלזהכל
מרשימה.שירהתרבותבעלאך

שלהצורמיםאי·הנקיונותלמרות
עללנגןניסואשרהתזמורת,נגני
בעלקראוןהגריבאולםבאדוקכלי

התעלוה"רסובה",האקוסטיקה
הליווימחדליעלבשירתםהזמרים

איתםהמפגשאתוהפכוהתזמורתי

נדירה.לחוויה
הבאתםאתשהצדיקוכשרובות

הכנרכמופססיבלית,למסגרת
 ,צהסמאיירתומס ,המחונןהאוסטרי

מפרגנתהבלתיבאקוסטיקהמוקמו
כך .הדורמיציוןכנסייתאולםשל

בלתיונפחלממדיםצלילכלעובה
היהאי·אפשרפרופורציונליים.

הצעירהכנרשלמכישוריוליהנות
שכללהבתוכניתשלאוודאי-

שנגינתן ,בךשלופרסיסותסונטות
מרבי.דיוקתובעת

הבריטוןעםהלידרערבהיהמכאזב
 •הולצמאיירוולפגנגסריהארס

שרו"למרוח",לאנפףכנסייתו
הפחותמשיריהםמבחרהולצמאייר

כאשר ,ומהלושוברטשלידועים
מובלטתלמלודרמטיותנטייתו
פתאומיים,פרדסהסדרתעל·ידי
שלורמסיגילוםתחתשבאו

ה"שיריםבלקטרקהעלילה.
שלעסופרירחוקה"לאהובה
משמעותחיתה-בסהרכן

הליוויהמבצע.שללמלודרמטיות
ווייסז'רארהפסנתרןשלהמעודן

הדרמטית,העלילהלעיצובתרםלא
לידו.משירתאינטגרליחלקשהיא

הגיטריסטיםצמדהיומרעננים

אשר Iאסאדהאחיםהברזילאים,

שלרחבהיריעההקהלבפניפרשו
האינטרוורסיהכליעםהיכרותמסע

 •מיורדיוסועדמראמו-הקסום
לעושרלהתוודעהקהלזכהכך

הגיטרה.שלהענוגהצלילי
עולמותשלהענוגהצליליהקסם
 1הוחמץההודיתוהמוסיקההמזרח

-מופלאלהיותאמורשהיהבערב
כלינגןשהעלומאינסוף,קסעמעין

חרסייךזאקירההודיההקשה

על(אביואותוהמלווהוהאנסמבל
מבנייםנגבועודהסאבולה
השנינה, Iההומורמשפחתו),

תיפוףשלהמהממתהווירטואוזיות
שבנפלאותהעידוןהמקצבים,

-ההודי(סולם>שבדאגההסלסול
הגשמהה"ג'אהמהה",שעיקרו

-סולםשבכלהמעודןשאבילתור
ההגברהמערכתבגללנקטלו

שלוהענקהגדושבאולםהאכזרית,
לסייעשנועדמההאומה,בנייני
שלהריקיםכיסיואתולמלא

שלהחמצהזוחיתההפסטיבל.
ומעלה,שמשכמםאמניםעםמפגש

האינטימיותאתתובעתשגדולתם
 •קסןקאמרישבאולם

הסתייםרועמתתרועהבקול
כבכל Iבוהדגששעיקר Iהפסטיבל

המוסיקהמופעיעלהואשנה,
 1השידוררשותתזמורתהקלאסית:

 1שלרןדודשלניסושרתחת

יפיםאתאגרסיביבצלילליוותה
הקונצ'רסישגיאתשניגן Iברונפמן

בכוחניות Iלפסנתרברהמסשל
מהעומקצלללאוירטואוזית,

מרווחללא Iהמהורהרהברהמסי
הפנימיעולמולתוךלהצצה

 •המלחין,שלורוחניותו

לנגראורנה

 44-+מעמ'המשך+

מקוםמראי

אברהם.יצחק,בן

תרשיש."שירים", , 1967

נתן.זך,

ב pיעל'מ'בחרמבוא .המחריש""הקול . 1963
ה·כייד.דביר.ורשימות.ליריקה ,"שטיינברג

עוב.דעםוהדבש",החלבכ"ל , 1966
שלכתב·ידוועלהבודדהבית"עלתשכ"ז,

 , 45 • 29ה:יוכניהמשודד,"

שונים*.*שיריםמורחבת),שניה(מהדודה , 1974

המאוחד.הקיבוץ

המאוחד.הקיבוץבסביבה",שאניכ"יוון • 1996

יעקב.שםיינברג,

דביר. ,"שטיינברגב pיעכתביכ"ל • 1959
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למאמרהערות

הכותלמןהבא

לעודך
מוכרחים.להתחילאךזה,מכתבילהתחילליקשה
עירגרמניה, ,במינכןניקדתי ,זובתקופהבדיוקשנה,לפני
אבי.

הכתיבהלאמנויותהאוניברסיטהלקמפוסהגעתינעידבטיילי
ובוניהעצובה .ביותרמרשימיםהיווהסביבההבנייןוהבימה.

לנוח.ישבתי
מונחתאדקדהכלובתוךעתיק,יווניבסגנו[בנייןניצבמולי
מדודותמלומדיםאימדותחקוקותועליהמסותתתשישאבן

העבד.מןיוונימשודד , tPindar (פיגורביניהםשונים,
הצעוב.בסיפוריסוגרייםלפתוחעליכאן
 .היקרבנילמוותעצמותלהזה,בתאריךבדיוקשנתיים,לפני

אניבזאתכן'מזל'וחסדיפהחכם, •במותוהיהוחצי 31בן
מאמינה.

 .מכתביאתאמשיך ,ובכן
לקרוא.וניגשתימושביממקוםקמתי

שםעמדתיקדום.יווניממשודדקסבהנחמהאליבאההאבןמן
מןהבאאתורשמתיוניידעסהוצאתימעיני.זלגוודמעות
לאמנוחהאךהיום·יום,ולדאגותלארץהביתהחזרתיהכותל.
חופשהביקשתיבגרמניה.לישקדהבמהנזכרתימצאתי.
בירושלים.העבריתלאוניברסיטהנסעתי ,עבודתיממקום
עתיקיוונימשודדאותו ,פיגורעליותרלדעתרציתיראשית,
בארץ .עליועניפהספרותמצאתיוכךעז.דושםעלישהותיר

הצנוע>.ממחקריעלה<כךפיגורשליצירותמעולםתודגמולא
היהשכמובןבגרמנית,רשמתיאשדאתבזאתלךשולחתאני

תרגמתישפות<לשלושהמתרגם.שםללאמיוונית,תדגום
אנגליתעברית,אותי:הרשימושכהמעסותשורותאותן

 .וצרפתית.)
שלומוותחייםעלאם,שלעזיםרגשותמבטאהתרגום ,לדידי

יקד.בן

רפאלילאורה

פנינהשלספריהעלמרגליתדוריןשללמאמרההערות
 1995,,עכשיו,,,הוצאתוהגשר*,*נשים*כספי

ידיעלכספיפנינהיומנישלועריכתם"איסופם"מלאכת . 1
-במאמרשנכתבכפיהזה",היוםעצםעד"נמשכתאיננה-

שלכתבי-הידכלשלעריכתםאתסיימתיכשנתייםלפני
אתומסרתיהאחדות,והיצירותהיומניםכולל ,כספיפנינה

אתקיבלתיואף ,מוקדגבריאללהערוכיםהידכתביכל
בכתב.כךעלאישורו
שהבעתימכךנבעמרגליתדודיךשלהמוטעהשהרושםייתכן

את ) 29.3.96(מיוםראשון'נידברבסדיעקבעםבשיחתי

מןאו ,אלייכספיפנינהשלמכתביהאתבדפוסלדאותרצוני
הערוכיםהיומניםמןאחוזשבעיםכיבשיחה,שצוינההעובדה
שבדובם<אע"פי"עכשיו"שבהוצאת ,הספדמןהושמטו

פרסיים")."משפחתייםבענייניםעסקולאהמכריע
שלבטרילוגיההשלישיהוא ,קולות""קולות,הצקרהמחזה . 2

אותם,מכנהכספישפנינהכפי"תמונות"אוקצריםמחזות

 •זומטרילוגיהאורגניוחלקחייםבסיפוראחרוןפרקוהוא
שבוסדרבאותוהתמונותשלושאתלדפוסמסדהכספיפנינה
אגודתעםובשיתוף"יחדיו"בהוצאת ,"שונה"בספרהופיעו

מאותןאחתאחת,יצירהבהםודאתה ,-1980בהסופדים

עצמהעםהמחמירהשהסופדתכךכלמעסותיצירות
המחזה-שלהשמטתובעיניתמוההכןעללפרסום."שחדרה"

לקבץנודעואשד"עכשיו",בהוצאתשיצאבספרהנ"לתמונה
שלאואלהאודשדאואלה ,כספיפנינהשלרותיהייצפזורי
כספישלהמאוחדותיצירותיהאתלהעדיףאפשראוד.דאו
המחזהשלהכללתוביןהקשרמהאךהמוקדמות,אלהעל

-וקלות""קולות,המחזהשלהכללתולאי"הגשר"האחרון
בספרהלאהכפר"?"באותומקודםאםגםשונים,מחזותשני
באי-הכללתותלויההאחדשלהכללתוואיןאחדיםמחזותיש
השמטהעלהשבחבעיניתמוה ) •..בנייד?(מחסודהאחדשל

מגלהשהיאכנראה"המרה".אותהמכנהמרגליתשדודיך ,זו
למחזות.מאשדהפיוטייםהיומןלקטעירגישותיותר

כפי"פנינהילה",כספילפנינהקראתילאמעולםואגב,
 .במאמרשנכתב

בברכה

צביעזה
ירושלים

AIGINA 

Wir Fluchtigen was wir sind schon sind wir nich mehr . 

Ein Traum Des Schattens, Das ist der Mensch. 
Aber Kommt won ein Strahll von Got'her. 
Gleich ist es Hell und das Leiben Dunkt aus Freudlich. 

0 Aigina Du, 
Mutter Vertraute, Fuhr den Pfand der Freiheit deine 
Stand mit Zeus ' 

Pindar 

גיבחאיי

לא.~י P:נן ry~ג ,ןנ~~:; w~הםל;ף, י~~אגן
 .ראזזם,ה~אצלליםלח;ם"
~ ~ Ti ם:~;"יז ~,; j ;.ת, • . 

 .הס~,ב:~ת םיכ;:י,י:r~ םי~[/[:אבלכשלצעמה,ז;הרת
 Iלר w:בח~ש ן;נ~~אתסלינאמנה, Tאם Tאייג~נה••:;א

-• T •• TT •,•: •: • ; ••• • • T • 

r,:זא~ס.~ם יר~ז.
פינדר

שלום 77עתרןלמערכת

אתגמדו"לאשהנאצים ,האחרוןבשירוהצטערקבאביבזאר
 •"בנו"עתההורגיםהיהודיםולכןהמלאכה",

שונות.בהזדמנויות ,קבאבישלשיריםעשרותפרסם 77עתרן
שתומךלמשודדשהענקתםפרסוםעללחרסהמקוםאיןהאם

הנאצים?על-ידיהיהודיםבהשמדתבגלוי

לזיןמ.
ירושלים

המערכתהערת

תוכנואתגנותלמליםאיןמוצדק.לויןמ.הקוראשלזעמוא.
שפורסםשידיהלאגרםהתראמנםאם ,האמורהשירשל

מדויק.בעתונים

היוושיקולינוהומניים,לידיים,שיריםפרסמנואנחנוב.
שלהגזעניתאמידתוביןקשרשאיןכך ,בלבדאמנותיים

שקדמההליריתכתיבתולביןהקורא,מתייחסאליהקבאבי
 .הנ"ללאמידה
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בישראלהבנקאותאחמובילדיםקונט
יש~,ה. ,בנקאות:.של·ןש:ח . tעיד·ל

 • •- •-י ~ '~ • ,

דוסקונט'.טלבנק.'-אתן~סקונט.נק'בח p _פ ., 9 ~ב-וכבר
היום, ..הישי.רה ..קא{ת"נ,הביכת:.פ·מה, ,את .ל.לישראוהביא
שירותי ,ישירטלבנק , :הבא~דור.האתונטדיסקמצוג

בעולם.ביותרהמתקדמיםישירהבנקאות
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