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ירגזיםעל
ראנשים

כד;עלילירגזיכדפמן:שדה
איודיםלו;אשרהשיריםשיר

כודנשטיין;אלקועטיפה:
עמ' 30 ; 1997לילך;הוצאת

ירגזי'עלמיוחדפיוטיסיפור
יפת·גוובים,קטבה,ציפוו·שיו

חייםהירגזים .באוצנואווח·קבע

·חייהם.ימיכלבאהביםכדוגיחדיו
כדבתוךמשכןלהםקבעוירגזיםדוג

עלמותקסיפורלוצמחוכךבמופסת,
והתחלהתקווהידידות,אהבה,

מבראשית.

שרההמחנותמפיהמעשהסיפורלהלן
קטן,בצריףהתגוררנופעםבופמן:

פיסת·אדמהללאובים,בתיםבין
בשלכתווקלאיזדוכת,פרטמצמיחה,
תכלתם,אתהשמיםהרעיפו

ביןבצטהלולא·הציפוריםומצהלות
אתבטשנואחדיוםענפי·העצים.

קידםומינחלתנו.אלובאנוהצריף
ובת·יופיקטבהציפוו·שיופנינו?את

עליזה,לימונית·גלימהולה
עניבהולצואוהבואשה,צחצוחי·שחוו

והפקיעלשיוהיטיבהירגזישחווה·.
זכוומאדצלצלי·פעמונים,מגוונו
לימיםולחסדי·האל:נפלאיםלשמים

ונפוחיםבעציםהאדמהנשתבחה

להרניןבאולמיניהםובעלי·כנף
באובזוגותזוע.בוולהקיםבעלוותם

ודוגהסבניבניוח;חית,חי iח
ונסעובא;הירגזים-וגם .ם;ל~ 7ס~

משפחותבאוובאביב ,בגןעצמם

מסתנובאו?מניןלרוב.מטופלות
מעיניהםהסודאתהצניעושההורים

תמימות.שנים·עשרהאחת

לשיחעדיםאנוהסיפורבמרוצת
שהיוגדיתעםירגזים,זוגשלאינטימי
בשעוות·עדיםהקןאתלרפדמבטיחה

ממנהמבקשבן·זוגהואילוובאניצים,
ישאאדווקבביצים,קינםאתלרפד
קולה:מתפעםואדהמקסים.קולואת
דודיקוללי/יערבקולך"כי

ערשנומלאהוכבוהפעמונים/
השנייםשלהמופלאבשילובביצים."·
הנאהביםזוגשלבת·קולםגםמהדהדת

מלאכת·נוצרהובכךהאנושיים,
בניחוחמבושםמפעים,שיחמחשבת,

מוסיקליתצימדהמעיןשיו·השיוים,
דנושלבסופוומכמיות·לב.מתרוננת
הירגזיבבישלסוד·קיבםלנומתגלה
הבית,במופסתכד·חוסשלבבטנו
סולי,ביקשהצווארותוךאלאשו
כדיולנקותוידהאתלהכניסהבת,
אותהשובים.ופרחיםנוריותבולתת
מבול?·הבאבחודה:הירגזינזעקהעש
נתבהלהזומזעקהבשו?"כלקץ

ביתאתשיחתהשבלי·משיםהילדה
שדוןמסתנוהירגזים.שלקינם

פעמיםיוגזיתחמקהצוואו·הכד

ויתרההכדשנשתכחוכיווןאין·ספוו.

ביןמקום·משכנהעלמשום·מההיוגדית
כליםבינותלקנןויודהענפי·העצים

תם:לאהזמואךונטושים.עזובים
לינותרתאתאךאבד/·הכל

הכלוכתחילדודי~בואהוללבבי;
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מחדש.""
בויפמןשרהשלמשפחתההיטיבה
מקוויסיפורשללאורבהוצאהלעשות

האמנית,טוחהומאהבת·השיוהוז.

ללאהספראתוהתקינה ,אבירונטע
משלה,וענןציוותומהואף ,דופי

אתלעיניים.תאווהכולו-והספר
 ,כאמור.,לאחדפרטהיפים,הציורים

לשענו ,שסיידנודבאלקאייר
הספרבביתהמחנותשלבן·כיתתה

נפריד.יושבוכיוםבתל·אביב,היסודי
אךלילדים,הזההספרנועדלכאווה

בשורותהמפכההסמליתהשממעות
שללבםאלגםמדברתהפיוטיות,
שההבופמן'אליהולדבריהגדולים.

היהזהשנים.במגירההספרלו
ועםשרה, ,רעייתושל·הענווהלרוח

ניצלשהירגזידומהפרסומו
סיפורהאפואדהוממיתת·נשיקה.

הנאמןוקולה ,בופמןשרהשלהפיוטי
מקשיביםחבריםאלינו.הגיעוהרוטט
 •לקולה.

רגולבטשמואל

הואאחרכל
שלסמויסוכן

ר,אומה

הוצאת ;חוץקשרעמית:פנינה

 1997עמ'; 205כרמל;

בבתי .לענויתמווההיאכהןילע
בלוסהיהודיתהקהילהשלהספר

 ,אמביציוזילשחקןנשואההיאאנג'לס.
חלומואתלהגשיםבעקבותיוובאה

להישההול;וודית.בתשעיהלהשתלב
ואחוישנה,מכוניתקטן'ילד

עםקפהכוסעליושבתהיאהצהריים
ואשיתהואהזמןהיהודיות.שכבותיה

והאטמוספירההשבעים,שבות

לוהטת. •הפוליטית
רומןגיבורתיעל,נקלעתאחדיום

פוליטיללביויבט ,חוץ"ק"שרהמתח,
מחבוימינישכלהדה,מהסוגאניגמטי,

לתוכו:להיכנסאוהביםמתחספרי
מסתובביםבוונכלוליחשאיעולם

סמויים,סוכניםקפואהפניםבהבעת

נקלעת'כיצד .·וסווךיססים.ביוןסוכני
 .חשיובת;וחסרתקסבהמווהיעל,שלם

הבלתיהחיבוראלוחיישנית?מבוהלת
המתחעולםביןהדהאפשרי

החיוורעולמהלביןוהמיסתווין
אשה,סתםוגילה,אשהשלוהיומיומי
פנינהחותרת •שממולמהביתהשכנה
לפנישלה.הראשוןהפרודהבספועמית

 •האחוריתהכריכהלעכתובכך •כן
משיריהםתיוגמהשירים,כתבההיא

הוציאהוגםאינדיאנים,משווריםשל
חשאיתי,ס"וכנתבשםאחדשירהספו

וירטואוזיותה ,ואכןבפרסים.זשכה

אךודף,דףבכלנינותשלההלשונית
מחניפותלשוניותלסלסותמה

הפעםגםמתחוולרומןומסולסלות
ביתןהאם •השאלותשאלתנענית
הססבדוסיהמתחרומןאתלעשות
בשלילה.יותרלקאנובי
השארביןאפשרי'בלתיהואהחיבור

ואיכותיתגבוההבלשוןדישלאמפני
עשיו.פנימיעולםלעצבמנתעל

 \~cףי.;שלעמדנו,המתחברומן.והעול.ס·
לשםהבחוצ;םלגבהיםמצליח'להתרומם

הריבודקאנובי.רומן .בניית

צנומותהדמויותמדי,דלהפסיכולוגי
כמעטואיןהשבלונית~מידתןפילע

שיאפשרכדהגםולופסיכולוגי,עומק
פרשנותשלשביהקומהבניית

מתח,ספריבכמהכנהוגפסיכולוגית,
לעלילהעומקקצתלהנחילשמצליחים
היאהסתבכה;המחנותשיגותית.

לגיבורההתירהשלאמפניהסתבכה,
למקומותלהתפתחהולםמרחבשלה

ובלתי 'מהעיןסמוייםנסתרים,
לטקסטלהעניקעשוייםשהיוצפויים,

בדוש.כךהכלהפסיכולוגיהעומקאת
העלילהאתמפתלתהיאזאתתחת

ובלתינוספיםגיבוריםומכניסה
שמתעובינעוכמולתמונה,נחוצים
ביוןסוכנתאידואולסרוויםס,להפוך

שמענייןשמהבדמןזאתמזדקנת.

אחדאתרצחבדיוקמילאזהבאמת,
היהודיהספרבביתלעב;יתמהמורים

לרטןאורה
 1997משורריםפסטיבל
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רודףמישהוומדועעובדת,היאשבו

אפורהפולקסווגןבמכוניתיעלאחרי
אלאאנג'לס,לוסרחובותרךואלכל
לאמדועכהן?יעלבאמתמיהי

הדינאמיקהבתיאורהמחברתהעמיקה

שלהמתדרדריםהנישואיםבחיי
רולחדמשתדלתאינהמדועהגיבורה?

ומסתכסכתההולכתנפשהלתוך
בחייהלהשקורהמהבעקבות

נכנעתמתח,רומןכבכלהחיצוניים?
הנראטיבית,לשבלונההמחברת
פיתוליםהטקסטעלומעמיסה
שסוחביםוחבוטים,מייגעיםעלילתיים

אתומפספסיםלצדדיםהספראת
העיקר.

ומהמתח.כרומןהטקסטלגביכאןעד
פוליסי·חנרתי?כרומןהטקסטלגני
בשורההמחברתמבשרתכאןהאם

הלאומיותהמגמותהאםלאומה?גדולה
למציאותהעכשווייםוהרמזים

אתיצדיקו 1זמננובתליטיתוהפ
כאןגםל?והגדהעלילתיסוהפיספ

 ,מדירביםחומריםלא.היאהתשובה
סותרות,ואףמדירבותכוונות

אינהעמיתוגם 1תבשילכליקדיחו
אמורהשלההגיבורהבפניהם.חסינה
לכלתיתוספרשגרירהמעיןלשמש

 1רותמרמעיןהיאבאמריקה.היורדים

לקל.והמקהציוניבאפוסדרךציון
אתמזמיןהעלילהמתרחשתנוהעיתוי
זמןהצדדיות.הלאומיותתויוהפרשנ

לדצמבריוניןניהמיצרים,ניןשל
 1כיפוריוםמלחמת : 1973בשנת

פרשתהשחור","ספטמברווסרגייס,

מסוסיםחטיפות •מאירגולדה •לילהמר
אתההיא,התקופהאתזוכריםכולם .

וכולםהגדולים,והשמותהאירועים
זודרכיםבצומתלשכוח.רוצים
שלעולמהאתהמחברתמתארת
בלוס·והישראליתהיהודיתהקהילה
מאחוריהפועליםהתככיםאתאנג'לס.
הישראלית,בשגרירותאטומיםחלונות

שכנגדוהכוחותהכוחותואת

ורשתותהביוןרשתותאתשמפעילים
כלבתקופהזהכלהערביות.הסוור

כלבה ,הציוניבקיוםתיתומשמעכך
ברצונושלאאווברצונהופךישראלי
מיקוםהאומה.שלסמויסוכןלמעין

 1כךכלמשמעותיתבצומתהעלילה

אפילו. •מאודמחייבמחייב.אקסהוא
אתלהניעטעםהמחברתמצאהמדועאז

מתחעלילתדרךדווקאהסיפור
אנר'בזהשימושכך?כלזניחהוריגול
לפרשנותבמיוחדמסייענויאהמותחן

כאןגםהטקסט.שלגיתאידיאולו
אתומטשטשתהמחברתמפספסת

היוהמותחןמעולםהדימוייםהעיקר.
עלהרומןקורסועימםחלוליםנשארוו

לימינו.ורמיזותיומשמעויותיושלל
יכולתהעלמכסהאינוזהכל

ישהמחברת.שלהנהדרתהמילולית
והמדודההפיוטיתבלשונהמשהו

אתלישהזכירשלה,הקולחובריתמוס
ז"ל.איתןרחלהסופרתשלכתיבתה
 1שינוילשםלקרוא,נעיםכמה 1ונכלל

אתבמקוםועשירה,גבוההלשון
ברומןאוליהמקובל.הלשוניהשידפון

כישוריהאתעמיתתנצלשלההנא
קצתלמשהוהמרשימיםהמילוליים

 •שולי.ממותחןמענייןיותר

ישראליעל

מזייפהיפה,

 ;כיוסאחתשעהגלעד:מירי
המאוחר;הקיבוץהוצאת

עמ' 64 ; 1997

הואגלעדמירישלהחדשהשיריםספר
מצלמתגלעדמדי.יפהואפיליפה.
אתמקצועיצלםשלמיומנתבעין

תוךאלומכניסהשלההיומיוםמראות
הקיומיות.חוויותיהאתהתמונות

איננה"שלה",המלהעלהחזרה
שאותוהואטבעיאךשהרימקרית,

צלמיםעל·ידיהמצולםאובייקט,
מצולםכשהואבתמונותיופיעשונים.

 .לחלוטיןשונותראיהמזוויות
מעשהבכלאובצילוםכמובשירה.
תמידיתהתנגשותקיימת •אחריצירה

שלששיריהסותרות,מגמותשתינין

האחדבקצהלהדגימה.מיטיביםגלעד
שלאישיותוניצבתהסקאלהשל

אלבהכרחאותושכתוהינהכותב
ואילו .אותוהמייחדתהסובייקסיביות

היותרהמימןניצבררגהמגנקצה

לאאושמאפשר,זהאוניברסלי,
עמה.להזדהותליצירהלנחשףמאפשר,
היותרהקריטריוניםשאחדואפשר

יצירתכלשללבחינתהמשמעותיים
שתיניןלגשריכולתההואאמנות
עלבביקורתואלה.גדותומנמגמות

הוולשיהמשורראומרהסודיאליזם
מדמים"סוריאליסטיםתומס:וילך
הלאמןחופריםשהםמהשכללהם

אוהבדעלומעליםשלהם,מודע
בעללהיותבמהותומוכרחהנייר,
יסודמגמות H<מתוךכלשהו"עניין

זנדבגקשמעוןהמודרנית":כשירה

אףועל .) 1990משודרת,אוניברסיטה
שירהאיננהגלעדשלששירתה

שלביקורתובמהותה,סוריאליסטית
שכןבהחלט,אליהנוגעתתומסוילך
על·ידיהמצולמותהמתמרנותרבות

חוויותבהוהמעוררותהכותבת

אינכשלותלה,ייחודיותומשמעויות
 ,לדעתי ,וזוהיהקורא.אלבדרךשם

הזה.הספרשלהעיקריתהבעיה
ברובן,יפותהמשוורתשלתמונותיה
כליפותוהטבעותנכות/"כשהעץ

אפוסק/#פריחתאו ) 15<עמ'כך"

חוויותיה :> 7<עמ'המטבח"חלוןמול
"העונותברובןאותנטיותנשמעות

לגעתכוחךוכל ;מאליהןמתחלפות

אבל ,) 10<עמ'ממש"בואיןבהן;
אוהשתייםביןבחיבורמשהו

בחסר.לוקההקורא,אלבהעברתו
בעיקרשאובותהכותבתשלתמונותיה
כותנה,שדות 1מדברנופי •מהטבע

יבשה.אדמהעצים,שלפריחה
נושאיםבשנימתמקדותחוויותיה

הוריהמשפחתארנוןעיקריים:

היומיומיהקיומיוהקושיבשואה

אמיתייםאיומיםפחדים,עםלהתמודד
והצורךבדידותפיגועים,כמו

מטיביםבספררביםשיריםבאהבה.

שלהזהבשילובהבעייתיאתלהדגים
דוגמת·מחשבות,·חוויותתמונות

המסתייםהאפרסק""פריחתהשיר

אלניגרהאפרסק/צבעשלב•הורוד
<עמ'ולכוויות·לבשר/דומההכיור;

סיבתאתמבהירשאינוהשיר .) 7

 1בסיומוהכותבתשמציינתהדמיון

שמתוארתבהרגשההקוראאתמותיר

שאינהאישית,מאודחוויהכאן

מעוררתאךעמה,הזדהותמאפשרת

כרביםאימאז'יסטייפה,שיראשלה.
·שדההשירהוא ,הספרמשירי

מדגיםזהשיר . 22שבעמ'כותנה"

אתביותרבהקוהמבאופןאולי
בשורותנפתחהואבספרהבעייתיות

למקוםתיואלקחו /ואמי"אבי
אתלרפדכדיכותנה/בושמגדלים

עמוסותבעגלותשקעתיתחילהחיי./
התמונהלמעשה .>םש(ורכות.·

שדותשלאינהבשירהמתוארת
לאחרהכותנהשלאלאכותנה,
הכותבתהתייחסותואילושנקטפה,

הכותנה,אגב,השדה.אלבפירושהיא
נעימהאינההשיחים,עלכשעודה

עצמםהשיחיםשכן 1כלללמגע
שבקיאמילגבילמדי.קוצניים
התמונהכברכותנה·ב"הלכות
אמינות.שלשאלהמעוררתהמתוארת

שנראההחיבור,בעייתימכך,ויותר

הכותנהשדהביןבעליל,מאולץ
ש"שואביםההוריםשלהקשהלילדותם

ודרכיילדות/ערבותתוכםאל
הואפחותעודברור .>םש<מנוסה.·

שדות·ומכלהשירשלסיומו
כאדםאניבבשרי/שנגעוהכותנה/

 / 1במדבריבש/ /אחדעץאלהשב

האנושיהרמזבשללצילום/מתאים
כשמגסיםאבליפה, .>םש( •.תושבמד
מתגלותלעומק,לרדתיותרקצת
אי·תחושתונוצרתסתירותבשיר

שלששאיפתההרגשהובעיקראמינות
עלגברהלאסתטיקההכותבת
ספרכבכלהתוכן.מבחינתהמחויבות

שיריםישנםהזהבספרגםשירים,

ישבעיקריותר.וסוביםפחותטובים

הדם·חרדתכמויפהפייםמשפסיםבו

תרבץ·שמשאו ) 56(עמ'פריחה•בכל
(עמ'לטרפה"אורבתסגורה/כחיה

המשפטיםאבלאחרים.ורבים ) 61
והדימוייםהיפותהמליםהיפים,
מקורייםלהיותמשתדליםשמאוד

שיריםלבנותמצליחיםלאוייחודיים
מנומקת.אמירהבהםשישגהשלמים,
יוצאהמכלולגםבהכרח ,ומכאן
החוויהעיקרהזה,בספרלגבי,נפסד.

מאודאצליחידדשהואכךבהתבטא
שירהלשירה.ספרותביןההבחנהאת

ספרות.בהכרח ,לדעתיהיא,סובה
שתהיה,ככליפהספרות,כללאאבל
 •שירה.גםהיא

לאופררות

ו~ ·~

ספקות

ברשםאילן

 :ן~;א~סה )t ~ק: ן~;ל~~סה )t~ם
~ז.!~לאסה )t ~ק: ן~;ל~~

סה t(1 די.r.;יע;~ךלא~ל~ףא;
~ Q כ~קr;אw לד.דה~~~ g י~ק;.r.די 
~~ ~ i הt( 9ן~רי"ר.סהry כ~קrן~ד~

;ן n ך~(סע;ךםה ii1~ק g ~לא~אזלי
~ד~~יףא;~יף ry כr~~ודשעת;ן)א;~בףע;ן

 .~ז.!~סה )tך ן~;א~סה )tך

מחיאחכהשידעהאיש

נ;ראנראה

נפלא;מדגיש
רע.לפעמים.

• : ' T T 

זהעםל;רע
T • ;• 

נפלא.ולפעמים
: ' : ' T T : ' 
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