
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
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מזייפהיפה,

 ;כיוסאחתשעהגלעד:מירי
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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
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