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 .לאחורספירה

שעוןרוסאנו:יפהאילנה
 ; 199דדד;עתרןספריהמלים;

עמ' 192

המקובציםשיריםושישהשמרניםמאה

שלהחדשספרה , "םי;' מ;;ן i~עב
מסעהאתמגלמיםררסאנויפהאילנה
הזמןבנבכיהמשוררתשלהפרסי

נפשה.בנבכיוהעולם.
וסוגר"סבתי"בשירפותחהספר

<עמ' ?"שן~~~הף?ר"הישבשיר:
186 (, 

הזמןלנושאהישירהההתייחסות
באמצעותכברהקוראפניאתמקדמת

ביןשעוןשלוציורהספרשלשמו
המליםביןהצירוףהכריכה.עלהמלים
תנועהשלמיידיתתחושהיוצרלציור

הדבריםולרוחלתכניםכמעטההפרכה
הואזהשירהקובץ:אתהפותחבשיר

עדבתרועהמוקפאזיכרוןמעין

שיר.בצורתלחייםשהתעורר
הואגםעוסקהקובץאתהסוגרהשיר

חוריהבמרכזואךילדותבזיכרון
מהירהתנועהלויואפשתנועה,שונה,
הסוגרבשירהתיאוריםממנה.חלקהיא
לאתגליתלמשעהעוטפיםהקובץאת

להשיששחשהילדה,שלמודעת
לעולם.לומרחדשמשהו

הדוברתשלהבשורהזכררן·תחרשת
רוחעםבהכרחמתיישבאיברבשיר

ההפוך.לכיורןהנושבתבקובץהשירים
השעון".נירון"לבניגוד
להתמקדדווקאבוסיםשהשיריםדרמה

דווקאולארובידועבמרבובקיים,
 ,האלולגבולותמחוץאללפרוץ

חדשה.אמירהבאמצעות

ממאפיינישאינהל"אמירה"בניגוד
בשיריםיש ,רוסאנויפהשלשיריה
לתמונות,לדימויים,רבמשקל

הלשונייםולצירופיםלמסאפורות
להשתמשמרבהאישהיוצאי-הדופן

בהם.

חדשדבראומריםאינםהשירים

אתהיסבמתאריםהםאךלעולם,
ותחושהראיהמזוויתהקיימיםהדברים

ספקניצבתספקזמרתשלרגישה
זמןשלכלשהוצירעלמרחפת
מעגליים.במסלוליםנעיםוישמחוג

מהמציאות,נגזרהדמיוןבהםמסלולים
"בגשם"בשירלמשלכמורההיפך.

במרכזישבתי /"בבדידףת, :) 23<עמ'

ליד,ממשלידי,כשבאת~הגשם
כהרגלנו,/•ש'בז:י,הסמוך/בדבור

בדאגהחרש .ליאמרת ''נוסכת
הזההגשםכלשמע;ניוראית'י~
החסר".

הקייםהטבעיהמיזוגמומחשזהבשיר

למציאות.דמיוןביןהשיריםבשארגם
במשמעותרקקייםהגשם·"מרכז

שעשוי"הגשם"לעומתמטאפורית
בסוףאךמציאותי.אובייקטלהיות
שעשוי"הגשם"שגםמסתברהשיר

אלאאינו ,כלשהילמציאותקשרלסמן
בשיר.הדוברתשלדמעותיהדמעות.
ל·עליסהאסוציאציהאלהדרךמכאן
בכריכתהטובעתהפלאות",בארץ

שלדמותהכמולאאךקצרה.הדמעות,
בשירהדוברתשלתנועותיהעליסה,
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בדרכההמעבריםרכות,יותרהרבה

מופנמותהחוויותחדים,אינם

ושקטות.

לפנימתחתלחושניתןהעוצמותאת
ברבדיםהעמוקות,בשכבותהשטח,

נרזמים.

משהוהמעורפלותהתחרשותלערמת
וביניהן,המליםמתוךהמוקרנות
מחושב,מבנהעל-ידיהספרמאופיין
וזמנים.נושאיםדרך.מסודריםומעברים

מוביליםסיבוביתשעוןבתנועתכמר
השיריםתכניאתהמליםמחוגי

ובחזרהההמשךאלהפתיחהמנקרות
המוצא.לנקודת
החייםכמוהגדוליםלנושאיםמעבר
בתיאוריםהשיריםעמוסים ,והזמן

הנפש,וחיימהמציאותהלקוחים
מתיאורהחלבזה:זהלעיתיםהנמהלים
ב"לחשים·עמוסיםרקשלאשווקים
בשרמתפקעים·,עסיסיים"פירות

עמוסיםגםאלא ,ותרנגולות
ומתפזרותהניתקותב"מחשבות

מוזרות.בתשוקותרכלהבהמולה•,
מנושאיהםגםוההעדרהאוגדן

אליהם.נלווהעצבשלדוקהשירים,
המלנכוליתלאווירהבנוסףארבניגוד
מופיעיםהשירים,עלהשורההכללית

קיצונייםתיאוריםגםפעםמידי

·יקיצותבשירכמומקאברייםואפילו
מחסוםמעטנפרץכזהבשירמתות".

 ,אךהשירים.רובאתהמאפייןהעידון
הזיהארבחלוםשמדוברהעובדהציון
 •מיידיויברך;וצר

יוצאותחוויותמתאריםאחריםשירים

לעיתיםהמשיקהדמיוןבתחוםורפן
·מראה"המראה·:בשירכמולמציאות

שיר ) 110<עמ' ·]".[לשוניאתלבדה
המשתקףפיזי-רוחנימצבמתארזה

הפוכה.מראהבמעין

הואבקובץהסוביםהשיריםאחד

שיריםמשניאחד"היתקלות"השיר:
רחוב".פיסות"שכותרתם:

שלהיחסיםמערכתתיאורמתוך
תיאורצומחקבצנית-רחובעםהדוברת

המתרבותקבצניותעלפנססיהשכולו
השקלים,·התרבות"שלצקבב

מכלהדוברתאלוניבטותנמלטות
הרחוב.פינות

פושטותשלמשהוהגרוטסקיתיאורן
הרחוב,עלהפושטותהדמיוניותהיד

הקבצניתשלמתיאורהיותרהרבהחזק
פסת Rבמשקשקשרזונה~·זוהזקנה

ביןיורקתשהיאוהרחובותהפח/

 ,) 40<עמ' "]".[שניה.
נוגיםרוסאנו··פהאילנהשלש~ריה

אינםהשיריםמקרויים.ובדרכם

אפשרמוגדר.בז'אנרמשתבצים

הרחבה:ההגדרהתחתלהכלילם
מתפרע,לאקלאסי,סגנוןמרדרניססי.

אורךלכלהשורההאווירהמתחכם.אל
 ,כאמוראיןאחידה,דיהשיריםכל ~

לתארריםגלישהלמרותחדיםמעברים
לעיתים.ומפתיעיםקיצוניים
מהמציאותריחוקאוחלוםשלתחושה
אתממתנתהשירים,לארוךהמשוכה
ואתבהם,הנרמזותהקשותהתחושות

לתיאוריםביחסהפרופורציות
 .כבוסיםנתפסיםהיואחרשבקונקטסט

שלמסויםמרחקגםלכךתרום
כשהיאגםמהדברים.בשיריםהדוברת

המעידיםבכליםאמיןבאופןמדווחת
ורשםנוצרומעורבות,אותנטיותעל

אוליוזה<בשירים>,שםממששאינה
 •בשירים.ביותרהמענייןהסוד

גורביךיניצה

שלשרםתמולבין
רםזהי

תצמח;מארץאמתסבתו:חיים

אחרונות;יריעותהרצאת

עמ' 213 ; 199ד

בימתעלעגנון ··שהופיעכאשר
בשבחושהפליגורביםהיוהספרות,

אתשמממשנאיביסופרהיותועל
בשלמותה,המסורתיתהמוסכמה

סעןאשרברדיצ'בסקימ"ילעומת
הזמןאךפולקלוריסטי:חקייןשהוא
הגיעההעגנוניתוהאפיקהזרם

 .לפסגות
בקטגוריהחדששםהואסבתוחיים

א"מתביכוריוספראתמביאאשר ,זו

יראים"י·ספרבסימןתצמח"מארז

הואלאירוניה.תרםביןלהבדילכדי
נתיבים,פוץראוחלונותקורעאיננו
בחסינההגלויהפןאתמאמץאך

ומדרשילשונהרבדיעלהעגנונית
חז·ל.
אמנוןבנהכברארם-צובא,קהילתעל

ששיקפה •ספרא•ת r:לעסאגהשמווס
בסימןדורותארבעהפניעלשושלת
הלךסבתוחייםוהמרכולות.המסחר

ארם-צובא,קהילתבקעבותהואאף
במסורתארוגהסיפוריומסגרתאך

המשפחה,במרכזהתורה.ובלימוד
ובצומתהסב,דמותדומיננטיתבחלב,

הדבקיםחכמיהניצביםהקהילה
פרנסתםאיןאשרחכמים,ברמב"ם.

אתמחלקיםוהםהציבורעלמוטלת
בלילה.תלמודםואתביוםעיסוקםזמן

מגוללבעולם•,חוזר·גלגלבסיפור

הגבירים .שלסיפורםאתהמחבר
וסניורפיג'רסוזהסניורהמהוללים

סחורהוכלבסחורה,שעסקופונקו
זהב,שללדינריםהפכהבהשנגעו

רפאללחכםקצבהקבעואשרוהם
התורהעלשוקדשהיהשפרוסה,

מתחיליםואיתרבחסידות:ונוהג
דוגמתהאשרהמשפחה·תולדות·אלה
 •פורסייטלביתהגדה 1ד'מן ,מצאנו
ל"משפחתועדגלסוורתילג'ון

זיגגו.לכשביסמושקאט•
החסידרפאל-האבהחכםעםמתחילהז

הלךהואשגםחייאבנועםנמשךוזה
בשירהידלוחיתהאךלמדרש,

הזקוניםבןליעקבועדובפיוסים,
·כלספרבביתלמדאךעילוי,שהיה

לימיםאשויעקב, •חברים·ישראל
בש"סשעמלשפורסז'קעצמוכינה

אביואצללשאולערדבאופסוקים,
וזכהחיצוניות,בחוכמותללמודמה

להמשךוקצבהמפויסבמדליה
הלימודים.

סיפורימספראינוסבתוחיים

שםבחסידות,שנהגוכמומעשיות

תווהלימודשללמדרגההסיפורלעה
פעםאמומבוסלבנחמן<רבי

אינןתורותכיאני•רואהלתלמידיו:
לכםאספרלכןלכם,מועילות
·ביתקורותמתאואלאמעשה">
כמופסוקיםבלשוןומדברשפורטה·
המדרשאלקרובבהיותושכתוב,

מהכלוכוללתוחבההיאשיריעתו
הוויותיועלאדםשלדעתושבתפיסת
ופתגמיםבמשליםאו ,וחוויותיו
ז'קלעמספוהואבמדרש.המשובצים

הגיעאלאשמריועלקפאשלאשפורס
אתסייםשניםחמשולאחולסרוברן
לחלב.וחזולימודיו

אך ,אבותיותורתעלאמרןהיהקד
לעיורובשוברבפילוסופיה,גםדן

בחרכמה,עימדשידברמיצמאלאחלב
לעשרתרצהלאכבוויקטורבנואך
למסחר.פנהאלאקבעתוותראת

שנקראמנחם,רפאלהנין,באאחריו
אחדשלגיבורוכשםמקס,בשםכבו

כנפייםעלונישאבצופתהסרפדים
לעירעקראשוהואאחות.רוחשל

לעושבחלקםאחריםבקעבותהאורות
לברזילהפליגו ,ישראללאוץ

והיתהמצרימה,ירדוארולמקסיקו
אתלהעבירשמבקשיםשמועהאף



התנ"ךשלעתיק iיכתבכתר""ה
סמךהרמב"םרחלב,תוברששהיה
יו. iיאתעליי
אתכברוטשנ 1הרביעירר iהזה 1הנין

1i החהעולםאתישלפגי"יצאלבi ש
הואנפריס,עולם.מתקניבעקבית

ובאדנטיםוהסט iמרבראשעיינו

ארטר> p (הגדולףרהפיליסעםךחשבי
ישראללארץהנסיעהשבאה iע
והנידחנפשית,טלטלהל·יריכתה;
שמרש,ןולאמנדובניגויכקיר:שב

ונאמנותממסורתמתרהקיםש;·ב·ריי

הבןאתסבתוחייםמחזיר ,ת·;ה·ל
אמר"לימיםהכותל.אלונביאהאיבר
הרבהמקס>:נהו(המכיננחםרפאל

והרבה 1ליהי:רדיתוטשאלית
ברכהשבכלאלאאמיתיים,ספקית
אלבדרךהחכםבהשהתחנן·ברכה
לישנפתרהרגשתי 1המערביהכ•תל

התורה,עלשבירכתיעד iאחפסק
שאשאל"מהעירלישאין·הרגשתי

סבתוחייםמסיים iכ .) 140 'ב'ע(

מעלהבתיבישמתיבתא"הרישהסיפר
המוסררוסיפאתהי~ם, iאדימים'

שהיתהמהליושנה.עטרההמחזיר
הלבהיאיס,רג'לגי'ימסואבליך
בכיכגאוות 1סבתולחייםוחכמיה

בעירםהמשתבחיםארם·צ·בא

חכמיה,ואר"ץעלהסיפורם. iב"ה'ד
הביתעלוסטלגינסיפיראוה

 1פטאןרק:שהלבהסבוהמשפחתי

לפניו.תמיופתוחיכורששספר
שלמחשבהפריהואהדיבור

הואהסבוונוטריקוןגימטריאות

שלמקןולעללוהצהמתגברכמעיין
ת.ריתוספגיותוס

תוההתצמח"מארץ"אמתבנובלה
שכתבהפסקיםספרעלהנכרפרוהס
הקהילהראשיי iיעלנגנזאשר 1סבו

זהסיפורבעיר.נעשהלו iגורעש
הדרךאתבלשיסיפורכבמעיןמתאר

מתגלהרבובירושליםהספרנמצאבה
פרשהמזמור,לאמירתבקשרהמחלוקת

ומעירהפתרונהאתהמוצאתעלומה
בקהילותהרבניתבלמטיקהוהפרעל

ישראל.
לוחות","שבריהשלישית,בנובלה

לחכמיכתריםלקשורהמחברחוזר
שאחד 1היומופתיםשבעליארם-צובא

"מרוהשניומשפטים""סבאנקרא

מעיין"כ"חכםנחשבאחדועובדא".

כולםומעלפשטן",כ"מעיידוהשני
עלתורהומחבברשן iשהיההסב

גםהיאוזרנה,ואמבהםונוטעישראל
i תגיךהמרבה 1המחבר-הדוברשלורכ
בפסוקהפותחהכתוב,רשת iל

והרי 1לשוןקישוטיעליוומערים
כמרגליותשנוצצותמליםלפניכם

זהכלזכים.כמיםהקולחיםומשפטים
ארם-צובא,שלבחלבבגולה,קורה
פנהלארץ-ישראלבאיםכשחכמיםאך
כךועלרם, iהפנהזיוום,פנהם, iהו

ועלהמעברהעללהוהגדהקינהבאה
 . iהכברת iיריעלוהמריבה

חוזריםאנו 1סבתוחייםריוסיפעם

עםשעלהואמונה,תואמנעללדירן
כלומר 1עגנוןש"ישלספריועתהרפ

הדתית;החוויהשלבבעיהןרי iה
מנהגנוסחקבעאשרהואועגנון

יהדותאתתיארערדכליראים.
היהדותמאורותהעלההואגליציה

גילןמקסים

דידקטישבחשיר
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