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גדול

אנושיים,חלקיםקסטל-בלום:אורלי
עמ' 267 , 2002כנרתהוצאת

מהבית"."שהביאונפץחגורותמפעיליםמתאבדים
קברותביתהואקסטל-בלום,אורליפיעלהבית
כברהקברותבבתיישובים.שלמובלעותעםגדול

מקוםאינוהפעורהקברגםאבללגובה,קוברים
והתחושהבמים,ספוגההאדמהכימראש,מובטח

המתים.אתגםהאדמהתפלוטמעטעודשהנההיא
רגיל'לאבחורףמתרחשאנושייםים pחלהרומן

"היישרלאזורנושחדרהקרהבמערכתשמקורו
אפוקליפטית,תפאורה .) 10(עמ'הצפוני"מהקוטב

האנושי'האוניםחוסראתהמדגישהומאיימת,כהה

פיגועיםשלישראליתבמציאותזועפים,שמיםנוכח

חייהםשאורחאלהכאן'החייםלאנשיםיומיומיים.
מזעריתשליטהישהעברי'התאריךפיעלמנוהל

אוברדמאבנינפצעיםאינםאםוגםבחייהם,

שמקורןממגפותמתיםהםמתפוצצים,ממתאדבים

שזכתההסעודית,השפעתכמובוודאות,מזוההאינו

עודהתחילהזו"ששפעתהשמועהמשוםזהלכינוי
כאלה"היואבלהסעודית",בערבהקיץבשלהי

איננההסעודיתשהשפעתוטענו'לכתשהרחיקו
וכאילו .) 30(עמבסעודיה"שפותחביולוגינשקאלא
להםמזמנים"הקטנים"חייהםגםבכך'דילא

אףוהם"גורלי" 1ברוראינושמקורןפגישות
באמצעותוגלויים,סמוייםב"קשריםבזהזהקשורים
הספר.גבעלשכתובכפיהאקראי",פלאי
המבוללאחרובא,הקרבהחורבןתחושתאת

הקרוייםרחובותביןבלוםקסטלשוזרתוהמגפה,
ובתוךיחזקאלאוירמיהוכמונביאיםשלשמםעל

כלרוותה"הארץכמותנכיסגנוןבעלימשפטים
 " ...מהבארותהחוצהגלשוהתהוםמיהמשקעים.סוגי
למוצאהיא Iמתבררכךהעם,ציפייתאבל .) 10(עמ'
 .) 11(עמ'נביאים"היו"כאילוהחזאים,שלפיהם
שלשמותרקהםאנושייםים pחבלהנביאיםואילו

מתגוררותאוומשוטטותתועותשבהםרחובות,

משאיתנהגמורידלמשל'בירמיהומהדמויות.חלק
וכטורה,איריסעבורכביסהמכונתמעוצבן

החיהילדים,לשלושהואמאבמקצועהגרפיקאית
לפה.מהיד
אתשמניעותהדמויותאחתהיאוכטורהאיריס

ילדיה,אתלפרנסהמתקשהגרושההעלילה:
מותהלאחררקלפתרונהבאההכלכליתשבעייתה

משתכרתהיאאזהסעודית:מהשפעתליאתשל
עזבונהאתוממיינתהשבעהבימימאכליםמהכנת

שיערשחורתיפהפייהדובנוב,ליאתהמתה.של
המתמחהאקדמאיתהיאעיקרון'מתוךורווקה

לוחותשלואספניתהאזור'שלעתיקותבשפות
גסון'בראדירשלאחותוגםהיאעבריים.שנה

מאםשירשו-ונדל"ןמכבסהחולקיםהםוביחד
שלהנוכחיתחברתוהורית":חד"חלוצהשחיתה
שהגיעהאתיופית,דוגמניתטאסארו'היאאדיר

שלמהמבצעתלאותאתששרדהלאחרלישראל
מלוד'הלחמיביתקטיגםישנההמרכזית.והתחנה
הדוחשמתפרסםלאחרטלוויזיה,ערוץמאתראותה

כשוטפתמעבודתההמפרנסתקטי'העוני:על
לשידורעולהנכה,ובעלילדיםארבעהמדרגות
ובניהיאמצוייםשבההמצוקהאתומפרטת

לבצעקטיאתהפרסוםמדרבןבהמשךמשפחתה.
בחייה.תפנית

חורבן'דרךעוברתהכלכליתמהמצוקההגאולה
ליאת.שלממותהמתפרנסתוכטורהומוות.פיגועים

חברהאנשיהעורף,פיקודההצלה,כוחותגם
חסדו"אנשיהחולים,בבתיואחיותרופאיםקדישא,

מצטרפיםלאלהעבודה.עמוסיאמת"של
מדיווח Iמסיקורלחמםוהמוציאים"הפוליטיקאים

גםאפשראבל .) 13(עמ' " ...המתרחשומפרשנות

והאבטלההעוניהמצוקה,מעגלאתלפרוץ
לגייסמצליחההלחמיביתקטיסחיטה.באמצעות

שהיאלאחרבחייהלתפניתהדרושהכסףאת
המצוימפלילבמידעבנקפקידעלמאיימת
בסרטשראתהכפיעושההיאזאתברשותה:

בטלוויזיה.
למצוקהקסםופתרונותסבוןלאופרותמעבראבל

הלחמיביתלקטיששוגרובגדים(משלוחירגעית
בטלוויזיה),לעוניחיה"כ"דוגמאשהתפרסמהלאחר

ומכתיביםהדמויותבחייהתקשורתאמצעיארוגים

ברדיווהאבלות.הייאוש Iהצערמידתאתאפילו
הרוגיםחמישהש"עדמוסכמהנתקבעהלמשל,

מורידיםומעלהמחמישהורקרגיל'לשדרממשיכים
עלרצויבאנגלית,אפילושקטים,לשיריםהילוך
 .) 260(עמ'ברוח""אבקלמשלכמוהאדם,גורל

נלאהוהבלתיהשטחיבניסיונהמתמידההטלוויזיה
בתצלומיהאנושיותוהמצוקותהפיגועים,אתלשדר

לעמדתאנשים"מעלה"הפרסומות:ביןתקריב,
הלוהטלסיפורבדרכהבמהירותמהםונפטרתכוכב
באמצעותגםמשתקפתהישראליתהמציאותהבא.

-תקועהמדינהנשיאכמומייצגות,דמויות
לא Iלדורמדורשעוברתהאגדהפיעל Iשמשפחתו

בכל"שהמליץ 1ירמיהוהנביאלדבריבזמנושעתה
- ) 81(עמ'בבבל"רבתיהשתקעותעלפה

למשנהואחדאבליםמניחוםבלימוזינההמשייטות
בקרבתרקמתגלהאנושיותםבקצב:עומדותולא

ולומדיםגריםשילדיהםכשמתבררהתעופה,שדה
רופאכמונוספים,סטריאוטיפייםייצוגיםבחו"ל.

האתיופיתהמשפחה Iבלבנוןנשרפושפניוהשיניים
אתהםגםמעגניםוכדומהקליטהובעיותבנתניה
הישראלית.ההוויה

מדוברכאשרגםלשמונאמןאנושייםים pחל
אינועברןעלהנמסרהמידע .שלוהמפתחבדמויות

בחייהן'ספציפיתבנקודהבהןפוגשהקורארב,

במציאותהתמודדותן.אתחלקיתרקחווהאזוגם
אמהותנשים,נאבקותצפויהוהבלתיהאכזרית
הפיזיקיומןעלילדים,לארבעהאולשלושה
רבדיםשלמתבקשתחשיפהכלאבל Iוהמנטלי
נאמרלמשלכךמסוכלת.-יותרעמוקיםנפשיים

באילת,"הרבהבנעוריהשחיתה Iהלחמיביתקטיעל
(עמ'מלצרית"שםועבדה Iתיכוןעשתהלאכי
מחייה,אמיתימוצאמחפשתהיאכאשראולם ,)20

בהצלפהנאמריםוהדבריםבמבע-משולבשימושאין
שהיה"אפשריודע:הכלהמספרמעמדתולגלוג,

באותםהתנ"ךאתפותחתחיתהלומצדה,יותרנבון
וקוראת-המהכזבשחייהחשהשבהםנוגים,רגעים

הלחמיביתקטיפותחתוכך .) 139(עמ'תהילים"
הפיגועיםהמשקעים,רוויתלהיוהעלדפי-זהב,
קדימה.דוהרתוהאירועים

אתלהנציח"ה"מצליחישראליסופרכמעטאין
שעלהנדמהמקרוב:כל-כךהעכשוויתהמציאות

שהיאמשוםדווקאבלוםקסטלשלבידההדבר
למלחמת Iמראירונילתיעודנאמנהנשארת

ההווהולחלקיוהפרטיתהקטנהההישרדות
 • .בהיווצרותו

שוורצשטייןטלי

הגורלאגרוף

,מבחרהמרגורלואגרוףשטרן:נח
עריכהעבריים,מופתספרישירים,

הוצאתאדלהייט,עמוס ,יגילרןומבוא:
עמ' 71 , 2002"ביתן"עמדה;

הספרשעושיםהנפלאהחסדזהומאוחר'פואטיצדק
 , 1960-1912שטרן,נחהנידחלמשוררועורכיוהזה

שאינםלאלהחשוב,משוררשלמופלאגילוי
לאלהמרתקתותזכורת Iשטרןנחאתמכירים
ממקורותרסיסיה,אתאו Iשירתואתהמכירים

מלא,אךצנועכלידחוס,אךדקספרוןאחרים.
אסופההחדשה.העבריתלשירהעצובהוחגיגה

עלמקוםלהשישלשירה,ומאתגרתמשובחת
השירהאוהביכלשלכרם,עלואפילומדפם,
האחרונים.שבדורות Iשלנוהעברית

כלמתרחשתשהיאמפניעצובה?היאהחגיגהלמה
שנשכח,כמעטכברשהמשוררמפני Iמאוחרכך

שטרןנחמעלה.שהיאחייושלהעצובהסיפורומפני
אבלהחדשה.העבריתבשירההיחידהנידחאינו

כולם.שמביןוהטרגיהעצובאוליהואהאישיגורלו
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 ,שפרלאפוגלדודשלגורלושגםלטעוןאפשר
הכוחותאבלואחרים.דודיךלכסקישלגורלםוגם

כוחותהיושירתםאתוהשכיחואותםשכילו
מלחמותמשוררים.כשאינםגםשפגעואכזריים,

משוררביןמבדילותאינןישראלושנאתורודנות
מפנישטרן,נחעלדווההלבאבלמשורר.לשאינו
לכשרונוטרף .עצמושלולאישיותוטרףשהיה

מקוםלהנמצאשלארגישה,כךכלולנפשהמיוחד
בעולם.
אישיותלבין ,כשלומובהקכשרוןביןהצירוף

בדוקמרשםהוא ,אחראוכזהבמובןפסיכוטית

גםובאמתודאי.טרגיולקץקטסטרופה,שללחיים
דליהשלהמעניינתבכתבהוגםבקצרה,במבוא,
הקוראלעינינגלים ,קצרזמןלפניב"הארץ"קופל
הכלא,וסיפורקשים,דבידותחיי ,סבלמלאיחיים

הקורא.לבאלנוגעיםוההתאדבותהחוליםבית
כשרוןאיזה ,לוחיתההבטחותמלאתפתיחהואיזו
שעלהצעיריםמשורריםשלחבורהאיזו ,פורץ

העולםמספרותליטולהבחנהכושראיזהמתוכם,
חיייצירתו.תרגוםעםולהתמודדדווקאאליוטאת

לגמריולהסתייםלהתנהלצריכיםשהיומשורר
אללהתברגהמובילה,החבורהאללהיספחאחרת:
עסל~יאללהצטרףכךואחר ,לאורוהוצאהעתכתב

רביםשעשוכמואחרת,אוזומפלגהשלהתרבות
פרסים,עטורלהזקיןולבסוף,זמנו.בנימהמשוררים

אקדמיות,הפניותשלארוךושובלומצוטט,מוכר

האחרונה.לדרכואותומלווהועבודות,מחקרים
האדםעולםכל •אהבתואמו "

 ) 31<עמ' " ...ממנוחייוהרחיק

התרחק ,ממנוחייוהרחיקהאדםעולםכל ,ואכן
בעולםלאמקומואתמצאלאשטרןונח ,ממנו
והואאחרת.לחלוטיןהתנהלווחייואנשים.ביןולא
המבוא .לעילשנאמרוהדבריםמןאחדלאףזכהלא

בתמציתיותמספרלספרהעורכיםשצירפוהקצר
העיקריותהתחנותעלועומד ,הטרגיחייוסיפוראת
קובנהדרךשבליטא,הולדתומעירהחל ,חייושל
השליםשםואמריקה,הרחוקהלנjודהועד ,למדשבה

בהרווארדשעשההשניםחמשכסטודנט.לימודיו
הגדוליםולמשורריםהאנגליתלשירהאותוחשפו
האקדמיתהקריירהנקטעה ,לארץכשעלהשלה.

כלעלעברילמשוררהפךוהוא ,שלוהמבטיחה
 • 4וה-ס-30השנותשלישראלבארץ ,מצוקותיו

השורות:אתכתבכאן

 ... ,ערטליני ,ארצי ,לחסיניאז ,,
-וצקיניצרפיני ,לחסיני ...

-תעניניגםאם ,חניכי
 ) 10<עמ' ...חדשינימולדת,ארץאת,

השירהלומראפשרובהשאלה ,ישראלוארץ
הקוראיםקהלהספרותית,הרפובליקההעברית,
והתוצאה •כבקשתובדיעבדעשואכן-העברים

נחסכולאעינויים .כמובן ,מאודהרסניתחיתה
החשובבמשפטוחנינה,אחרים,ומשלמשלו ,ממנו
החומרהבכלנשפטהואלקבל.זכהלא,הואחייושל

האמיתיים,שופטיוידיעלכמעט,האפשרית
איתרהחמירויותרועודלרצח,ניסיוןעלבמשפט

מהם.כשתנחהפשוטששירתוקוראים,שלדורות
אתשטרןנחלשירתלהעניקבבואםהעורכים,

ואםהיום,שלהשיריבשיחאםלה,הראוימקומה
שלההמתמשךהקיפוחעל ,לאחורבהשקפה
העיקריהזרםעםמענייןפולמוסמנהליםוהעלמתה,

מעליםהםהאחרונים.בעשוריםהעבריתבשירה

שהלוואירציניים,נימוקיםכמהרביכוז,אךבקצרה,

מביןואםהאקדמיהחוקרימביןאם ,מישהוויהיה

להםוישיבלאתרגשייענההשירה,ואוהביהקוראים

יישארו ,כןלאשאםומנומקת.מסודרתתשובה
לחובתם ,ועומדתלויספרותיאשמהככתבדבריהם

אם ,שלנווהספרותיהשיריהעולםקברניטישל
במבואמוצגשטרןנחשכזה.יצורמיןבכלליש

במובן"מקולל"שלנו.הקלאסיהמקולל"כ"משורר
כלאולישהוא ,והבורגני ,חייוהיאששירתוזה,
האמניםאתאוהב ,הענייןלצורךמאיתנואחד

הואהטרגיומותםבאמנותם,חייהםאתשנותנים

 ...יצירתםשלהכותרתגולתהוא
היטבוניכר ,מוקפדהואאך ,גדולאינוהמבחר

פניהעל ,שטרןשלשירתואתאוהביםשהעורכים
 ,מחמדספרוןפשוטהואהדקהספרוןהמגוונים.
ואםהשירים.עםאינטימיתהתייחדותשמאפשר

חשובפחותשלאהרילסיום,להעירלייורשה
"ביתן",והוצאת"עמדה"פרסומיעםדףמלצרף
מאמריםשלרשימהבקצרה,ולולהביאהיהחשוב

המשוררשלשירתועלומחקריםעבודותנבחרים,
 •שטרן.נחוהנשכחהנפלא

פורתאלישע

1
 s:ךן.
~1 ~ 

חציוiJ rסוםרוני

 ~ויליאמסקרלוסויליאם
 ::rפלדעודדמאנגלית:

לומררקרוצח

שאכלז-וי
:• T -: • 

השזיפיםאת ... -: . . 
 1שהי

:• T 

 דר~~~

או,סם

שמדת
T -: : 

,סם 9ס~ן

סנ~~דזנת 1ל~ד

ליסלחי
מאכל-מלכיםהיה.זה

:• TT -ד-; T • 

 1fל fק i~ת
 1fל f~ן iצ

הכספת.הואהמקרר

הזהב,הםהשזיפים

 ,תמידכמו ,והמשודד
בתיאבון.גנב.הוא
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