
הואשגרעינוזהענייןללבןמנסהשמו'גם
למילים:שמעברולקרבהלהבנהעמוקהכמיהה
אתהלפחותקול,בלילואמרתיאותי"תבין

הבשרהעורלשכבתמבעדאליתחדור
שמעברהלבאלפנימה,אליתגיע ...והמילים

אפשרואיבפניםשםששוכןמהאלהבשר'ללב
וכב.ד"גדולגוששם,שכברקהואאבללראות.

אתלחצותיוכללאדברששוםהבנתיואני
שלנוהגופיםשניביןנגמרהלאהמרחק
 ,) 43 7<עמ'במיטה"

התנסותבדעתהמעלהאלוהיםעםהכישלון
שלבפנים"נזכרתיאביה:עםדומה,קודמת,

אבלעליהןזרועיםזיפיםאותםעםשלי'אבא
גםלמיטה".מעלאליהמושטתובידואפורים,

ואףחיבוק,-אלוהיםכמורוצה,שלהאבא

אותוגםשיעור'לאיןגדולהלאביהשאהבתה
אבן'כמושם"ושכבתילחבק.מסוגלתאינה

המיםמןאליהושיטשהואבזרועוהסתכלתי

אתלפשוטמסוגלתהייתיולא >.ל.ע-<כטובע
מסוגלתהייתיולאאותה."ולקחתידישתי

האחדהדבראתלאבפרטדבר'שוםלעשות
אתלהשליךוהואלעשות,והכרחינכוןשהיה
לוולהגידהכוחבכלאותוולחבקעליועצמי
אתאחדאוהביםאנחנוהריאבא,נכון'נכון'

בצורהזותובנהמסכמתוהיאכך".כלהשני
להשליךרקלינשארתמיד"וכמונחרצת:
שלאמישלהבכיאתולבכותהמיטהעלעצמי
אותו'לחבקלהםלתתולאאחריםלחבקמסוגל
עולמית"החיבוק,למעגלמחוץשנשארמישל

 ,) 438<עמ'

האל'הבעל'<עםהאלההכישלונותכלאולם
ניטיבאםמייצגים,הםפסוק.סוףאינםהאב>

גופים,ביןפיסימגעשלכישלונותלקרוא,

אחר'למגעהיאהגיבורהשלהכמיההאבל
אחרלחפשממשיכההיאלפיכך .מטאפיסי
עובד'הואשבההזבלמשאיתבמסלולאלוהים

נולדה"אזעמו.להשהיההרעהניסיוןלאחרגם
שהלכהאורשלתבניתכמומאוד."ברורהבי

יכולהלאכברשאניהידיעהבמקומה,והסתדרה
כברשאני"והבנתי ,) 439<עמ'בלעדיו"לחיות

אלוהים"בושאיןבביתלחיותיותריכולהלא

פרק,אותושלבסופוובאמת, ,) 440<עמ'

מאתרתהיאוגחמנימלצ'טהרחובותבפינת

"הואעליו:ומסתערתשלוהזבלמשאיתאת
היהלאאבלזיעה,נטפושלוהפניםהסריח,

עליועצמיאתהשלכתיפשוטלי.אכפת

שלי'אבאבשבילבשבילו'אותו'וחיבקתי
 ,) 440<עמ'בשבילי"יוני'בשביל

חיבוקאלאממשי'פיסי'חיבוקלאשזהברור
במידה .בוממשיצורךלהשישמטאפיסי

אתמבטאפלגדוריתשלהרומןמסוימת
קאנט:שלבאתיקההדתי-מוסריהפרדוקס

לוזקוקהואאבלבאלוהים,מאמיןאינוקאנט
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אינההמקוםפניגיבורתדינה,למוסר.כערב

בלעדיוהמקוםאבלבאלוהים,ממשמאמינה
המוקצההמקוםגםמידהבאותהלגמרי.אבוד

נוכחותוללאאבודמקוםהואבחייה,גבריםל
בעולמה.המדומייןהגבראלוהים,של

הואהספר'אתהחותםהעולם""סוף 63פרק
 .הספרעלילותכלאתלתוכוהמנקזפרק

פלאלאמחייה,ויוצאאלוהיםנעלםכשבסופו
"ופתאוםאומרות:אותוהמסיימותשהמילים

'משאירלדרכולוהולךשובהואשהנהתפסתי
גבריםשלכדרכםהספסל."עללבדיכאןאותי
אתהמאשרותמילים .) 461<עמ'הם"באשר

הדמותהואבסיפוראלוהיםכיהנחתנו

הוא.באשרהגברשלהסימבולית

המזרחאלהמזרחמן

לכדיחברתיאוספרותיזרםשלהתגבשותו
בדרךמציינתומגובשת,מודעתאידיאולוגיה

שלבלעתיםבהתפתחותו'מאוחרשלבכלל
כך .מאחוריוכברהיצירהעיקרכאשרמסכם

"חוכמתעםבגרמניהעשרההתשעבמאהקרה

האירופיהעולםלפנילהציגשביקשהישראל",
החקרבאמצעותהיהדותשלפניהאתהנאור

תלמוד'<מקרא,היהדותמדעישלהאקדמי
שהיצירהלאחרלעולםשבאחסידות>קבלה,

 .מזמןפסקהכברעצמההזאת
גיליוןבקריאתגםליוותהזומתחושהשמץ
שאיןאףמזרח','הכיווןהעתכתבשל 12מס'

ככולורובוהמוקדשהתופעות,ביןלהשוות
גיליונותקראתילאאמנם .ביסדןארזלמשורר
מעטלאקראתיאבלזה,עתכתבשלקודמים

חביבהפרופ'ביניהםבו'המשתתפיםמדברי

ובאמת, •זובהגותבולטמקוםהתופסתפריה
אתגם<כמוהעתכתבגישתאתשמאפייןמה

המזרחיהענייןבכלמשענידרורשלספרו
הוא ) 2006עובדעםאבסורד'איזהישהזה

הפוסטהשיחברוחומחקריתיאורטישפע

מדעיתיאורטיגיבוילהעניקהבאקולוניאלי'
המזרחית.הספרותליצירת

למאמץהערכהבהחלטליישאחד'מצד
שלאיכול'אינישנימצדכאן.הנעשההרעיוני
על .לפתחוהרובצתחטאתעלגםלהצביע

ספרולהופעתשנהשלושיםהמצייןביסדןארז
שחר<בתהעורכיםבדברנאמרמרוקאיתמנחה

היתרנתן"ארזכישמואלוף>ומתיגורפינקל
התודעהאתלבטאמזרחיםויוצריםלמשוררים

התודעהאתהמעמתתהקונפליקטואלית
ניסוחזהוהישראלית",התודעהעםהמזרחית

ביסדןארזבעודומאוחר'מהוקצעגיאידיאולו
<המתפרסמתהאוטוביורגפיהמן'בקטעיםעצמו

בתחילהגיששכיצדמתארבחוברת>היאגם

היה"לאהראשוניםבשיריוכמהועדדרכואת

העוסקיםהמאוחריםלשיריםסימןשום
במיטבהשהיצירהלומר'כדיזאתבשורשים",

בעקבותיה.המנוסחלמניפסטקודמת

גורמזאנויצחקהעת,כתבשלהראשיהעורך
"נביאשכותרתהרשימהלביטוןמקדישגורן'

"לשיריוכך:מתארהואשיריואתהמזרחיות",

לאינטלק-הלועגמאגיקסםביסדןארזשל
אלאותנומחזיריםהםהמערבית.טואליות

החלבטרםשלמותשלהרגש,חוכמתשלהתום
בטוחשאיניביטוייםדבר":בכללקצץההגיון

כלישמחובחוברתאחריםמשתתפיםכמהעד

לקוראם.כך
-ביסדן"ארזהמרכזיהתיאורטיהמאמראת

חביבהכותבתהגירה"שלפואטיקהפענוח
רצוןביןדקחבלעללדעתי'המהלכת,פריה,

לביןאחד'מצדהמזרחית,הזהותאתלהעמיק
בעיהשני.מצדאתניות,מכללברוחרצון

כ"פואטיקהמגדירהשהיאמההיאיותרמהותית

ארזבשירתהגירה"שלופואטיקהגלותשל

הפואטיקהגםלהיותצריכהשלדעתהביסדן'
תמותשתיעלהדגששימתהמוצהרת.המזרחית

להתייחסמבליוזאת-ו"גלות""הגירה"-אלה
כמהעדלדעתי'מבהירה,לתוכנן'כאן

עלבנוימייצגתשהיאמהוכלזופואטיקה

מאודנזילותמהויותהןגלותוהגירהשכןחול'
מדינתאמנםהיאישראלבמהירות.המשתנות

עוצמתאבל"הגלות"'מןהבאה"הגירה"'
השתנתהובוודאיליום,מיוםמשתנההתופעה

ספרואורראהמאזהשניםשלושיםבמשךמאוד
והחברה ,-1976בביסדןארזשלהמכונן

והאשכנזיותהמזרחיותכוללהיום,הישראלית
 .גמרילאחרתחברהכברהיאשבה,
ש'הכיווןדומהשפתחתי'במהלסייםאםלכן'

תודעההמגבשעתכתבבהיותומזרח'

עלרבהבמידהנשעןמזרחית,ואידיאולוגיה
כאשרהמתהווה,ההווהעלמאשריותרהעבר



<והיצירה>היצרחשבוןעלבא<המדעי>החקר
 .אחרבמקוםכבראולישהיא

אתלהזכירבלאזורשימהלסייםאפשראי

גולןאבירמהשל<והאמיץ>המענייןמאמרה
 ) 14.11.06('הארץ'תרבותיות"הרב"כשל

לב.אליוהושםלאהאלההימיםמהומתשבשל
הרבהזהויותשפוליטיקתטוענתהיאבמאמרה
קורעתהיאולמעשהלכתהרחיקהתרבותית

היוםדואגזרםכלכאשרלגזרים,החברהאת

היהתרבותיות"לרב •שלוהנרטיבלטיפוחרק
כורשלהמונוליטיותבפירוקחשובתפקיד

לחברהההיתוךמכורהמעבראבלההיתוך."
כוחניתלהתפוררותהידרדרמגוונת,

'הכיווןכמועתשכתבטענותומתנכרת".

אליהן.להתייחסיהיהחייבמזרח'

המילההתגשמות

 ,<כרמלחומהבניתילאמילידפסחשלספרו
ואולילקורא,מזמןעמ') 124 , 2006ירושלים,

אחרתבקריאההטמונההפתעה ,למשוררגם

שלמשמולכאורה.שנרמזתמזושירתושל
פוליטית,הפרדהבחומתמדוברכינדמההספר
החומהכגוןאובשטחים,ישראלשבונהזוכגון

המלחמהבעידןהגרמניותשתיביןשהפרידה
הקוראסובר ,מכאןלמערב.מזרחביןהקרה

זוסברה •בעיקרופוליטישירהספרשלפניו
בחלקה,כמוטעיתהקריאהבמהלךמתבררת
 ,בורביםפוליטייםשיריםשאיןלאלפחות.

יותרששוביםהשיריםכימגלההואבהדרגהאך

דווקאהםהמשורר>לבאתגם<וכנראהלבואת
הרבהיש .לאורכוהפזוריםהארוטייםהשירים

<בערבשיריםועלמיליםעלבספרשירים
אתבצדקשציינהמיחיתה ,לכבודוההשקה
בארמיתשפירושו ,למיליןמיליםשביןהקשר

התעופפו':'המיליםהשיר ,למשל ,כמומילים>.
רצתיפרפרים;כמוהתעופפו;"המילים
<עמ' " ...אותןלצודכדירשת;ובידיאחריהן

מתחילותהמילים ,לטעמיאולםהלאה.וכן ) 12

הגופניבהקשרןוממשותעומקיותרלקבל
בשירועצמוהמשוררגםעומדכךועלדווקא

כותב:הואהשירבפתחכלה'.היא'המילה
והיאבה;יחשקמיאךכלה/היא"המילה

כותב:הואבסיומוואילו " ...עירוםאוהבתאינה
היאהמילהחתניה;/לכלכלה;היא"המילה

בעילת .) 25<עמ'אותה"הבועליםלכלנדוניה;
חכמים>תלמידיבידיהתורהבעילת<כמוהמילה

מיליםמלצודיותרמשקלכבדמעשהכברזה
עודכלכן:עליתרכפרפרים.שמתעופפות

קשרנוצרלאעירוםאוהבתאינההמילה
המשורר.נועלה,לביןבינה<ויצרי>יצירתי
התרשמותרקלאשזוסבורואני ,מעניין

עוסקשהשירמקוםבכל ,שליסובייקטיבית
מקבלהואבלבד>באמירהאובמילה<ולאבגוף
למשלהםכאלה .יותרחזקיםונוכחותנפח

'עירום' ,) 59<עמ'ים''איזההיפיםהשירים

שבהמשכם ,) 66<עמ'עירום''המלך ,) 64<עמ'
חומה',בניתי'לאהשיראלגםהקוראמגיע
מפורשות:נאמרשבו ,הספרקרוישמושעל
שהאהבות/רציתילאחומה;בניתי"לא

 .) 71<עמ' " ...בכותליתנגשו

שלתהליךחווהבספרושהמשוררחושבאני

מודעלגמרילאשהואבגוף,המילההתגשמות
'גשם'בשירמופיעלמשלכזהביטוי •לו

עלשירלמעשהשהואהתגשמות><שמשמעותו
שלוםשלום;זהמה"אזאומר:הואשבושלום
עורהואשלוםבשר;הואשלוםגוף;הוא

למושגנותןהואכלומר ,) 76<עמ'ועצמות"
ביטויבספרו><לראשונההמופשטהמילולי
גופני.קונקרטי

המחזורהואהמוכרחת,ואוליהגדולה,ההפתעה
השונה ,הספרבסוףגוף""שיריהמרשים

כלכאילוהקודמים.משיריוובלשונובצורתו

זכההחוצה,לצאתדרךוחיפשבהםשגיששמה
שיריםחמישהבןמחזורזהלהתגשם.לפתע

לפתעמביןשבוכתיבתם>עלנוסף<ושיר
 ,חייוהםוגופוגופוהםחייוכמהעדהמשורר

עכשיו"חורףבזה:זהתלוייםהםכמהועד
ביניים;קריאותומייצרמתקומם;הואבגופי;

אתהחותםובשיר " ...ורעמיםברקיםכנגד

מיהרתי;כשהתעוררתי"בבוקרנאמר:המחזור

יכולתילאעצמי;אתומיששתיבראילהסתכל
חי;אניהאםאניזההאםשלם;שאנילהאמין

גופי",בתוךאניהאם

אתהחותםהיפההשירגםשייךלכאןובעצם
מתוךהשמים',לבאתשורטות'כמוהספר

"."הלבכיהחשה, ,רביקוביץדליהעםשיחה
שיםמדברים;שאנחנוזהברגעגםבוער;שלי

תיכווה",שלאתיזהררקלבי;עלידךאת

חורזים"שישראליםהחרוזים;"תופעת

ו של 4מס'החדשבגיליוןהמענייניםהדברים
לאוהם ) 2006ספטמברבית,<אחוזת '!רה'

הנושאיםשניבמסגרתהמובאיםאלהדווקא
רגעים"השטן:-מוקדשהואלהםהמרכזיים

המאהמספרותשוניםתרגומיםהמביאבחייו",

שלבדמותוהעוסקיםוהעשריםעשרההתשע
שלהשיריתבצורההעוסקו"מרובעים" ,השטן

בעליובעיוןבשירדבריםדווקאאלאהמרובע,
אידיאולוגית ,'!וה'שמיוחדהישראליההקשר
מהם.להסתייגנוהגלפחות,

היפה,שוואעל'הבלדההואשבהםהראשון
יוסימאתהבלליקה'ועלגגבלילילותעל

מאהבמלאותפןלאלכסנדרהמוקדשתגמזו'
אינניהחוברת.בפתחוהמובאת ,להולדתושנה

אבל ,גמזויוסישירתשלהמושבעיםמחסידיה
ובאנרגיההלשונייםבכישוריומכיראני

הפואמתיהשיראתההולמתשלוהשירית
מעידותמעטלאישזהבשיראםגם .הארוך

שיאיםכמהבוישוקלישאיות,פזמונאיות
למשל:יפים.וקומייםליריים

 ,נו

והעיריבללילקהלינגני

והאובות!הרפאיםאתמקבריהם

סיביריממזראחד,עללינגנינגני,

ממנולומדשאב

קצת

 ...אבותפרקי

עדכיאומרלחוברתבמבואמנורדוריהעורך
"המתאפיינת ,גמזושלהרציניתשירתוהיום

אינהכמעטנדירה",צורניתבווירטואוזיות

האחרוניםבעשורים .העכשווילקהלמוכרת
פ.העטשםמאחורילהסתתרגמזונאלץאף
העתבכתבבעיקר ,מיצירותיולפרסםכדיקול

קוראיםקהלבהדרגהצברוכך'הליקון',לשירה
ומשיב:שואלמנורנלהב.
מקוםלולקנותגמזוכןכלהתקשהמדוע

שהסיבהאפשרהישראלית?השירהבמרחב

מווירטואוזים.פוחדיםאנחנו :בזהדביוקנעוצה

כלואפורה,יומיומיתלשירההתרגלנוכךכל

נסעלהמעלהמגומגמתשירהעםהסכנוכך

כללזהותממהריםשאנחנוגמגומה,עצםאת

פזמונאותעםמתנצלתבלתיוירטואוזיות

פתרוןזהאךאנכרוניסטי.קיטשעםקלילה,

(עמ'כבדבמחירהעבריתלשירהשעלהנמהר

12 (. 

 '!רה'שלהאג'נדהאתהולמיםמנורשלדבריו
שקולהשירהלקדםכידוע<השואףייסודומאז

מתאימהגמזויוסיששירתספקואיןוחרוזה>,

עלחסותלפרושמזדרזהייתילאזאתעםלה.
השירבתיכלעללאגםו ,גמזושלשירתוכלל

33 
 2006נובמבר-דצמבר


