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והחומההמצורעלהאגדה

ומתי?היכןהבאים,הדבריםאתכתבמי

עברתםאתאחריהםבניהםאנחנוהנשמורואינם."אחיואתאישצררו"אבותינו

ימיםעלימיםויגביהוהונדבךעלנדבךהקימוהואשרהמשטמהקיראתנצח."

יהרסואותומאדם,אדםולהרחיקלעםעםביןלהבדילגדולובקצףובחמהבאף

ועלימיםמרובהשחוקותאבניועל ,היסודעדהרוסחמלה,בליאחריהםבניהם

האהבה."רוחאותםבצרור ,התפלטיחו

האהבה."ביד ,במלאכיוהטובבידאםכילדם,גאולהאלוהיםייתןהשטןבידלא

עלחייםובהרבותזרעבהקםאםכיאלוהים,יגאלנפשובהכרתדםבשפוךלא

אדמה."פני

השנהביולי-3באשרביאליקח"נהואהכותבידועים,הדבריםלכאורה
נוסחוארבעה"שלושה"אגדתהיאוהיצירה ,לפטירתושנים 76ציינו

כןפיעלואףמותו.לפנישניםחמשתרפ"ט,בשנתשפורסמהשני,
מפתיעים.כההם

אליאב,לובה .הללוהאגדהחומריאת ,כמובןמכירים,וסופריםחוקרים

 ;) 1984עובד<עםשחרטבעותבספרובכךעסקלעולמו,השנהשהלך

ולאחרונה ;> 1991<דביראהבהזאתמהבמחקרהבכךעסקהשמירזיוה

במאמרביאליק,שלהנאמןזכרונוטר ,אבנרישמואלכךעלכתב
 .) 2.7.10 ('הארץ'בעיתון

"שלושהיט>: 'ל(במשליהמאמרעלמבוססתוארבעה"שלושה"אגדת
עלנחשדרךבשמים,נשרדרךידעתים:לאוארבעהממנינפלאוהמה
לו>.שנוספומדרשים<ועלבעלמה"גברודרךים,בלבאוניהדרך ,צור

עלמספרזוגה"ובןהמלך"בתגםהקרוימתרע"זהקצרהראשוןהנוסח
בכוכביםחזהכיים,בלבבמגדלכלאהשאביההמלךשלמהשלבתו

<הימי>המצוראףעלהזיווג.אתלמנועורצהענייםלבןיעודהשהיא
המכשוליםכלעלהאהבהמתגברתשבנה,המגדלוחומותהאבשהטיל
בתכלואהשבוהמגדלבראשמעכוהענייםבןאתהנשרמנחיתכאשר

האוהבים.מפגשאתומאפשרהמלך
העברייההמלךבתמוחלפת ) 1929 (תרפ"טמשנתהמורחבהשניבנוסח

בןואילוים>בלבבמגדלהיאגם<הכלואהארםמלךבתבקציעה

אמידעבריסוחר ,הזבולונימלכישועבןבנתניהמוחלףמעכוהעניים

האגדהאתההופכיםרביםותיאוריםמוטיביםמתווספיםכןכמומצידון.

ומורכבארוךגיאו-פוליטילסיפורהראשוןבנוסחהקצרההרומנטית

מנאוםלקוחיםלמעלה,ציטטנושמהםוהפיוסהשלוםדבריהשני.בנוסח
בתולנישואיהמתנגדארם,מלךבאוזניהמלךשלמהשנושאהסיום

כאןגם •אחיואתשהרגהמושבעיריבומלכישוע,בןנתניהעםקציעה
שבעההנחגגמפוארבמשתהנישאיםוהשנייםלבסוףגוברתהאהבה
מלךכוללהקרואים,המלכיםחשומהתוםעדברורלאכיאםימים,

40 
 349גליון

בלבם.ארם,

נקודותשתילהדגישרקאלאלהרחיב,בכוונתיואיןקצרההיריעה
רלוונטיותשנעשודיין>,מודגשותלאאך ,שמיראצל<המוזכרות

מאז.מאוד

הנוסחלאחרשנהשתים·עשרהביאליקבידינכתבהשניהנוסחראשית,
 • 1924בשנתבהוהתיישבותוארצהעלייתולאחרשניםוחמשהראשון

יחסי ,המדיניהענייןמשם.רואיםלאמכאןשרואיםשדבריםמידניכר

התרבותיתההתבוללותוהפיוס,השלוםשאלתהסביבה,עמיעםהשכנות
תופסים ,הראשוןמהנוסחלחלוטיןשנעדריםוהעברית>,הארמית<זיווגי
מאורעותבימיאורראההשניהנוסחשנית,השני.בנוסחמרכזימקום

מפליאוהואיהודים> 67נהרגו<שבובחברוןהטבחכולל ) 1929 (תרפ"ט
תביעהלאנקם,קריאותלאמתלהמת,לאומיתתגובהלאבמתינותו.
ישראללארץשעלהגרינברגצביאורישתובע<כפיקומהלזקיפות

הוא.נהפוךאלאהיום')ב·'דוארבמאמריוביאליקלפנישנה

"לעתביאליק:אמרמכן,לאחרשנה ,-1930בבקוננהשנשאבהרצאה

לשניהם.יספיקלעתידוגםהעמים,לשנימקוםדיישראלבארץישעתה
לגרשאומריםאנואיןהארץ.מןהערביםאתלהדוףרוציםאנואין

 .בנולישמעאלבשעתואבינואברהםשעשהכמו ,המדבראלאותם
והביאהארץאלובאהמדברמןחזרישמעאלבה.ויתערוישבואדרבה,

ועושיםהארץמתוךהמדבראתומגרשיםבאיםואנחנו .איתרהמדבראת

'דברים<מתוךבניה-בוניה"כלבעדותרבותיישובשלארץאותה
 .) 84עמ'שמיראצלמובאשבעל-פה',

גריהלטרמפרודיה

החדש,בלבד,האחרוןהפרקבקריאתלהסתפקאוכלכיחשבתילתומי

הספרשלהחדשהבמהדורהיהושעא"במאתמאוחריםגירושיםשל
זמורהכנרת ,המאוחדהקיבוץהחדשה,הספרייה ,פרימנחם<עורך

קראתיהשאראתשהרי ,עליולכתובכדי ,)'מע 453 , 2010ביתן

אפשרותאבללראשונה.הופעתועםשנים,ויותרכעשריםלפני ,בזמנו
ולאכיהושע,ספרותגאוןאצלאפשריתבלתיהיא ,מתבררשכזאת,

הפרקמןונשאבתיהלכתיהקריאה,עם ,וכךזה.כמומדהיםברומן
בסדרוגםהלאה,וכןהשמיניאלהתשיעיומןהתשיעיאלהעשירי

כמוה.חוויתילארבשזמןמענגתקריאהחווייתאלנסחףאחר'

חכלבחודציוסשלהמניפסט
המדורהמןבזמנוהושמטהאחרון","הלילה ,הרומןאתהחותםהפרק

מדיריאליסטיבלתיהואכיהמחברשלחששובשל 1982שלהמקורית

לאחרשבאוברומניםיהושעשלכתיבתולאורהאחרים.בפרקיוויחבל
לרומןעתההוחזרוהואכיום,יסודעודאיןזהלחששכיהתברר ,מכן

כן<לפניפרי.מנחםידיעלמחדשנערכהשגם , 2010שלבגרסה

למנויים>.מצומצמתבמהדורה ' 1991ב·הגירושיםבקנטטתרקהופיע
מדוברעצמו.בפנירבהבמידההעומדארס-פואטיפרקזהובעיקרו

המשוררשלשמועלהקרויהורציוס,המשפחהכלבשלבמונולוג

להיותהכלבשלנטייתוגםומכאן ,הפיוטאמנותמחברהקדוםהרומי

עלפרודיההואזהפרקהעורךלדעתספרות.שלתיאורטיקןמעין
בעזרתיהושעאתמכה"יהושעשבופרק ,והחוקרהסופרהספרות,

הכלב".

המונולוגנגדמתקומםהואחציו.אתבמחברמשלחהורציוסאחדמצד
סליחה,רגע,"אבלוטועןריצה,כדיתוךועודלשאת,עליושנכפה

 ,לךישסיפורהזאת.התחפושתמה?הטעםהם?מההאלההמונולוגים
אתהמההאחריותאתהנעלם.המספרבשם ,עצמךבשםאותוספר



 .... "" .... tוlנ: ...

הישוע.בהuאם

מאוחריםגירושים

בחייםלגמרי'מלאכותיתהצורהזורק.אלי
"תורתעלחולקגםהואאין".כזהמונולוג

"הקוראועלדורשתכזושכתיבההפערים"
מתורתידועיםמושגיםמשמעות",כמכונן

הכתיבהגםפרי.מנחםפרופסורשלהספרות

ממאפייניהתודעה","זרםשלבטכניקה
"אותיגיחוך.בומעוררתהמונולוגי,הסגנון
ולאלנפש,אולמוחתכניסרשמקולהצחקת.
אלאפעריםלאמערבולת.אלאזרםתקבל

איפה.והמציאותאיפההמונולוג ...תהומות
פוליפוניה".אלאכאןצריךאתהמונולוגלא
בהורציוסr:זציואתמשלחהמחברשנימצד

עסקןשלעקומהמראהמעיןלוהמשמש
הסביבהכלביביןמוכרהורציוסספרותי.
האזוריבחוגהרצאה"לתתאותוהמזמינים

מהעלתוהההואהמערבי".הגלילכלבישל
אוקיבוצים,עוזביכלביםבעיית"עלידבר?

<הריחישראל"מדינתשלבריחשינוייםעל
נמאסוכברהללוהנושאיםזה>.במונולוגמרכזימקוםתופסבכלל
עלמניפסטכללית:הצהרהבשבילרק"אזעצמואתלהטריחאם .עליו
לנשיכה".נביחהביןלזהנקראהספרות.מצב
הזוהרשימהאתבלבדלהלהקדישהיהשאפשרחשובה,הצהרהזוהי

האחרותהאמנויותלכלהורציוס.אומרקשה"מצבה"הספרותכולה.
גם"מחשמלים",הציוראתמתחדשת.אינההספרותאבלעתיד'יש

כולהתלויהשלנו"הזקנה"הספרותורק"מחושמלת",כברהמוסיקה

המרכזיתהמטאפורהממנו"."לסחוטמהעודשאיןעייף",'"חומרבלשון
ישנה":דיש"מכונתשלהיאהזהבמניפסטהספרותשל
בטרטורמתקרבתישנהדישמכונתחוזה.אניהנהבעליבותההספרות"את

הזהבקנהפג,חלשונשכח,באביבכברהירוקהגבעולתם,הקציררצועות",

שלזכרשלזכרנושאהאדמה,עלמפוזרשרדיבשקשרקנחטף,הרגעיןנקטף,

מסריחשמןטיפותפולטת,שחורעשןמגיעה,והיאבאמת.שהיהמהשלזכר

אחרחבילהמאחוריהומטילהמלקטתהיבשהקשאתובמהומהברעשנוטפות,

הקוויתמהפעולה ".דףאחרידףשורה,אחרשורהמילה,אחרמילהחבילה,

היהפרטיטורהלופרטיטורה,להחיתהלונמלטת.אינההכלככלותהמשמימה

אונביחהלאמחשבתית.רברגשית,רבזמנית,רבספרותלכתוב,אפשר

 .) 424<עמ'החי"הרגעשלאפונשמתלנשיכה."נביחהביןאלאנשיכה,

"מכונתשלהיפוכההואמאוחרים,גירושיםקריהזה,שספרהיאהאמת
תכלילמופלאה,"פרטיטורה"כולוהואומשמימה.קוויתישנה"'דיש

קולות,שלפוליפוניהשבתזמורת.הכליםכלתפקידיכתוביםשבותווים
שלאפו"נשמתאתללכודבהחלטהמצליחיםורב-רגשית,רב-זמנית

אינוזהקוראהקורא.שלאפונשמתאתבעת,בהוגם,החי"הרגע

שומעיומקהלאחתואדמונית",גבוהה"פרהשלהתנחומיםלדבריזקוק
"אתהלו:אומרתוגםהגשםמפנימחסהלושנותנתהורציוס,של

בוומוצאתאוכלתאניהזההקשאתדואג.אתהולחינםועצבניפסימי

הקרינה.אתגםולפעמיםחלשו'אתהזהבאתהשיבולת,אתהרגעין'את
ליהנותאפשרבמיוחד'רקובלאהקשאםהממוצעת.הקוראתאני

שבסופומי-הממוצע;תהקורא;תשגםהואנכון .) 425<עמ'ממנו"

ליהנותיכול;ה-הדורותלאורךהקלאסיתהיצירהאתמשמרדברשל

מכך.יותרהרבהבוישאבלהזה,הפוליפונימהרומן

במאפייניםמשופעלבדוהאחרוןהפרקוהמצאה.דמיוןעתיררומןזהו
הורציוס:דוברשבוהכלביהסגנוןלמשלבלב.דעבורושנבחרוסגנוניים

כברבוודאיהקוראהפועל".לפניראשון'יהיהשהעצם"משתדלים

שהובאוהכלבשלמפיובמובאותכילבשם
כלל>בדרךהמשפט<מושאהעצםשםלמעלה,

 .בסופוהמופיע<הנשוא>,לפועלתמידקודם
בודדביסקוויטיצאתי'המטבח"דרךלמשל:
רוחואתהתואםסגנוןוכדומה. " ...חטפתימצלחת
מעייניו.בראששהעצםהדוברשלהכלבית
הכלבאתהמאפייןנוסףותמסיסגנונימאפיין

מנגנוןכלבעצםלריחות.הגדולהגישרתןרהוא
<כפיהריחעלמבוססשלורצוני"הלא"הזיכרון
גייתערשלהטעםעלמבוססהואוסטפרשאצל
המשפחהבניאתלומזכירהואהקטנה>.המולן
התותשקיתשלריחה •חיבהםהמקומותואת

מבקשהואממנהלנעמיקמינקאיהודהשמביא
"אתגדולה:התרגשותבכלבמעלהלהתגרש,

נדהםבגדיובקצותגם •..רחרחתיהאבודהריח

נרגש".מתעלףולביקלטתי'
המסעשלשום,תנמזלעגנוןשללבלקבמחווה
לרגעחושבהוא<שםבירושליםעורךשהוא

מסעהואוסמטאותיהרחובותיהבכלבעם")משפחה"להחליףאפילו
שלהמנטה"ריחמחילות","ריחהמים",בורות"ריח-ריחותבעקבות

הקולקטיבי".הלא-מודעאת"להריחבמטרה-וכדומההאבנים"אזוב

הנצחי""הקונפליקטאתגםיהושעמחמיץלאשלוהמשגעבהומור
והרעיד,גילה,הגדולבמרדשנהרגכלבשל"ועצםבירושלים:הקשור
 .) 444<עמ'ומרה"בוכייהנפשו

רם?ושותתתפצועהספרות

אלה,ארס-פואטיותאסתטיותבשאלותהרבהעודלעסוקהיהאפשר

אתיותשאלותמפניהמונולוגשלהאחרוןבחלקונדחותהיואילולא
העורך'מדגישעצמו'הספרגבעלוגםמקומות,בכמה .מהןחמורות

אם .כיצדמפרשואינוכולו"'הרומןאת"מהפךהאחרוןהפרקכי
שניעללהצביעאוכלהריבלבד'האחרוןבפרקלעיוןעצמילהגביל
 .עצמואתגםמהפךזהפרקשבהםמקומות

שעליוההכנותעלהורציוסמדברלאורכווכןהפרקמתחילתכבר
כביכולהםהאחריםדיבוריוכלשלו.האחרון""המונולוגלקראתלעשות

שבהםהימיםלתשעתשבמקביללזכורצריךהזה.למונולוגהכנהרק
והמונולוגדומיםימיםתשעההודציוסעלגםחולפיםהרומן'מתרחש
מתקרב,הזהשהמועדככלהרומן.שלהאחרוןליוםמיועדשלוהאחרון
לעכומירושליםששבלאחררגיל.מונולוגזהשאיןהסימניםמתרבים

להתגרש>,יהודהמבקשממנהנעמי'נפשלחוליבמוסדמאושפזת<שם

אוזניאת ...מונולוגלאיזהשםלך"מחכיםהסביבה:כלבילואומרים
המונולוגאתהמונולוג".שםכןאםהשמועה.הגיעהאליהם'עדזקפתי
החלו"ואזהזה.המסויםבמקום ,"םש"אפוא,לשאת,עליוהאחרון

הדברןהכלבואולםלהחזיר".אותיהמשוגעיםלבית ...לדחוףאותי
הנהריק."ראשיהאחרון.במונולוגידברמהעליודעאינולפתעהזה,

 .) 451<עמ'אחת"פתיחהמילתאפילואיןוליקרבהמונולוג

העלילותשכלבדומן'סינגולרית""נקודההואלדעתי'זה,מקום
רק,אומרהדבריםלהבנתאבלהדיבור'אתארחיבלאאליה.מתנקזות

הלילהלשובועומדממנהשהתגרשנעמי'שלבעלהקמינקא,יהודהכי
האחרון.ברגעמתחרטקוני,והמעובדתהחדשהלאשתולאמריקה,

גםשהואאביב,בתלהביתעלאומר.הואלא",הביתכן."גירושים
לעכו,מחיפהשובפתאוםנוסעהואוכךלוותר.מוכןאינוהמולדת,
במגרתמוצאנעמי'שללביתןמגיעבגדר'הפרצהדרךבחשאימתגנב
להסוותכדי •עמואותםונוטלהבית,עלהוויתורוכתבהגטאתהשידה
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1 
נעמי.שלשמלתהאתלובשהואביציאתועצמו

יהודהאתומזההבעכולמוסדמירושליםשבהורציוסשהכלבהרגעזה
אבלהפרצה.לעבראחריוומזנקבמרוצהפותחהוא .בכניסתוכבר

המונולוגשלתחילתוכאןהדוקרני.בתילונלכדאותהמחטיאהואאבוי,

כנקודהקדימה.ולאלחזור"לא :>ל"עשלי'<ההדגשותשלוהאחרון
מבין.אניעכשיוקורע.אניבשריואתלגדר'מעבראבאריחתקוע.

עצמיאניבמעשים.אלאיחיהבמיליםלאהאחרון,המונולוג
 ,) 452<עמ'פצועה"ספרותדמי.בשרי,ופרוותי,עוריהמונולוג,

ואסיצביידיעלהתילמגדרשחולץלאחרהמונולוג.שלסופוזהאין
אביהםשגםשידעומבליאמםאתלראותשהגיעויהודה,של<בניו

ודםבראשךעפר ...הלילהבצעקתהמונולוג"זהממשיך:הואשם>,
ממש.קנטטהכזאת."מוסיקהמצלצלת,מלודיהרוקדת,שלשלתבגבך.

השתוללותכלביםנביחותהאחרון.המונולוג ...האחרוןהלילהזה

המקהלה.""
 ' 1991במהדורתהספרשלשמוגםהואכזכור'הגירושין'קנטטת

נביחות,צעקות,של'בלילמסתברוהיא,המושמט,הפרקאתהכוללת
הורציוסשלהפואטיתבתפיסהברורמהפךחלכאןתרצו'אםויללות.

ומעשים.התרחשויותונעשיתמיליםלהיותחדלההספרות<ומחברו.>
אלעצמומטילהורציוסהכלבלנהמה.ונהפכתדיבורלהיותחדלההיא

המגלםגופו' .בעליולמעןהתילגדרעלנצלבוכמוומחטיא,הפרצה
דם.ושותתפצועעצמה,הספרותאת

שספרותברורפצועה.ספרותומהימיליםללאמונולוגמהובטוחאיני

באמתהיאוכאןהרגילים,באמצעיהלהיכתבלהמשיךיכולהאינהכזאת

נפסקת.

הקודםהפרקבסוףלטרגדיה.נהפכתהפרודיהכאשרחלנוסףמהפך
החוצהבדרכונתקלאשה,בבגדימחופשקמינקא,יהודהכימסופר'
ממלמלמוסה .קלשוןבידוהמחזיקבמוסדהחוסיםאחדהענק,כמוסה
אונעמי'שלכבעלהאותוזיההאםיודעאינוויהודהנעמי""נעמי'
להרגיע"צריךכיסבור'יהודהלנעמי.אותווחושבטועההואשמא
ממדי":החדהנקיהמקורי'השיגעוןזה .הומורלואיןאבל .אותו

לנפנףמתחיל"הענקבהמסתבךאבלהשמלה,אתלהסירמנסהכשהוא
בצרהאתהפתאוםשכזאת.צרה .בהןאחוזשהקלשוןמביןולאבידיו'

 .) 417<עמ'איומה"

המקוריהספרנחתםפסח")של"ראשוןהתשיעיהפרק<סוףאלהבמילים
 •-1982מ

צביהבןהאחרון"."הלילההעשירי'בפרקהמשךלוישהחדשהבגרסה
הורציוס .אותולחלץהורציוסהכלבאתושולחהפצועאביואתמזהה

שובעפים.ניירותקרעיומתחפר.חופרמזנקהאבניםעל"אנימספר:

הנההוא,"הנהבלשוננו:[קרי,הנההואהנה,הואנייר.רקנייר,

"הנחבלשוננו:[קריהנחליהנח.ליהצעקה.אזאבל ".]ל"עהוא",
 .) 453<עמ'תם"המונולוגנפסיק.פה .]ל"עלי",הנחלי'

<העשירי>הנוכחיבפרקהסוףופרודי.עמום<התשיעי>הקודםבפרקהסוף

למות.ליתןלי"'הנחלי'"הנחמהורציוסמבקשיהודה •גיוטומפורש
אחרונהאחתפסקהעודישהורציוס.שלהמונולוגתםאלהבמילים
לאאבלחירש.אניאילםאנידי."המונולוגהרומן:אתהחותמתממש

עמוקרעבמים,ובורותמתוקחלבעזים,גללישלסופהרוח,אלאריח

מלקקת".הדםשאתסחוטהלשוןנוכחת,נשמהאיום,שליצמאשלי'
והחייתיתהטבעיתלשפהשבהואנדם.הספרותחובבהמשכיל'הכלב

והדם.הצמאהרעב,שפתשלו'
יהודהשלבמותומסתייםהקודםהספרכילומראפשרמסוימתמבחינה

במותםלפחות,סמליתמבחינהמסתיים,הנוכחיהספרואילובלבד'
סבוריםהענק,ומוסההורציוס<צבי'והכלבנעמייהודה,השלושה:של
בבגדיה>.לבושהיהשיהודהמפנינעמי'שזו
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יתרעריכת

בידילשוניתמבחינהמחדשהספרכלנערךהנוסף,הפרקמלבד
פרינוזף ) 31.03.10 ('ספרים'למוסףתגובהבמכתבפרי.מנחםהעורך

כותבהואהחדשה.העריכהאתדיוהעריךשלאבלבן><אברהםבמבקר

פשוטהמעודכןהטקסטאתהופכיםהנוסחיםבין"ההבדליםהשאר:בין

טיוטההיאהקודמתהגרסהיותר."ומדויקומנוכשמתוקן-יותרלטוב
כך!כדיעדהישן".הנוסחאתלהדפיסתוסיףלאההוצאהבלב.ד
בדוגמאותולהראות,הנוסחיםשניעלהדיבוראתלהרחיבהיהאפשר

אסתפקפחות.ספרותילטעמי'אבל'יותר'ברוראוליהחדשכירבות,
מובן.לבלתיהטקסטאתעושה"מתוקן"להיותשהרצוןאחתבדוגמה
<עמודיםנעמיאומרתהמקורי'בספרהסדר","לילהשמיני'בפרק

280/1 <: 
ולהשאיר'לברוחכברהמבקשהמיואשהפחדביןלחצותתבין?האםהבדל"יש

הרוחבפחד,המתכווץביןלחצותנשאר.היהודאימשהונשאר,שהיהמשהו

מדומה,בשליחותהעולםאלבחרדהפונהבעצמה,הנוברתעצמה,אתהמפרשת

מתאבדת."

 :) 348<עמודנעמיאומרתהחדשהבגרסה

משהוולהשאיר-לברוחכברהמבקשהמיואש,הפחדלביןלחצותתבין?"האם

הרוחלביןבאימה,המתכווץלביןלחצות .נשארהיהבוודאימשהונשאר'שהיה

מדומה,בשליחותהעולםאלבחרדההפונהבעצמה,הנוברתעצמה,אתהמפרשת

מתאבדת."

<בתוספת"לבין"המקוריתבגרסהיהושעשל"בין"אתהופךפרימנחם
<"לחצותלדעתימובןהראשוןשה"בין"בעודהחדשה.בגרסההשימוש>ל'
אתאחריוגורראשרהחדשה,בגרסהה"לבין"המיואש"),הפחדבין

המיואש"),הפחדלבין<"לחצותמשמעותחסרהואלבין""ביןהניב
באימה"),המתכווץלבין<"לחצותבהמשךוכן

חישיריםספרשהואמבחר

גםאלאבשירתו'רקלאניכראמיתי'תרבותאישחכם,משורר
אלירזישראלמשירילאורעתהשיצאהמבחרהספרותית.בהתנהלותו

<הקיבוץבוושטייךדרורבחר 2010-1980שיריםמבחרדחופיםדברים

כזאת.להתנהלותדוגמההואעמ') 390המאוחד
השירים""כלאתלהוציאשנוטיםאחריםחשוביםלמשורריםבניגוד
לסופרהבחירהכאןנמסרהלבדם,המלאכהאתולעשותכרכיםבכמה
מתוךנעשההמבחרלמשורר.חיצוניעורךמעיןהמשמשצעירומבקר

אינההתוצאהאולםכתיבתו'שנות-30ואלירזשלהשירהספרי 23
רצהכיבוושטייךכותבהספרבפתח .מאווררספראלאכבד'כרך

לרחובולקחתבתיקלשאתושאפשרמעכשיו'חי'שירהספרליצור
שירתלדבריו'נפרדים.לשעריםהספרמחלוקתנמנעגםלכןולים.
פרקיםהםספריוכלדברשל"שביסודומפניזאתמאפשרתאלירז

הגדול.האריגמתוךאחדחוטמציעהזהוהמבחרגדול",אחדבשיר

השירהבנוףייחודיתהיאאלירזשלהשיריתשכתיבתוספקאין

תחתשנכתבהראשוןספרולחםביתדרךמהופעתהישראלית.
החולפיםהדבריםבשבחועד-1980באיברהיםמתיאג'ורג'הפסבדונים

לשנה.משנהומתגברתנמשכתפוסקת,בלתיכתיבהזוהי ,-2010ב
המשוררקיוםאתהמזינהממש,קיומיתכתיבהשזולינראהלפיכך
והעולםהואיחדלולרגע,ולוממנהיחדלאםאשריומיומיכמעשה

לוכתבשגםבוושטייך'דרורשבחרהמבחרשלחשיבותולהתקיים.
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