
, 
מירלידא

·~ 

1 , . 1 
מלהכמטפורה

די·- ,,.ז••ב

זונה.
T 

1, 
יי /

,,'// ' 

• 



~ווןן~ u!!גורויי (lQב-חדש

הביתההשיבה-היינההיינריךמשירי

גנןמשהשלבתרגומו

רומן-תםשלאהמסע-ארואטיעזרא

אלהבימיםאוררואה

אלנקוהשגיא

פנה
·ז

שירהיומן
אורלראותעומדים

שירים-הטלגיזת-בקיורם

ואסתטיתאינטלקטואליתרגשיתחוויהביקורתיתאמירהאמנותתרבותשירהספרות

H גורמיצחקr נכללהגזזרחיתתרבות"ה : 21גילייו "בפתח"מתוו .גורואנו, 
ייםולא·יהרריהורי~םאלמנטיםותללוכהןהיבריךיךף,,כותרכזעהנןרט,בפהספרותו

המזרחי~תעל·כןהישראלית.ההוויהנתרךמשולביםכשהםבלקן,והערבמארצותבאוושי
בהקשריםכהכרחתלויהאיננההיאד,זשכנתור ."אתנית"חוויהאול·שראליתיצירהאהי

להניחסבירת,אזעםדחיים". iמשורשים"ולשאיןמיגםנחלתויכולרולהיותגנטי-ם
 "הבלעדיים.לאגםאם-הטבע"םכניהוסהנםהנזזרחיםלהיטמעותה,שעד

H לכנרסביב /לודמדרכותהגה :לוד"כיכרות"המחזורמתוו ,טוןיבארז
המזניררת /יחפיםם~ i:ק ,Yל' iגלרתרמאבל,);תנימשבוררת /המרכזיתהתחנה -.--. /. . ' ' .. -: .•' , .. '' . -' -· . ' -' --'' 

7y חרקיםר·~הךותי~~

H רי~~~מ~ית 1 '~כ~י:דדרךררין_נעלך ·~ 7א~דכת :כותרתללאשירסתיו,שירה
אשריחידתךאתארתך 11נאוקחימשנהבשכירותורה fשםאוארראשבוהרחאל
שר·א-התהרמרתאחד ;אללעולה,העו·ה )~שנהנ·נה·קחפציםכגזה·י-עי:אהבתלא

 ~ .,- " ·.· ' ' . ·.- " . .- ". ה~?~ .ו~?~- ·,~א

שירןןדקיtשללזכרהםימוקדשהגיליונות

מזוחהניוון
העבריתבםפוותהמזרחיתהאםנולה

~ 22"2r 
מחקרסיפורתשירה

ל·שואלהחשדההקרן

New larael Fund 
!.......a.נ, j י~ .......... צרי..;.ו

'!.~":-~-'--~~~~'~-~ ;~-~,~-'! 
 iוOcו f/ן

• it.'-,;,-;hc ~ J'"; " ~ 1'\f'W\'; , ג ~~" ;ד-ב:.~נ.

לוןעה vקצ' 1גדר~גורמזאנריצחקעורכים

ש"ח 30גיליוןמחיר

ח)ומשלוטיפולדמיכוללח"ש 35 (

להזמנות:

www.bimatkedem.co .il 
alekedem@orange.net. il 

 ,,ן/

ר sנ·ב 5224906-פקס: o·נ s224906ו: o 1 ($ 63434אביבתל 22מאפןזודם~'נימת
ןjך ~

~~ 1 

נות 1ת iיrנגז oהזוטו!

 n11ו n,זי. n.v-1·11:.וסו:



שירים

גורידניליליאן

אלנקוהשגיא

ידליןדנה

פרנקלפנינה

יזרעאלייוסי

קינרגד

קוסמןאדמיאל

ראשון)(פרסוםחזרהאורית

איזקסוןמירון

גנןמשהמגרמנית:היינה,היינריך

מיליןפסחמגרמנית:האם,פטר

אריאלידולי

לנדסמןאלכס

סערדני

אמוץ-הלוייפעת

סיפורת

 ,)א(חלקהנכזב,,האוהב''ביתאמספר,פרקמילוש,צ'סלב

פזמירימפולנית:

ספריםביקורת

עמיראלימאתשנשארמהעלגבאיצבי

 6וייכרטרפימאתומכפוות Dשבר'עלסומקרוני

 7פינקלישראלמאתהחורףפטט,בואחי'עלגלעדיובל

 8דורמשהמאתהשנאהבשבחעלגמזויוסי

 9מינקוביץוייסמךאיריתמאת D'Jפה 1מעמ'צ'פורעליסעורעמיקם

 9עלוןצדוקמאתו'ום Dעמוז-שנ"עלאליאסאבי

 10אראלניצהמאתוהזמוקרט'ההמצפוןמצפו~עלנונעיוסי

 11פישהוףאכזרימאת D " 1 'וארבעזממהעלגרנותמשה

 12חלפירחלמאתו'וזהאמאשותמונהעלבן-דודיערה

 14בירוןלרירציפימאתהאננטשוה'חסותתורתעלציוןבןקטןדינה

 16דגןנילימאת Dה'את Dרוא'המוחמהמאחור'עלאורנךניקולא

שיחותרשימות, ,מאמרים

 18לכתועםשיריו,עםלשם,גיוראעםיייכרט:רפי

 22קניוקיורםשלספרועלוזיכרון,פרגח, 11תשעופר:אבי

 24וולבקמישלמאתוהטר,טור'ההמפהעלגוססת,אירופהגלעד:יובל

~ןןןן
ולתרבותלספרותירחון

5 

13 

13 

17 

17 

23 

31 

33 

34 

36 

36 

37 

37 

44 

45 

26 

28 

32 

38 

 28עמ'נערת-פושעים",היא"והשירהסומק,רוני

46 

ספרועלאשכנזיעופרעםבסרשוורצשטייוטלי

הו,והעבראוהו,כה

האחוריבמושבנערת-פושעיםהיאשירהפדבה:גלעד

ביאליקלח.כ.אליוט .ס.תבין-האישיותמןמנוסה 1אורןגל

חשבוןובואשיריוספרעלרוזנאופיליפעםאיתמריואב

4 

15 

20 

20 

40 

45 

49 

50 

51 

שייח ltס • 2011אפריל •תשעייאניסן • 353רגיון ~ו

מדורים 6

שעהלפי

שפיגלבלט,אלכסנדרפינה:חציסומק,רוני

בן-חייםבסמןרבקהמיידיש:

לשם)(לגיוראמאותיייכרט,רפי

 :לשםגיוראמאתמאנגליתתרגומיםשרה,אמריקהפלד,עודד

קרילי,רובוטקוניץ,סטנליקליפטון,לוסילקרות',(היידן

ריץ')אדריאן

עלאוורבוך-אורפז,יצחקמאתנג,עותעלזה,מצדלויתן,עמוס

המאסטרוועלבר-יוסףחמוטלמאתהשתוות

שלונסקיעלהלפריןחגיתמאת

בולוססוגרןשלשירים 3סומך:ששוןגבול,כלעובר

האודיסיאה""ילדיהסרטעלנוימן,יוסףך 11ךנכנס:דואר

אידיוט''להיות''הזכותעלרובינשטייוכנרת :תיאטרון

מיקרובתיאטרון

ליסיןבבית''מנדרגולה"עלמירוןכרמית

ז"לבסריעקבהמייסד:העורך
ישראלי-גלעדעמיתבסר'מיכאלעורכים:

לויתן'עמוסוייכוס,ופיבלס,שמעוןהמערכת:חבוי
אריהסומק,רוניסומך,ששוןמשמו,תמומידני,אסף

יעקב ,וצבישלוםפל,ועודדפלג,דורית ,פזיובל ,סיון
שביסשי

שאולגילהמעוכת:רכזת

והתרבותהספרותלקידוםואמניםסופריםאגודתהמו"ל:
 580073575מס'עמותה

והספורטהתרבותמשודבתמיכת

לאמנויותהאגף-יפותל·אביבעיריית
לאמנויותובינוביץיהושעקרן

 03 5618271סל':והמינהלה:המערכת

 67137ת"א 51208ת"ד

שוווצשסייןסליאוובוך·אוופז,יצחקהמערכת:מועצת
שוהםגיוראש' ,סיוןאריהיהושע,א"ב ,דורמשה ,בסר

iton77@actcom.co.il 

www.iton77.com 

Iton 77 
Literary Magazine 
First Editor: J acob Besser 
Editors: Amit Israeli Gilad, Michael Besser 
Editorial Secretary: Gila Shaul 
Editorial Board: Shimon Ballas, Amos Levitan, Assaf 
Meydani, Tamar Mishmar, Yuval Paz, Oded Peled, Dorit 
Peleg, Shalom Ratzabi, Arie Sivan, Sasson Somekh, 
Rony Someck, Jacov Shai Shavit, Rafi Weichert 

פה.כצורורוד'בקובץלשלוחוצריטקסטים .ידכתבימחזירהראינהכרתכיםפכירתעלבכתבערכהאינההמערתכ



לפי

שעה

יכולהשירה

ו?ההיא~ירה~דירה w:J'?.i 1מוש wס~ל~י~י\ק~םו?ה"

'?,i נו~~נכו;;כש~;''· 

 ,לוהוקדשוהנוכחיהגליוןמדפישכמה ,המנוחלשםגיורא

כאןעוסקזקרות .'קרותהיידןשלשירואתמאנגליתתרגם

 ,אליהנדרששירהכותבשכלבסוגיה ,מראשידועבתסכול

של ,המתעתעת ,החמקמקההנקודהאתללכודומנסה

 .הגדרתה

זקנות:ז"אתמעסיקאתהבמה"השאלהעלבתשובהועו,ד

מבין ;עדשיםמלקטאני" :אורפזאוורבוךיצחקמשיב-

(בספרו "מבוהלותנסיכותבמנוסתןששכחו ;המצעים

 .נג,עות) 1האחרון

שירה''הנרחבבמאמרו-פדבהגלעדתוהה ,יותרכללבאופן

העגוםבמעמדןהעוסק ,"האחוריבמושבפושעיםנערתהיא

-וכמהכמהאחתעלהשירהושל ,והספרותהתרבותשל

היאהאם ,החלוןאדןעלעומדתהיאהאםשיוהדקוראמי

 ,בעצמהבוגדתשהיאאו ,ן 9ומסרמתוקמלאכותיממתיק

נערתדווקאהיאואולי ,לסקליחזיכדבריוננטשת,נוטשת

ללמודכדאיולמה .סומקרונישלבשיר ,הסקסיתהפושעים

הרייטינגבתרבותהמאסףבקרבאותהללמדואיך ,אותה

הרגש"שלהמדויקהמדעהיא"שירהנתונה?היאשבו

ופיליפ ,סטאופרדונלדהספרותחוקראתפדבהמצטט

מדויקעוףמרקניחוחלהעלותמבקשומדען,משורר ,רוזנאו

 .איתמר)יואבעם(בשיחהבשירתו

אברהםשלשירתונשכחהמדועלהביןמנסהלויתןעמוס

המשורריםשניביןשיתוףנקודותמוצאאורךוגל ,שלונסקי

 ,גדולהששירה ,אליוטס 11ותביאליק ,מזהזהמרוחקיםהכה

צמחשבהתרבותיתמקרקעלינוקמחויבת ,שניהםלטענת

 .המשורר

חייבת"שירה .שהיאכמות ,שירהכאןמובאתכמובן, ,וגם

'שירה'.יצירתואתלסקליחזיסיים ,''לחיות

והיוםאזאירופה

ספרועלאשכנזיעופרעםמשוחחתבסרשוורצשטיירטלי

עלייתלפניהגרמניהקולנועשעניינוהלילה,לעברהליכה

הבלתימהסרטיםכמהשהניבהתקופה ,לשלטוןהנאצים

או ''הכחולהמלאך 11כ ,הקולנועשלבהיסטוריהנשכחים

מילושסלבוצשלקטעתרגוםמביאהפזמירי ."מטרופוליס''

המכונה ,הפולניםהסופריםמחשובי ,בורובסקיתדיאושעל

עלכתב ,באושוויץאסירשהיה ,בורובסקי .'ביתא'כאן

תפקיד ,''לפשעשותפים''שלראותםמנקודתהטרנספורט

 .מילוששלכניסוחוכלל,בדרךבומתביישיםשסופרים

המפהעלגלעדיובלכותב "גוססתאירופה"ברשימתו

לבחוןמענייווולבק.מישלשלהאחרוןספרווהטריטוריה

המאשימיםשיש ,אמתכותבישניביןגםשיתוףנקודות

 .והיוםאז ,קיצוניבניהיליזםאותם

 ,השואהיוםערבלדפוסלרדתעומדהעתוןשל 354גליון

הקולקטיביבזיכרוןמודלקתנקודהבין .האביבתחילת

האופטימית.האביבלפריחת

 .מהנהקריאה

ישראלי-גלעדעמיתבסר,מיכאל

 67137ת"א 51208ת"ד- 77עתרן-ואמניםסופריםאגודתלכברד ,--------------------------------------,

חוברות) 10 (לשנהמנויאבקש

 . ..................................................................................................................משפחהושםשם
 . ...................................................................................................................כתובת

 . ................................................................................. ~ il.1)111 /דכ'?פרן

משלוחכולללשנה,ש"ח 280על-סךהמחאהמצורפת

4 

'--------------------------------------~ 



גורידניליליאן

OUT פאבים

חייםמע~רות

ר?.ת.~ר~ק~ה

נכ~רורל~ד
שניםשלחנות

•• • : T :-• 

אטיתכהתמכרות
: . : -: . . 

W רוגוףלp ס

דע,~ןא'ל~~ריר
נוערת~~~קערת

~קבוקי ש~~ ח~~~
מגרתנירהשל

:• • T ,•' :•:• 

 ש~~~ל ה~~
צמאהל'א

"ז :

הקפהמביתלסונטותמחווה

זקtכיי~~ךגיעקבשל

מזמניםת iוכסא
 .ז ··.: : . :

f לח~~נותרי
 ד~~~זpקה

לד~tי:ם
!סל~הו~~אן
OUT 

~ע,ליםע,קבות~ל~ר
~זד~~ים~אוךחים

מדרכתעלכעמידה
-:-' T -• : :• :· 

~נכח~ח'לנ
Wf לסם~קןשל

~נכ~רותנוערת

~דרת~כוס

נשפכותשיחות
ז : . .

 ,םי'?ז~~כ;ךע;~ךים םי:זr-ר~,ע~ןקה'פ~ם

כלימה.עלהר;עך;תמענר;ת-תבלכלוכן
: '' T : : -'' '' T - : -• : T 

 ) Tהקפה,מביתסונטותשטיינברג,(יעקב

חייםכיף

צותאיתנלבו!זותישובים
 .ז :- .- : . . :

דח!זות~ז_כזקקש ן:~

ומלצריםצלילים'
 .ז : ." . . :

ר~~ין.ל~ל
ומחשבותחושים

ז :- .

מתאדיםמאליהם .. :-.. :· . : -. 

קפהבבית
~יךה~ק~ב

 ן:~ fרו~טות

קי 9ךימו fשות p ל~~
ווך~השו~קות

 .יחוסונפוחנדנדילצד
: -:". : . : -. 

ןא pו~~ךסא~ז.כן-וו

מתגחלליםלנוים
: -. . : -: : . 

;שו~ים

נשפכיםימותיהם
: •• :• • : T • 

ךה 9ך~יקסופון g~~לילי
~!חים יר.~~לל'א
ם ryו~ליליחם
~~ w ס~לבלw זזנ~ר~. 

סחירתרף.~ס
הכנות.טרם

ז. ·:·:

 .שרשיםמכיםאיברים
 .זז: .- .ז "

 ק~~רוךף ק~~

~~ךחסז~ן

 ".rז~ים~יף זrי~~~ו

מאפהביתעשן

בלונדוןקו~ניתבטברנה
עגולrזר ttעגול

~~~ל~לים
ם .rל.~לק~!זות

נגלות.כפנים
 : . .ז :

הזנכריםנצ!זוריםכמוא'ל
W על~o/ -~~ז· · .. _ . ם

נישניתסיגריהמצחת
.•' :· :· ' -: T T : -' 

ף'לtקאל'א

~ךערר'לtקמל.ת .rס~ןק
~ע,~לנכ:םלול pנוך~ר
עשן

זז

עודצריכהל'אהנפש
-:• :• :• T 

 !לגבהים?
 .ז:-

נואשותישוב
זז

~נועע.ץ א~~על
קו~~י ב~~

עלובים.כבדיםצלילים : . . : ... :-. 

לונוע.ר~ע,~לנכ:ם
שכורהבנהסיגר

 .זזזז .

קילה 9 ~~גוןל Wקוקק;לעם
 ר~pז~~חוקריrז

ןראש~חיד:םף pאו

 יר.~~לא'לשו~ה
תיכוניה!זםה iמ

 . .-ז ·:.

w זרr~ r י;~ים~

ןכ;תל;קף

תפציעשמש;טרם
:·:· . : -: . -

f יקל;פ.ע.ין~

זכנור o n ~·נרים Rל~
ללבך;הא;פה

- : . ·:ד

 ש~~~ש
נתווך;כצב

' T T : - : 

משכברהזנכר
-,•' T T : ·; ' 

 2011אפריל
5 



1 
שנהשלושיםאחרי

עםהוצאתשבשאר'מהעמיר:אלי
עמ' 389 , 2010לעםספריהעובד'

המככב 1שנשארמהעמיראלישלהחדשספרו
 .הבנאליבנושאעוסק 1המכררביברשימת
כביכולהשמורהאהבה .בחיינוומשמעותההאהבה
גםהיאאךצעירים,שניביןרומנטייםליחסים
מכונתגלגליאתלהוליךניתןלאשבלעדיוהשמן
 .כולנושלהחיים
מאושפז,שבובחדר·בית·החולים,נפתחהספר
דניאלוהמספרהרומןגיבורלב,התקףלאחר
מתעוררהואמצליח.ירושלמיעסקיםאיש 1דרורי
מהמזרחשעלוהראשונותהאור"קרניכאשר

אתהאירהוזורכה,אפרסקיהמדורההדליקו

זריחהוענוג.""זהבהבבאורהסמוכיםהבניינים

ימיאלאחרת,זריחהאלדניאלאתנושאתזו

במסכתמהרהרהואהתאוששותוכדיתוך . ;ך~~

והחוםהאהבהנעדריאךהעסקיםעמוסיחייו

רוחובעיניסוקרהואלוברעניצה.רעייתובצד
מצוקה,בשכונתוצעירותוילדותוימיאת

במעונותחייובאוניברסיטה,לימודיו
מסדרתזוטר.כפקידועבודתוהסטודנטים,

אהובתותמונתלהמזדהותהעברתמונות
יחסילמערכתגעגועיםמתמלאוהוא ,אביגיל
שדרבנהאהבהעמה,שחווההסועריםהאהבה

בידמתארעמיראלי .בצעירותוחייומהלךאת
ואתהצעירים,שניביןהלוהטיםהיחסיםאתאמן

אףאביגיל,שלידהלמגעדניאלשלגעגועיו
ממנה.נפרדמאזחלפושנהששלושים
לעומת ,וותרנותודניאלשלאופיוחולשת

לאורךשזורותונחישותה,גילאבישלדעתנותה
שללקפריזותעככבתמידיאלדב .כולוהרומן
שאופיומיכיצד •השאלהעולהכיעד ,אביגיל

עמיר ,ואכןעסקים?כאישהצליח ,כךכלכנוע
עדיןאךפיקחעסקיםכאישדניאלאתמצייר
מזן ,בךגלאולעסקיםלשותפוניגוד ,באופיו
הפותח ,הפזרן ,ההמוני ,המצויהעסקיםאנשי

ואפסי"אניכיוהסבורנא"ב"שמעשיחהכל
עוד".

בעיןדניאלמתבונןהחוליםבביתחוליובמיטת
ותשומתלאהבההזוכים ,לחדרבשותפיובוחנת

לקוראלהעניקכדיומתקנא.קרוביהם,מצדלב
השותפיםמאופייניםואותנטיות,נוכחותתחושת

ותיקירושלים","בונהעדיקאהקבלןבכינויים:
אוהבשעדייןוהאיש ,"המוכתר"בחדרהחולים

בחבורההמבורג"ולבטינו": .לאאיך .אשתואת

מיוחדתאחווהפלוס"."שמוניםלכינויזוכה
אחווה ,חדרבאותוהשוכניםהחוליםביןנוצרת

ביןעסקיתשותפותמולידהואףשמתעצמת
 .ולבטינולביןדניאל
אותושפקדמ"האירוע"מחליםדניאלכאשר
יוצאהואחום,הנעדראךהמרווחלביתווחוזר
אךאותה,מוצאהואאמנםאביגיל.אתלחפש
ביניהם,הרומןלהטמאזשניםשלושיםחלפו
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את"עשובינתייםוהחיים

עדייןהאהבהאששלהם".
אך ,דניאלשלבקרבובוערת
מנהלתנשואה,אשההיאאביגיל

שינייםלטיפוליקליניקה
וילדים.במשפחהומטופלת
שלפניועלטופחתהמציאות

הואאםיודעיםאיננואך ,דניאל
כיהאמרהעםלהשליםמוכן

חציורקמהעולםהולךאדם
 .בידותאוותו

שיעורבעלסופרהואעמיראלי
ספריםבאמתחתוהנושאקומה,

בספרותדרךלאבנישהיו
כסופרמוכרהואהעברית.

שספריווהמדינה,העםשלהיומיוםבחייהמעורה
בניביןהעימות .חברתייםבנושאיםעוסקים

יציאתכפרות>,(תרנגולהמעברהלנעריהקיבוץ

קליטתםוקשייבבליהודי •
היונים>,(מפריחבארץ

שואהניצוליביןהמפגש
שאול>:(אהבתהארץלילידי

המפגש •פוליטייםובנושאים
עללפלסטיניםהישראליםבין

הימיםששתמלחמתרקע
לערביתגםשתור ,(יסמין

במצרים>.והודפס

עמירמתרחקהנוכחיבספרו

שלברומוהעומדיםמהנושאים
החייםבמעגליומתמקדעולם

סם •האהבהבזכותהנוצרים

הואאנוש.בנילכלהחיים
מרתק,אהבהסיפוררוקם

אתטווההסופרהנראהכפי .נוישוומישסופו

 ·:· .אחרבספרהמשכו

גבאיצבי

נוסטרהקוזה

הוצאתומכפלות,שבריםוייכרט:רפי
עמ' 80 , 2010לשירהקשב

הכיהספרהואומכפלותשברים
ישוייכרט.רפישל"סיציליאני"

שבריםמוות,אהבה,משפחה,בו

חשבונות.חיסולואפילו
התפריםאתפורםוייכרט

לנוומנגןהפואטיקהמחליפות
המשאירקונצרטפרוע.קונצרט

מיתריםבעיקראבלחסד,רגעיגם
הדיוקןהשיריםבאחדקרועים.

כך:אפילומצטיירשלוהעצמי
עלביציםמבשלבתחתונים"גבר
גז".

הישנה""בשכונההראשוןבפרק

 .ילדותולשכונתהמשוררחוזר
ערב 1ציפורהןהזמןמטאפורות

כל"ציפורהיאהציפורועץ.
בשירהעץטוב.גםרעגםהואהערבהשנים".

עודש"שנינוהוכחההואברקך') 1בחלון('עץאחד
הואערב') ,בחלון('עץהשניובשירכאן",

ואומר:רואההמשוררהייאוש.שלסיסמוגרף
הפיתול;את/לחקות;אוכל;לא;"לעולם;
ערב;שמי;תוך;אל;ענפיך;של;המיואש;

לפיהזאת.·המילהסונטתמדויקתכמהמתכהים".
צמרותשורשים,בהלהרגישאפשרצורתה,
אתאוהבאנילרגע.מתיישרהפיתולואפילו

אלןשלשירו , Those Twoעםההתכתבות
ספתעלנשתלהעץהשיריםבשניגינזברג.

בענפימצטלביםה"מטפל"וענפיהפסיכיאטר
ה"מטופל".

דר,מאהבה.בא "".וארבע"שלושהשניהפרק
והשיריםלהצטלם,ממשיכה ,המשוררשלבתו

אהבהשלטונותבאלבום.המסודרותתמונותהם
מחבקתהידהשורות.ביןהרווחאתמרפדות

"תצלומיובתוךלהתרגשממשיךהלבבחוזקה,
שאחדהיודעהאבשרירימתחזקיםהאושר"

אתגרשלהואומתפקדי
החושך.

החשבונותוחיסולהחושך
"אביבפרקיבואו

מתחילזהבגבורותיו".
"מי :·רעצ'(בארספואטיקה

אמיתי;צערכאן;שמחפש

סימןהואשצער;מביןלא
לשירעובראוורירי"),דפוס

כופפה;("הזקנה;הנושא

 /;והאות/לצורת/אותו;

בחייו;לראשונה;עכשיו;
את/לאיית;הוא;מתחיל;

במשפטמסתייםוזהשמי"),

קלקלתהאדמה"עלהמצמרר
יומך".את

היאשלוהמשנהשכותרתהזה,השיריםמחזור

אניהמשורר.שללבובדםנכתבמרירים""י"ד
לפעמיםיכוללבו""דםהמיליםשצירוףיודע

וייכרטהזה.במקרהלאאבל ,פתטילהישמע
מהחיקוילהתרגששידעאבשלתמונהמצייר
חיי",פכי;לנוכח;יבש;"ולהישאר;לחיים

כוויותלהשאיריכולקורשגםמסתברשוב
זהוצורב.מלחמלח.הןתחבושת,אינןוהמילים

 .פילטרמילתאףבושאיןמחזור ,פרוץמחזור
יותרהריגהומוודאהדיוכלאתמרססוייכרט

היכולתוזוהיהשבריםכנראהאלהאחת.מפעם
הכאב,מכפלותאתלתארהמשוררשלהנפלאה
 .שהתפזרמהאתמחדשולהדביקלהישבר
שלקברועלפרחוייכרטמניחהאחרוןבמחזור

חלילנגןשהיה ,פיצ'ימאירבןיהורםהמשורר



מרגשתלסימפוניית-פרידהזוכהוהוארועים,
לאמותך"ביוםבנלי':טור'דוהנהבמיוחד.
השירהאתלשמועדימיתיאבל;השמיםנבקעו
השירה,האנשתכאןיפהכמה ,'"לבח'לוחשת

הארספואטיקה"חבל".המילהכאןטעונהכךכל
שלהארספואטיקהלתוךמחלחלתהמספידשל

המוספ.ד

לאחזקיםנוספים.פרקיםהזההמרגשבספריש

השחורה:הקופסהמסתתרתמהםבאחדפחות.

פתוחה;מטרייהכמוכוכבים;מלא"."הלילה
הגשםהואהזההספר ,)'ןונל'<השאיר"שמישהו

 ·:·מטרייה.אותהנבראהשלכבודו

סומקרובי

מאוחרתפריחה

החורף,פסטיבלאחריפינקל:ישראל
עמ' 80 , 2010כרמלהוצאת

השירהפריחתעללדברמריבםהאחרונותבשנים
הצפתהעת,כתביריבויהצעירה.העברית

ישנם ,אכןומהומה.רחשהחדשים,הספרים

מיוחדים,קולותוגםמבוטלים,לאכישרונות
בעליומשוררותמשורריםלראותקשהכיאם

עבריתשירהגדוליממש,שלקומהשיעור
 .כאןאליהןאכנסשלאשונותמסיבותבהתהוות,

פריחהגםמסתמנתהאחרונותבשניםאבל

בידיהנכתבתצעירה,עבריתשירהשלמפתיעה
צעירהשירהשכןושישים.חמישיםבנימשוררים

צעיריםמשורריםוישנם ,גילשלענייןרקאיננה
דרכםאתהחלושרקושישיםחמישיםבני

משובחיםמשורריםעלמדבראניהספרותית.
זכהביכוריושספרהטבע,משוררנטעכישראל
העוסקביכוריושספר ,פישרגיוראעללתהודה,
 .עודוישנםלהצלחהזכהבשכול

 ,פינקלישראלאתגםלצרףאפשרזאתלרשימה
מצאתילאעתה.זהיצאוהיפההשנישספרו
עםנמנהבהחלטהואאבל ,המשוררעלפרטים
והמשוררותהמשורריםכלשציינתי.הגילקבוצת
דרךפורציאינםמאוחרת,שפריחתם ,הללו

לירייםשירים-שמרניתכתיבתםלשוניים.
חייהםסיפוראתהמספריםהיטב","כתובים

שהסיבהייתכןומרגשות.יפותקצוצותבשורות

שבובגילמאוחרת,התחלההנהלשמרנות
הדעתיישובעתבדם,איננהכברהמרדנות

ביוגרפיות.הןשהסיבותוייתכןוהמהוגנות.

נטע,שלבשיריהםהמצטיירותמהביוגרפיות
הארץ"."מלחשהןדמויותעולות ,נקלופיפישר
המדינה,בבנייןשסייעומקצוע,בעליגברים
כברוכשהבלמשפחות,הקימובמלחמות,לחמו
"להרשותהחלונורמטיבית,מבחינהבמקוםהיה

אופןבכלאושירית,בכתיבהלהתנסותלעצמם"
מישלשירהזוהימשיריהם.לפרסםהחלו

תוךמסכמיםוהםעולם,ראו ,ובגרושהחכימו
שלנוולנופיםחייםאנושבולמקוםעמוקהזיקה

לאאולי ,כאמורלאורבניים>.בעיקר<שנהפכו
בהחלטמדובראבל ,דרךפורצתבשירהמדובר
עמוקהזיקהבעלתאיכותיתמקומיתבשירה
 .ולארץלעברית

שלהשנישיריוספרהחורף,פסטיבלאחרי
עוסקהואסיכום.שלספרהוא ,פינקלישראל

אהבהומעולם:מאזהשירהשלהגדוליםבנושאים
וחילופימלחמה,הורים,מותפרידה,לאשה,
בשירים ,פינקלמצטייןהאחרוןבנושאעונות.
לחלופיותהיטבמודעיםמהורהרים,ליריים

החיטה;נאספהכברקיץ;בא"טרםהאנושית:

הואשנותר/כלעם.נירשלהשטוחותבגבעות
המלחכותשחורות/עיזיםוכמהדממה;מרבד
שלאחרלשקטשםשמאזיןמישנותר./מהאת

נפש;חשבוןעושההאדמהאתישמעהאסיף;

הבוקעהראשוןולנבטהיורה;לריחומתגעגעת
בשדה;שעמדאיש;שם;והיההאור.;אלופניו

מעליו;תלוייםוענניםסביבו;זהוביםמרחבים
סודווכבדהשלף;בשדהסודוהאישונושא

שלבלילהונמוגשחר;ברגעיהמופיעכצילו;

היותהעדלבנה;התמעטות
דק".לחרמש
המצאותכאןאין ,כאמור

חרישייופיאלאלשוניות,
בשדה,אחדאדםומאופק.עדין

מהורהרת,נוףתמונתבשקט,

עליפה,שירעודוהנהחכמה.
ראשונים"סימניםאביב:

ראשוניפרחוהיוםלאביב./
 ,ידעתיואניבגני;הצבעונים

גריעתם.//להואראשוןסימן
מןעולההמוותהפרחיםאצל

שיהפכוהניצניםעםהקרקע;

סימניאמי;אצללפרחים,/

יורדותהעולותבידיה;המוות
בשעוניםכמשקולתונעות/

כאןלהרגישאפשרעתיקים.""
והמוות,החייםחובבוילקהשירתשלהשפעות

הלאהדוברהקוורטטים.שלאליוטת"סגםואולי
שהרי ,הכיליוןאתכברבפריחהרואהצעיר
מפריחתםיותרסמליומהכך.כלקצרהאביב
לאמעולםאישית<אגב,הפרחים.שלהקצרה
 ,הזוהטווסיתהצבעוניתהיהירותפרחים,אהבתי

מרגיעיםעציםפריחה?חודשיכמהעלמה,ועל
חולתהאםשלהיפהוהדימוייותר>.טובאותי

עתיק.שעוןלמחוגיהפרקינסון
שמשאמי;מתהבו"ביוםהאם:מותעלושיר

עולםאיילון;עמקעלהכסיףירחדום;עמדלא
שתלתיאמי;מתהבוביוםהמשיך.//כמנהגו

אדע/ובבואיבצאתינשמתה./לעילויסביונים
ויירשהאדמה;מןבקעאיבבלו;עברהחורףהנה

 ,בשלוממשיךהטבעמתרחשת,הטרגדיהארץ".
חילופיאחריועוקב ,ותוזעיראתמביןהאדם

העונות.

מצבנועללחשובשלאאי-אפשרהספרלמקרא

 ,נכוןיותראואלה.בימיםהעונותחילופיבתחום
ארוכהאחתלעונהנהפכוכאןהחייםאי-מצבנו.

וקצתלעתים,נוצהענניעם ,ארוךאביבשל
העונותביןנכריםהדבליםבליטמפרטורה.שינויי
ונאלץהחיים,זרימתאתלהרגישיכוללאהאדם

הנעדר.מהטבעלהתחבא
צורב"הכאבמאשה:בפרידהעוסקנוסףיפהשיר

שתיליעםהשיחבזמןושבת/שישיבימייותר;
יפרחוכשאלו / /קיץ.בבואשותלשאניהךינקה;
 1בי.r.יךאליבואאחראישחופתם/בלובן

אחרוכוכבים;למעמקיחמהתשקעובשמים;
כאןאיןהערב".בואאתויסמןממזרח;יעלה
העולםעצמיים.רחמיםאומומרואיןנטישה,זעם

זה.וזהומתרחשות,פרידותנוהג,כדרכו

בהפוגות,חייהםכללהילחםנאלצוארצנוגברי
גיבוריםגבריםשלתצלומיםעםגדלווהנשים
הממשמקרבותלפנסיהיוצאכשגברבארנק.
לבנוגעשירלכתובלומותרהחיים,וקרבות

כלאיךמעולם;סיפרתישאהבתי;לא"לךכזה:
גדולה;לדממהחיכיתיההיא;המלחמהימי

שיעלהטריעשבשלולריחלגשם;לעננים;

החוור.""אדמותעל
השואהבזכרהעוסקיםהשירים

נראהבקובץ.מהחזקיםאינם

מעונותמתרחקשכשהמשורר

דבריםלומרומנסההשנה
במיטבו:אינוהואישירים,

באושוויץהיה"אלוהים
גלגליצלילישמעובבירל~או;

הנדחסיםפחדהריחרכבות/

בסלקציהוהשתתףבקרונות/

היהאלוהיםהרמפה."ליד
והמוות/ובירקנאו;באושוויץ

מטעמו",לפועלמוציאהיה
 ,יוסיסמאתקלישאיקצת

בדברהמענייןהטיעוןלמרות
פחותבזוועה.האלנוכחות
השיריםמחזורגםהואמשכנע

לאלסקה:בנסיעההעוסק
ויללותדוביםמנהמותפהליקרשלי;"אלוהים
אשיםאהובתי;אלאותיקחוחנון;רחוםזאבים;
למדי.מיותרלי",וייחםבחיקה;ראשי

לנופי ,הספרסיוםלקראת ,חוזרכשהמשורראבל
הדרום,נופיהםהנופים .לכושרחוזרהוא ,ארצו

סודות"הרבהומרן":למצפהתמנע"מבקעת
המסרעדםהרבההגרניט./גבעותביןאפלים
לאימתחשוףהסלעלבוהותירהגיר;אדמת

באפיק;המייללותהרוחותולחוםהשמש/
לאהשנהגםשבראוי.;השיטהעציומייבשות

בדרכיתמנע."בבקעתסימניוהאביב;הותיר

בישימוןנטעכרםראיתיהחיים;לארצותחזרה

אחריתחזוןזהולקצינים;הספרביתשבשערי
בידו;ורובהגפנותחתיושבאישהימים./

הקשההאדמהמישוריעליורדת/גדולהושלווה
 ·:· .והמייחלת"

גלעדיוכל

 2011אפריל
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אוהבצעי 9

הוצאתהשנאה,בשבחדור:משה

עמ' 96 , 2011המאוחדהקיבוץ

נ" ryא;~צ;ז.י םי~~~~"

ו>בז,<משלי

נכתבכברשבמקורותינוג>(ךטוביוםבתוספתא

 ."ה~ך~דרו~רות"ף~~יליןהימים:בקדמת
שלהחדשלספרומזוקולעתהגדרהשאיןדומני
שירי·דוקומנטזהוהשנאה.שכ.בח ,דורמשה

מקץ ,מעליושחשילמישלומפוכחבשלנפשי
אשליותרובאת-כבספרףתבחיים-ארוכהדרך

גיליםשלהאבסולוטיסטיהאימפרטיב
ומנוסייותרצעיריםוספרותייםפסיכולוגיים

בתמימותםהנשבעיםפחות,חיים

~תאוויםלנצח,אמוניםלשמור
בגילו~תפשריםהכלאתלהשי'ג
אךגבלהמואורכועםהבינה
 laissez-passerה·שלהריאלי
 1זובפלנטהלשהותלנושהוקצה

ובהמאודארעיהואהנצחשבה

~בחינה .ביותרחלקיהוא"הכל"
הואזהרוחלהלוךמטונימיזו

 ת:~ iJ "( 12מ'נע'שינוי'השיר

מח~בת,ההבטחה;אףלם 1שכףר
 • ,;'.םל iף~עז T ~ T ~: ~~~:כ:ה~~:כול
אהובתגודשתמהמפניהמבאר

הגרעינים~;כלאתהמשורר
אףממנוניזונותהסביבהשציפורי

העובדהבית>.אותובעלתשאינה
אםגםחובתנואתממלאיםשאנו
בעולםקיומנועלביתבעליאיננו
אתהדעתעלמעלהזה,יחסי

"עצםקאמי:אלנושלהמפורסמתאמרתו
שללבולמלאכדיבודיהפסגותעלהמאבק
להציבנצליחלאלעולםכסיזיפוס,אם,(גםאדם"

ההר>.פסגתעלהכבדההאבןאת
בליולאכביכול(רקכביכולפרדוקסליתאולם,

כבראמרשעליההבינה,איןאוקסימורוני>חן
אתדוראצלמצמיתהמכאוב,תוסיףכיקוהלת
 1"ף:;~~כףנרךהחיים:שלהאף-על-פי-~~יr:זיףבם

זו ר.ע~~~ל /oס~ים v ,מ~למ~~ע:;גןכףת
~ע,~ים~ים oךמ ;מ~ה, ה~,ע~"מ~המ~עףז;ה~

:p ,13עמ''אמנףת',(בשירשףב." /ן~~ים (, 

אילוציבשלהברית,בארצותהארעיותהשהיות

באותה-הןאףחוברות ,המשוררשלחייו
למטונימיה-השיראלכימייתשלמטאמורפוזה

בכלל:האנושיהקיוםשלארעיותולעיל:שנרמזה

~~יםנף l ~~ ry~סןש;:~רז.ז~ד,מז:י ,מ,ז~ן~דר;."לא
עוד'רק(בשיר~~ל·מז;ועף@ה."~ל~~ינף~ת

במשמעההציוד,כשאריזת ,) 14עמ'יום',

עם > reference (ריפרףרמקיימת ,הפרקטי

הצה"לית.בעגההמורבידיבמשמעההציודהחזרת
ה-שלהפסטורליתירקףתוביןהפעראולם

8 
 353גלידן

countryside וביןהאמריקני

היסטוריתהכפולה,חומרתה
ההוויהשלופוליטית,גיאו

במרירףתמלףוההישראלית,

כנגדממש,מדממתעמוקה,

w כינףנהעלהציוניהחלום~ר
וצודקת:נאורהחברתשל

~תךנונרן~מולןתוב wיו"~ןם
לקסהמולןתו /oך~תו;
עמ'בוא','עד(בשיר ""ףכ~~

בשיר 1מכךיותרועוד 1כך ,) 34

החדשלקובץשמואתשהעניק
(עמ'ה~נאה''בשבח 1כולו

תכליתאנישונא"הה, :) 75

i] ~~~ש·?לא / :ה~i ל~ך~םשו~~י~ת ·,ם~~~א; 
עו~קי;ך~תיף, ry : ו~~ךןסם ם~~יף ry :~ק~ים,

והרשימה "_-ןם /oף? ם~? ryךיו~קי םי~~? ryמ

ארוכה.

יחידשניבגוףהפנייהשבההעברית,הלשון
השיריה~~;ור~עףןאתמאפשרת ,"ו:ז 't "נקבה,

(עףבדהלמולדתיוהןלעירהןלז'שה;הן
ה~קראית~נבואהכברשנףצלהלינגוויסטית

ואףהתפילהשבספריבפיףטיםמזהומאוחר
בפנייהכללה-החדשה>הישראלית~שירה
שלהאמ~יוולנטייחסםאתזו·~מענותמרףבת
נשימףשאאותואלאהבה·~נאה, ,ישראלנביאי

 1לכךבדומה .משמעףיותיורבדיבכלעצמו

אמביוולנציהאותהדורשלהחדשבספרומקבילה
לאשה,גם-ולארץלמדינהיחסואתהמאפיינת

הנ"להניגודיםשניאתבומכילאליהשהיחס

 1הספראתהפותחהשיריםבמחזורכבריחד.גם

בשירזהיחסשלמשמעותודוניכרת ,"ו:זt:ז"
חריפותובמלוא ) 8(עמ' 1'שבועות 1טיפוסי

 /~ת t q:זלזוןה"~~~נזים םי~;: q":כאוהפרדוקסלית:
עלרנוזקרים~~~חי~ים~לים v~עוד ח~~

צוףבה/המעטפהאתימצאףףבשףבםראשיהם,

 .'~"מ~·ל i ה~~~~ל ."~חוזות·~ ;רת /oד~קרי~ה
שלראשהמעלתמידהתלויה 1זוומדקלםחרב

בחובה,הצופנתהזףגיףת

סכנתאתףבה,ממנה

הופכתבההמטאמורפוזה

עזהשאינהל~נאהעזהאהבה
גםמטאפוריתנרמזתפחות,

שבמחזורחלילה''וחוזר~שיר
השכףר"הביתמן"שירים

עכשו"ףכשהגענף :> 10(עמ'
~ת'לחפךנף/.כ'ששהביתאל

-:· .. : :ז-·: ·-- ."

חבורתמייסדיעם-1952ב~מנההוא .בספרותנוחדשותפניםאיננודורמשה

 .שםבאותועתכתבוהוציאההישראליתבשירהלמהפךשהביאהו/לקראתו

ב- .העיתוןשלהספרותיהמוסףועורן 1מעריב 1מערכתחברהיה 1958משנת

בתוכניתישראלכנציג 1ב 11ארה /איונהבאוניברסיטתכשנהשהה 1970

תרבותלענייניכנספחכיהן 1977-1975ובשניםהבינלאומיתהספרותית

 /העולמיתהשירהמיטבשלביותרפורהמתרגם .בלונדוןישראלבשגרירות

כיהןהממשלה.ראשמטעםהיצירהופרסיפהלספרותביאליקפרסזוכה

(ומיהישראליתבספרותהילידיתהשירהמראשוני .הישראליןוו~אכנשיא

אףצעירבגילבהשבתערומיאוהארץילידישלשירתם-שמה)אתשטבע

ולשונםדימוייהםאוצר /מולדתםנוףשתבניתמשוררים lלהמחוצהנולדואם

ספרי /שירהספריעשריםמעלכתב .האותנטייםמשורשיהיונקים

הזמרבתחוםגםניכרתתרומתו .ילדיםוספריממואריםפובליציסטיקה/

1חינניתפוחו 11שושניםשלערבו~מניםהנודעיםלהיטיו(ביןהקלהפופולרי
1 

 .ועוד) ~אמרולדתיוי lוהנחלמימיאלנשוכהעודו

iPiJ כרות~~אכף:ץ:~t:ן~י~~ז; 
מפניפניםלשתימשתמעות

ל·~.י°ז:נף 1?רי' 9~ר '-1או'ג
שאינןהאזהרותמ~סר".

מפניפניםלשתימשתמעות
שלפניםלשתיבהחלטלהשתמעהעלףל~נעה
הדעתעץאתאסוציאטיבית,הופכות,-האהבה

האמריקניהנהרואתארסילאוגהעדןגןשל
הרקליטוסשללנהרוהאידילי
כיהמוכיח > panta rei (מ~~זףס

גםוצפוי-השתנףת,זורםהכל
האהבה.שלואמינותהיציבותה

שלתמיםהלאמאוהבהכמואך
מאידיאולוגגםכךהאשה

אףעל-הילידיתהפואטיקה
מאונס,אומבחירה ,גלויותיו
ניתןבלתי-~;וםהדודבמחוזות

ימחקה~נאהששבחלחשושהיה
אהבתשבחאת?לילויrוטא
 D.N.Aב-והאצףךהעצףךהמולדת

כלום .ושירתועצמףתושורששל
העידכבראךייתכן.סתירה?זוהי

עשבעבליויסמןוולטעצמועל
ומהיסתירות.עשויכולוכי

דיאלקטיקה,כלהדיאלקטיקה,
שלהמפתיעהאחדותםלאאם

עלהמוצדקהזעםניגודים.
אלאאינוהמדינהשלוהתקרנפותההסתאבותה

צעירחיילאמראיךהארץ.אהבתשלהאחרב:זדה
לב?גלויוידוישלסטריפטיזיאמתברגעאחד

נפשאהבתאוהבאבלהממסדאתשונא"אני
המשורר?אומרואיךב'גולני',"שליהפלוגהאת

 ,ריחךך.רי~r:זידי:כיף;לו~י q ~ ל~~~אלא בי~;:~כ:"
 .) 33עמ''ריחות',(בשיראבףדה"מולדת

שוםבגדול:וטועהטועה,הואאחדבדבריךךק.י
שלאוהבפצעיעודכלאבודהאיננהמולדת
מעידיםמסגרת>(ראהכזהבקליברמשורר
אליה.אהבתועוצםעלכךכלמגאטוניתבעוצמה

·:· 

גמזויוסי

באוניברסיטאותלספרותכמרצהכיהןגמזויוסיפרופ'

מכללתיוהנסבורג,סידני'טקסס, 1באוחיוובמכללות

"אוהלו"במכללתוכיוםאילת
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פניםמעמידהציפור

האותנטיותשאלת

ציפורמינקוביץ:וייסמךאירית

 77עתרןספריהוצאתפנים,מעמידה
עמ' 79 , 2010

מעמידהציפורהקובץאתהפותח'ג'ונגל'השיר
עצמהמציגהשבהמקורית,תמונהמציגפנים

טקסעלמגונןוהנמרחיותשלכסינתזההדוברת
דרמטית,מעטבתמונהילדות,שלאבוד

הילדות.שלוהחידתיותהסודאתגםהמדגישה
טעםאתהמתאר ,אחרבשיר

רחוברקאידיליה;איןהילדות,
חלומותתנים,יבבתעירום,

משוטטים.

מתארלאבא'השירים'מחזור
משתקףשהואכפיהאב,את

הכותבת.שלבתודעתה
בלב,המקוםהמרחק,
אהובאדםנוכחותהחלומות.

אתגםחושפתבתודעתנו

אתגםובחיינומשמעותו

הזמן.שלחליפותיועוצמת
מוסיףהמקראיההקשר

 .השירילטקסטמורכבות
גםנכללוהאבלזכרשירים
-המחברתשלהקודםבספרה
 ,) 1992(רשפים,מדבריתשפה

עלומסנגרמלמעלהבהמביטספקהאבשם
והיאשניםשמונהבתוכהמהלךהואשםמעשיה;

תפילות.מגדלאליובונה

מתוארתילדות'עלוריאציות'שלושבשיר
מההרעב,קולהריח,פיעלה~םשלילדותה
העמלנותאת-למדהלאומהמהאםהבתלמדה
שירזהוהצחיחות.תחושתואתהאםשלהרבה
הילדותעלמבטבווישוהחמצה,קינהבושיש

והצטדקותדיאלוגכאןאיןזמן.שלמפרספקטיבה
לאהשלאמא'ב'לתמונת(כמוהבתשל

 1שלאחריובשירגםהכאב.ניכראבלגולדברג>,

זהוהזמן.שלכוחותחושתניכרתיתמות','פחד
שלתחושהמעיןהמשדרבוגרת,בתשלשירה

אונים.חוסר

קרוישמושעלפנים',מעמידה'ציפורהשיר
הריק.בתחושתהאותנטיות.בשאלתנוגעהקובץ,

להיחשףהפחד-בלבהמקנןהסמויבפחדגםאולי
בפניוידויוכעיןדיאלוגבושיששירזה .גמריל

לדבריה.המאזיןשיח,בןאותו 1הנמען
אפשרמחשבותיה.אתתוביללאןתוהההמשוררת
גןציפורבחצרתגדלשםבבית,הואשהמפלט

ונדודיםודאותחוסרארעיות,שלתחושותעדן.
בשירמילים',של'נמלהשירבקריאתגםעולות
שנבנתהמקלט,לעירהדוברתחומקתאחר

בילדותה.
החיים.שאוןמפניוחמיקהמפלטמשמשהזיכרון
געגועיםלאאידילי.זיכרוןלאלהדגיש:חשוב

הזיכרונותעללדרוךהרצוןאלאוהתרפקות,
ודאות.למצואכדיבעקב,אותםולחוש
כמדומהמבטאכאןונזכרהחוזרהציפורמוטיב

הקובץמשיריבאחדהנחת.חוסרואתהנדודיםאת

השקט.אתלנחםכדיכנפיהאתהציפורמכנסת
פעיליוצרהיאהציפורמינקוביץוייסמךאצל
אחרבשירוהשראה.להתבוננותאובייקטרקולא

המחשבהמעצםחסידה,כמו~קורנרעדתהדוברת

וחוסרהמסעתחושתהעונה.אתתעבורכיצד

פעםבכלמתארתוהיאבכותבת,מפעמתהנחת
אךלהקה,חיישלתיאורכאןאין .אחתציפור
ציפוריםללהקתהימיםמדומיםהשיריםבאחד

מבקשתהכותבתנודדות.

מןהנוסקתכציפורלהיות
לענףציפורקידתהאש,

ואילוצעקה,בהמחוללת
יכולהעצבאתהמנקרהאנקור

לקיוםכמשללהתפרש
האנושי.

משמעותי ,הציפורנדודיומול
הבית,מוטיבהואמאוד

שלמקוםמפלט,המשמש
כמקוםאףולפעמיםזיכרונות

ודאגה.פחדשל
כעיןבשיריםקיימתכידומה,

הקולותפחד.שליסודחווית
המיליםבמסדרונותההומים

הראש,מעלהתלויותהמלחמותההולמות.
הפחדהכותבת,עלהסוגריםהבטוןמערבלי
אלהגורריםהחלומותה~שמים,הריקאלליפול

סביבההמקימותסוקלותמיליםהצעקה.פרוזדורי
להרוגמוצאתלהיותשלהתחושהמוות.שלמעגל
יום.מדי

משחקים.ומשחקשולטהזמןשלכוחו 1וכאמור
שנקבעודבריםשלדטרמיניזם,שלתחושה
הקובץשעריבשמותגםמופיעהזמןמראש.

פניעל"כאיפורבזמן",לגעת"מבליבחלקם.
באיםבשיריםהמתואריםהנופיםגםלכןהזמן".
פלסטיכציורולאהמשוררתשלתודעתהמתוך

ריאליסטי.
גםנמצאיםחרדהושלכאבשלמוטיביםאותם

תפירתהמילים,על-הארס-פואטייםבשירים
הצומחיםהמיליםזרעיהיצירה.כאבהכאב,
חושךהמילהדחיסותהמחשבה.אתומכסים
לאחור.הדוברתאתההודפת

כמולסביבתה,זרהאינההמשוררתזאתכלועם

באותנטיותהמעוצבתחיפה,העירבתיאורלמשל
אבוחנאשלשירוניסנאס,ואדיעםמפגשדרך
הריחות,עלעכואתהמתארחושניבשיראוחנא,
במסעדה.אחדותשלותחושההשפות,בליל
תחושתבוישהקובץ.אתנועל'יממה'השיר

בחייםנגיעהמזהיותראבלהבודדת,היממה
ומרצוןמחיפושמהבטחות,הנשזרים 1בכלל

אמרנו?כבראותנטיות,מוצקה.בוודאותלהיאחז

·:· 
יסעורעמיקם

היומיהדף

הוצאתליום,עמוד-שנייםעלון:צדוק
עמ' 290 , 2011עמדה-דגש

נהפךהכל 1עתידואיןהווהאין ,עבראיןבחלומות
ודמויותיובמהירות,שרץהנפשהסרטכמולממש,

מתערבבותמציאותיות,חלקןהזויותחלקן-
ההכרה.בתחתיתומתמיינותהמוח,במיקסר

רומןאתקוראיםכאשרהראשוניתהתחושהזאת

אך .עלוןצדוקשלהביכורים
בעמודיםשהפכתיככל

רכבתופסשדרהחוטמצאתי

חוויותהואשבושהקרון

פןעםהכותבשלאישיות
במשנתושזורעצמאיהגותי

מגדולישפינוזה,של
הרהוריוהפילוסופים.
הסופרשלהאינסופיים

הקרובותבדמויותמתגבשים

 .חייולרדיוס
 1מסחריבנקהואהרומןשלד

בפארקכסחרחרהשסביבו

מחשבותמתנהלותשעשועים
עדלפעמיםמטרידות,

דחףכדיעדקיומית,וחרדהשקטאי 1אבסורד

שללהיפותזותלהיכנסהקוראמצדנשלטבלתי
הבנק(מפקידיהכתוביםבימתעלהשחקניםשלל

נתקלשעלוןהאנשיםאחרוןעדניהולבתפקידי
 1הרפואימצבם 1ירושלמיבמדרחובבעדינותבהם

אהבותבריאה,חברהבכלוכמו ,המשפחתימצבם

מפתחתפקיד ,במקבילבגידות>.מחלות,נכזבות,
צדקעלשמחשבותבדימוס,שופט-ליעקבניתן

מתחלווגורמותמצפונואתמייסרותדיןבפסקי
הפנימיתההתבוננותבאיזמלמנתחיעקבנפשי.

וילדיומאשתו 1חייואתהמאכלסותהדמויותאת
כשהואהמשפט,דוכןפניעלשחלפולנאשמיםועד

האחרוןהנוירוןעד 1רנטגןבקרניעצמואתשופט

 .המוטרדבמוחוהמרצד
שלהרוחהלךאתבמדויקלנומציירעלוןצדוק

הקפהמספליומןשגרתאתהפועלות,הנפשות

הביתמןהנסיעהאוההליכהמסלולועדהיומי
העתכלמתחבאהשורותכשביןובחזרה,לעבודה

כמוליךעצמושםהמספר .ואנושידקהומורמין
עובדיםאנשיםשהם 1גיבוריושלבמוחםחשמלי
בפסקמשתלביםחייהםשפרקילחמם,פתלמען
הקריאהתוךשפינוזה.תורתעםגעיוזמן

החיים.נעשיםכךשבעצם-חשתיבקורותיהם,

לילדותגעגועשמחה,החולפת,התוגהמןברומןיש
בעיניהיאהמלאההמיםכוסהטוב.למימושוכמיהה

חלiוהיאוהשמחההאדם,שלהספיגהלכושרסמל
אפש~אזאבליד.בהישגשהיאומטרהמחיינו
האנושית.האגרוףבזירתלאגרוףתתכווץשהיד
המקורהואואולי 1האלוהיהגורםהואהזמן-והזמן

בתוךאדםכבניאותנושמעצבומהלמציאות,
 ·:· .חיינושלהחשוביםהרגעים

אליאסאבי
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1 
ומותולידתומצפן,

והפנטזיה,המצפוןמצפן, ,אראלניצה
עמ' 346 , 2010רסלינגהוצאת

ביותרהמקיףהספרהואאראלניצהשלספרה
חומרעלמבוססוהוא"מצפן"עלכהעדשנכתב
ארכיוניםאישים,ראיונותעת,כתביראשוני'

בהיעדרובולטאגב,(ולכן'רשמיים.ופרסומים
כאן>.המתבקששמותמפתוח

גון"הארשלהעתכתבשםהיה'מצפן'
 1977בשנתששונההישראלי"הסוציאליסטי

מייסדימצפן".-בישראלהסוציאליסטיל"הארגון

עודדאור'עקיבאמחובר'משה-הארגון

קפלןוירמיהובאחרונה>לעולמו(שהלךפילבסקי
באשמת 1962בשנתמק"ימשורותהוצאו-

התארגנותהמפלגה,יסודותתחת"חתירה
(עמ'המפלגתי"הארגוןכלליוהפרתסיעתית

זהארגוןקורותשלוביםזאתומבחינה ,) 19
הקומוניסטית,המפלגהעלשנמתחהבביקורת
ונצייןנקדיםהארגון.שלקיומותקופתלאורך

ספרםאתואורמחוברפרסמו 1961בשנתכברכי

בולראותשאפשרשלום,ואיןשלוםשלום,
בדורהביקורתיתההיסטוריוניתבכתיבהחלוץ

 .) 30,31(עמ'שלייןאבישלבמיוחדשאחריהם,

זוויותעםאידיאולוגידיוןלשלבמיטיבהאראל
נובראריההמצטרפים.שלמעולמםאישיות
עבדואףהשמית""הפעולהמתנועתהגיעלמשל
גוטסדינרצביה .) 39(עמ''אתרג'שלההעתבכתב

בנעוריהעולמהתפיסתאתגיבשה(גלזמן>
ו"הליגהחדש"הזה-כוח"העולםבהשפעת
גילעיןאהוד .) 52(עמ'דתית"כפייהלמניעת

(כיוםנצרתנקריתמפא"יניקיתבמשפחהגדל
הצטרףהימיםששתמלחמתואחריעילית>,נצרת

ופעלהשטחים",להחזקתהפעולותל"מטה
 ,) 68(עמ'בחברוןהיהודיהישובלחידוש

הפניםכפלאתמאירהמסוורהאהמרשלדרכו
ערערהבכפרנולדמסוורההצעיר";"השומרשל

הצעיר"ל"שומרהצטרףארבע-עשרהובגיל
עבורשהוקמהמקבילהנוערלתנועת(למעשה
ואףיקוםבקיבוץהתחנךהישראלים>,הערבים

חוסרנוכחהתקומםהוא"צבי",עברילשםזכה
הלימודבשעותלערביםהיהודיםביןהשוויון

"ללכתלימודיובסיוםוכשרצהוהעבודה

שלמה.שנהבמשךושובבליתנדחהלהתיישבות"
להקים"בכוונתנולו:השיבודברשלבסופו
כדיערערהאדמתעליהודייםיישוביםשלושה
 .) 41(עמ'הצורך"בעתנשקשיישאמישיהיה

וכיכבדירה,לשכורהצליחלאלתל-אביבכשעבר
אהמר","אנילוי,רם 1966בשנתשבייםבסרט

הליברליזםמידתאתביטאהקרנתועלשהמאבק
התגובות(עלביקורתייםסרטיםכלפיעתבאותה
 .) 44-42עמ'לסרט:

א-מבתיםהגיעו"מצפן"חברירובאולם
קונפורמיסטיות""ציוניותממשפחותפוליטיים,

 .) 73(עמ'
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שלהציבוריתהפריצה

עםהתחוללה"מצפן"
בעיתוןמודעהפרסום

באותו , 22.9.1967'הארץ',

ב'ידיעותשפרסמויום

אינטלקטואליםאחרונות'
בעיקר>העבודה(מתנועת

ישראלארץלמעןעצומה
מטעםהמודעהאתהשלמה.
תנגביחייםניסחומצפן

הלשון:בזוצברושמעון
מפנילהתגונן"זכותנו
לנומקנהאינההשמדה
כיבוש .אחריםלדכאהזכות

 .זרשלטוןאחריוגורר
גוררתהתנגדותהתנגדות.אחריוגוררזרשלטון

נגדי.וטרורטרוראחריוגוררדיכוידיכוי.אחריה

חפיםאנשיםכללבדרךהםהטרורקורבנות
אותנותהפוךהכבושיםהשטחיםהחזקתמפשע.

מהשטחיםנצאונרצחים.רוצחיםשללעם
נעשהכילצייןמעניין .) 55(עמ'מיד"הכבושים

עלליבוביץישעיהופרופ'אתלהחתיםניסיון
 ,) 56(עמ'לחתוםסירבהואאךהעצומה,

ומקומיתאוניברסליתמהפכניתכתנועה"מצפן"
תנאיםאיןאםגםמקום,בכלבמהפכהצידדה

כמהדורההוצגוקסטרופרולטרית,למהפכה
בעקבותמחובר'משה ,) 82(עמ'לניןשלשנייה
פוצלההערביתשהאחדותגרסניקולא,ג'ברא

המערבי'האימפריאליזםמכוחנפרדותליחידות
"מהפכהתהיההשליטיםהמעמדותנגדוהמהפכה
(עמ'הפלאחים"עםבבריתפועליםשלחברתית

בעולםהמהפכהתיאורייתעלהוויכוח .) 83
אלברטאילןשונים:לכיווניםהובילהשלישי
"הבריתהפלגאתחבריםכמהעםהקים

שדגלוחבריםמאבק".-המהפכניתהקומוניסטית
והקימומ"הברית"פרשויותרמיליטנטיתבגישה

אדיבאודינמנוחבריהשביןהאדומה""החזיתאת

ממייסדיהיהניקולאג'ברא .) 165(עמ'ורדודן
"מצפן·לעצמושקראטרוצקיסטיפלג

הואאףשהושפעמחובר'משהמרקסיסטי",

והובילהמקוריתבתנועהנשארזו'מתיאוריה
השבעיםשנותשלהשנייהבמחציתאותה

עלעוד . 85-84(עמ'לאש"ף.להתקרבות
 ,) 176 , 172-170בעמ'ההתפלגויות

הריגול"רשתחברימשפטילאחר ' 1973בינואר
ת"א,"מצפן"הקימוערבית",היהודיתוהחבלה

עםיחדמרקסיסטי""מצפן"אוונגרד","מאבק",

מאוחדתחזיתרושלים,יבהסטודנטיםארגוניועד
שרצהמהפכנית"סוציאליסטית"רשימהבשם

עברהלאהרשימהליבנה.רמיבראשותלכנסת,
חדל 1983ובשנת ,) 250(עמ'החסימהאחוזאת

לכן,קודםעודכארגון.לפעול"מצפן"למעשה

"ישתנועתהוקמהלבנון'במלחמת 1982בשנת
מצפןאיששלבסירובו"ראשיתהאשרגבול"

בלבנון"מילואיםלשירותלצאתוקסלרמרצ'לו

מהליגהורשבסקימיכאל
 .)מ"קל(המהפכניתהקומוניסטית

הפוליטיהגיוססרבןאגב,
חברנוימןגיוראהיההראשון

 ,) 205-202(עמ'"מצפן"

פלורליזםשהיהמציינתאראל
אתשכלל"מצפן",בתוךרעיוני

עודדשלהליברטריהמרקסיזם
יזםהמרקסיזם-לניבבסקי'פיל

מחובר,משהשלהאדוק
אהודנטושאליוהאנרכיזם

היוגלזמן;ואביגילעיןואביבה
ואפילוטרוצקיזםמאואיזם,גם

אורעקיבאשלפוסט-מרקסיזם
ביכולתוהיהלאאבל ,) 95(עמ'

כמוביניהםהמאבקועלהפילוגיםעללכסות

חיתהלאשב"מצפן"כךעלהביקורתגם
האידיאולוגיםושהוויכוחים ,) 149(עמ'דמוקרטיה

 .>םש(אישיבפןמשולביםהיו
ניתן"מצפן"שלהאידיאולוגיהלהארתמעבר
וממשלותמפלגותשלהסובלנותחוסרעלללמוד
חוגישמתחולביקורתביחסהציוניהשמאל
שלהיחסיתלליברליותבניגודזאת"מצפן",
למשלכך . 1977בשנתלשלטוןעלהמאזהליכוד
אלברטואילןנגבהמקיבוצושליףאילןסולק
הרשויותגם .) 261(עמ'שמואלגןמקיבוצוסולק
לאאףולפעמיםליברליותאנטידרכיםנקטו

נכבלוזבדושלמהנגביהחייםלגיטימיות.
שחילקומשוםמשטרהלניידתוהוכנסובאזיקים
(עמ'נצרתבעיר"מצפן"עיתוןאתומכרוכרוזים

 ~ 1:נ•

והפנטז•ההמנrפrון

 ,) 206(עמ'

"מיקדו"'גםהיהגבול""יששלמייסדיהבין

278 (. 

בהתארגנותשנחשדוהאדומה""החזיתאנשי

ליבנהורמיחשמל'במכות"טופלו"טרוריסטית,
הטיבשאוקי"חברולתאושהוכנסלאחרהודה
(עמ'שקיבל"חשמלממכותומוטרףרטובכולו
שלבמצבלדברמהאיןחפות""חזקתעל ,) 285

קשרללאבכל'הודאההמאפשריםעינויים
 •כלשהילאשמה

"הפנתרים[ומולמולםהמשטרההתנהלותגם

שלטוןהפנמתעלמעידהאינההשחורים"],
שהמשטרהעודמהוההפגנה,הביטויזכותהחוק,

סמוייםסוכניםבאמצעותגםבעניינים"בחשה"

 ,) 191-185(עמ'

לעתיםנתקליםאראל'שלספרהאתכשקוראים
תנועתיותתוצרמשעשעות,בסיטואציותגם

-1969בכבר"מצפן".חוגישלהאינטלקטואלית

שיביאהמעמדזהושהרילפועל','דףלאוריצא
מסכמת:ואראללהגיע,איחרהזואבללמהפכה,
שללחוגיםהגיעלאפועלאףדברשל"בסופו

לפועליהכרוזיםכשחולקוזאתלעומתמצפן".
מכות,לנוהרביצו"הפועליםהחרושתבתי

מעמדאתלהכותלאכדילהחזיררצינולאואנחנו
 .) 182(עמ'הפועלים"

 1972בשנתמשותףבמאמרהודווניקולאמחובר

ישראליהודי"יהפכומאוחדערביתיכוןשבמזרח

עלידוכאשהואהאפשרותוקיימתקטן'למיעוט
ביםחייביםהעריהיוטענו'לכן' .ביהערבהרוידי



עםעצמית.להגדרההמיעוט][שלבזכותולהכיר
הערבימהאיחודנפרדתיהודיתלמדינהזאת

צבאיכלכלי'כושריהיהלאהסוציאליסטי
להשתלבישראלליהודיעדיףלכןופוליטי.
שלמסוימתמידהעלשמירהתוךזה,באיחוד

 ,) 122<עמ'אוטונומיה"

עלהוויכוחמפלגאראל,מציינתלאחור,במבט

מדינהאוופלסטין><ישראלמדינותשתיהקמת
אילןשללדעתו"מצפן".אנשיאתמשותפתאחת

הסוציאליסטיתהמהפכה"אחרילדוגמה,שליף
באזורים.נציגיםידיעלההחלטותיתקבלוממילא
לאום"ובמדינותבפרלמנטצורךאיןכזהבמצב
בכלמתקבלותשבמציאותאוליחבל .) 141<עמ'
הגםלאום,ובמדינותבפרלמנטיםההחלטותזאת

לאוםמדינתתהיהשישראלרצוישהיה
אתנוקרטיהולאישראלית,טריטוריאלית

אחרת,דוגמהאוניברסלית.דתעלהנסמכת

אדיבאודישלהודאתוהיאלמדי'הזויההנשמעת

וביטאפיגועים,לבצעמוכן"שהיהמעצרועם
המודיעיןידיעלשהופעלכךעלרקתסכול
 .) 283<עמ'פלסטיני"ארגוןע"יולאהסורי

בהבדליםשהדיוןלצייןראוילספר'שבחיםלצד
-הזהו"העולםהשמית",ל"פעולה"מצפן"בין
ממנו'והפרישהההצטרפותגםכמוחדש",כוח

כמטרים"מצפן"תפיסתגםכמודיו'ממוצהאינו

מחקריבספרמדוברזאת,עםציונות.הפוסטאת

 ·:·וחשוב.מעניין

ברבעיוסי

הגורלבאוטובוס

ידיים,לארבעדממהפישהוף:אבודי
עמ' 70 , 2010 77עיתוןספריהוצאת

בעולםמרשימהתופעההואפישהוףאבודי
ב-וכבר ,-1976בארצההגיעהואשלנו.השירה

כאבבעבריתהראשוןשיריוספראתפרסם 1991

שירהספרישבעהאורראואחריו<עקד>.לבן
שלמובהקפישהופיחותםשבכולםנוספים,

שהיהפישהוף,ייחודית.פיגורטיביתולשוןעומק
עדלפרסםהספיקברומניה,ידועמשוררכבר
אורשראוברומנית,שירהספרישישהגםכה

ובגרמניה.ברומניהבארץ'

יכולתעםכלומר'זה","עםשנולדואנשיםיש
פישהוף,אבודיהואכזהולשונות.מיליםלהטמיע
הרומניתהספרותממיטבתרגםבצעירותושכבר

והואבארץ,גםנמשךמפעלוולהיפך.להונרגית,
כותביישראליםמשורריםשלשיריםמתרגם
שונות.בבמותהמתפרסמיםלעברית,רומנית

חורףבשםבתרגומו'זאתשירהשלאנתולוגיה
אגודתהתאחדותידיעללאוריצאהירוק,

מרומניתמתרגםהוא .) 1995 (בישראלהסופרים

לעבריתמהונגריתלרומנית,ומעבריתלעברית
עטאוחזיהרבהמכיראיננילהונרגית.ומעברית

 .כאלוסגולותבעלי
כותביומשורריםסופרים-60כעלליידוע

לפנירבותשניםארצההגיעואשררומנית,
שבהמהשפהלהתנתקמתקשיםוהםפישהוף,

ב"מכוןמתכנסיםהםחייהם.בשחרוכתבודיברו

וב"מעגליבתל-אביב,רומנית"לתרבות
חיפהבירושלים,הרומניתבשפההתרבות"

בתל-אביב,הסופרבביתהתכנסולפניםונהריה.
שדיברובשפהוסיפוריםשיריםלזהזהקראו
עתההולכתוהיאמהאוכלוסייה,כרבעבארץפעם

אתפרצומעטיםהישראלי.מההוריונעלמת
דודסברוהואביניהםהבולטהעברית.מחסום
ואילוממש,בצעירותולארץהגיעדודאךהמנוח,
להטמיעשמתקשהגיל , 36בןלכאןהגיעפישהוף
חדשה.שפהשלעולם
תבניתעלמושתתהחדש,הספרשלהמסקרןשמו
מוסיקליותיצירותישהמוסיקה:מתחוםלשון

שניכלומר'ידיים,לארבעבמיוחדהמולחנות

אותועליחדיושביםפסנתרנים
"דממהומנגנים.הפסנתר

מתוךיוצאידיים"לארבע
אלוחותרהזאתהסיטואציה

יחסיםכגוןנוספים,עולמות
ביןנינוחים?)<מתוחים?שקטים

לזה.זההקשוריםזוג,בנישני

שתיקהעלפהמדוברושמא
דיבוריםדיבורים,המוןלאחר
המתקרביםשלימיםחיים,של

המוותשכןלקצם,
נושאיםהםשלוו"הקדימונים"

שלביצירתוונשניםהחוזרים
אפילוהצצנולאעודפישהוף.

וכברהראשון'השיראל
ולהתעמקות.לעיוןהקוראנדרשבכותרת

האבסטרקט:ציירילעומתהעולההטענהידועה
הצעיר'פיקאסושציירכמוסוס,ציירוקודם

נפשכם.כאוותאבסטרקטלכםציירוכךאחרורק
לומר'לעתיםמתחשקרביםלמשורריםגם

להביאהאבסטרקט:כנגדהטענהעלבפרפראזה
איננהזאתקצרות,שורותשלבמבנההגיגיםכמה

גםשירלכתובבבקשהנסופיוטית.וירטואוזיות
שאבודילינראההקלאסיים!המבניםפיעל

לדוגמה,זה,בניסיוןגםהיטבעומדפישהוף
מתכונתפיעלבקפידה,הכתובה ,' XIV'סונטה
לאהצורניתהווירטואוזיותהקלאסית.הסונטה
השיר'שלוהנגלותהנסתרותבמשמעויותפגמה

שביןהשקההלבמפעימתבסונטהמוצאוהקורא
והשירה,השורהביןהקץ'קועללחייםהשירה

החיים.שלשרירותםוביןהניירשעלהשורהבין
אתהנבדקמרגיעראייה','בדיקתאחר'בשיר

שהואכדיבמכשיריםצורךאיןהעיניים:רופא

היטב,האותיותאתמכירהואלמרחוק:יראה

המשוררשתיקתן.אתוגם~לן'ואתצלילןאת
מעלוהערפלהמילים,במגעהידרטטאתמכיר

בו.שנאגרוהדמעותמסךרקהואעינורשתית

אחד,מצדפנים:לשתימשתמעהשיר

כרוכהאיננההמיליםהכרתשכןאופטימיות,
סימנים:לקלוטהאדםשלהפיזיתביכולתדווקא
המיליםעםההכרותכיגדולה'פסימיותשניומצד

שיריו'שלגדולבחלקכמוגדול.לעצבמובילה
הרופא,אירוניה:שלקלהנימהכאןגםמתגנבת
לזהותהפיזיתהיכולתתקינותעלהממונה

בפנימתוודהסימנים,

כותבהואגםכיהמשורר

מודהגםהוא<אבלבסתר
גולגואתמחקהשהוא

קפקא>.ואת

כואבתדיאלקטיקהיש
אמת.משוררכלאצל

איןשירהבליאחד'מצד
שני'ומצדלחיים,טעם
אותומקרבנוסףשירכל
הייאוש.תהומותאל

נתןהזאתלדיאלקטיקה
ביטויפישהוףאבודי

'השלמתי':בשיר
באוטובוס"ממקומי

שלהישרגבו /-רואהאנינהג/ללאהגורל;
עדיין;שם,ללאמצבותכמונוסע/ועודהנוסע/

השירעדעצמי;בשםעצמי;עםהשלמתי /

פישהרףאגררי

ידייםלארבעדממה

הבא".

מפקפקפישהוףזאב.לאדםשאדםהאמירהידועה
הזאת:האמירהשלבאמיתותה

שועל;ולאזאבלאשאלה;סימןלאדם"אדם
כשהאדםצפויות//לאלתשובותשאלהסימן
הואהנכונה;האפשרותאתסוף-סוף;ימצא

בדמותוכישהצהירהבורא;לתשלילייהפך
ובצלמו".

סימןהואאלוהים.צלםואיננוזאבאיננוהזולת
כיאלוהים,שלתשליל-היותרולכלשאלה,

לאלהמיוחסותמאלהממשהפוכותתכונותיוהרי
ללאושלטוןנצחיקיוםאינסופיים,וצדק<כוח

בהיסטוריה>.מצרים

נקראשמושעלהשירמתוךציטוטאביאלבסוף
ידיים':לארבע'דממההספר'

ידיים;לארבעדממהנותרים;החיים"לבסוף
הזעקהשללשובההסימן;אתהמסתירה;דממה

מקולקלת".מטאפורהשלהקדומה/
סימןהואכאןשאלה.סימןהזולתהיהקודם

דממהמכסהעליהקדומה,זעקהשללשובה
כלכיהדממה,עםנשארהזוגידיים:לארבע
אםשהתקלקלה.במטאפורהשככוכברהזעקות

הסוףהרילשתוק.מוטבלזעקה,הולםביטויאין
דקה.דממהתמידהוא

גרנותמשה
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פרידהשלמסעיומן

מתמשכת

וילדה,אמאשלתמרנהחלפי:רחל
עמ' 279 , 2010'קשב'הוצאת

אוליחלפי'רחלשלהאחרוניםשיריהבקבצי
שללנוכחותוהכףמוטיתמבקודמיהם,יותר

ל'אני'שלההחזקההחיבורנקודתשהואה~ח.ר'
קוסמיות.עטיפותללאהאנושי'ליסודהחשוף,
והגותימהורהרכמימובהםמשולבהרגשיהמימן

מןבפחדהמהולההקיום,פשרעלתהייהעם
הוצגהעולםסמויהנוסעתבקובץהחידלון.
מישירהואליההכל'לבלועהפעורהכתהום

היאשאיתרהכאבאלכמומבטהדוברת
מתמודדת.

נתחהואוילדהאמאשלתמונההמרגשהקובץ
בולראותאפשררבהובמידהמדמם,חיים

שראהוילדה,אבאשלתמונהלקובץמקבילה
אתהמשוררתליוותהבושנים,כששלפניאור

 .דוויערשעלהשוכבאביהשלייסוריו
לינראהוארנון.מוותבמיליםמללכודקשהאין

מוצלחניסיוןהואחלפישלהנוכחישספרה
והתייחסותכפוייםמצביםף:;כ~ים,חףץת iל~פ

ורצופתמתמשכתפרידה.שיריאלהאליהם.
ברגעימלווההאיטיתשדעיכתההאם,מןחרדות

לוגיקהלאיזונעניםהשיריםזמניים.התאוששות
שלהשרירותיתלזוולאשכבתית,רבפנימית,

הספרמשיריבאחדכנאמרהמאיים,החוץעולם
"כשאניהשקוף':הקלסרמתוךסודיים'פרטים
ועודעודעולם;שלדעתולסוף;לרדת/מנסה
בקירות".נתקלתאני
ומיוחד'דופןיוצאמארגלפנינולכ,ךמעבראך
שיריגםחלפירחלשלשיריהבצדשזוריםשבו

מצוקהעוליםהזההמארגמןחלפי.מריםהאם,
אהבהבעיקראךותסכול'דאגהעמוק,כאבקשה,
אתנחתאכעיןישהשיריםביןלאין-קץ.הדדית

יומןקטעיוכןהסידורמןתפילהפסוקישל
האםשלהמידרדרמצבהאתהמתעדיםבפרוזה,

החולים.בביתבההכושלהטיפולואת
בינהדיאלוגכעיןנוצרבספרהאםשיריבשילוב

האמיץהחיבוראתשמבטאמההיחידה,בתהלבין
העדינההמקלעתאמנםביניהן.והסימביוטי

קרועה,למקלעתליהפךעתידהבאהבה,השזורה
לאםבאהבהבזיכרון.זוהרתתישארהיאאך

מזההשונההכתיבהלסגנוןהערכהגםכלולה
ממריאה 1ו~ז:ואני;/מתגוששת-בוץ"אנישלה:

סימני;א"ת~דין;במכחולרושמתמעלי;
רחלשלשירבצדהחיים".שלהקליגרפיה;

הסירהשלהמטאפורימאבקהאת'המתעדחלפי
כהדמופיעהחוף",מןאותהה"קורעתבסערה

אתוכואבלחסדהמתפללחלפי'מריםשלשירה
שירהובצדהעולם.יפישמושאןהמיליםהיעלמות

אתשתפסהוהכאב,ה~רףתנףןתעלהבתשל
-הלילהשלהכבויההשינהנורתשלמקומה
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קולותעלהאםשלהסמוךשירהכתשובהמהדהד
חלפימריםשלפוקח''פרחהאילמים.הלילה

ר' i א~'הפסימילשירומעודדאופטימיכמענההוא
בתה.של
והלילה,האורמחלחליםהמשוררותשתיאצל

עבותה",בצמהבנפשהקלועהש"נפשימכיוון

לתלותמודעותמתוךחלפי'רחלכותבת
בשיריההידועההאמביוולנטיותאבלהמתחזקת.

לשעהבורחתכשהיאכאן'אפילונעלמתאינה
אותהמייסרומיד-הקפהלביתהפוגהשלקלה

תהפוכותאותה".נטשתילא/"לא,מצפונה:
ופעםויפהשמחההיאשפעםהאם,עלעוברות

חוצץאיןכבר 'ו:ז~י~~'בשירושותקת.כואבת

שלמרטיטהזען?העולהממנוהשתיים.בין
אוגדנהתהליךאתלחבוקהמבקשתהמשוררת,
חסרן iב~~רכולי"נכמרתאמה:שלהמתמשך

הגודשאתלהביעמיליםבאיןעיצורים".הברות
"הלוואי",המשאלהמילתרקנשארתהרגשי'
אתלעטוףאבסורדכדיעדידאוזלתהמביעה

מפעמתאחדמצדעליו.ולגונןבגופההאםגוף
אתולעצורבחולףלאחוזחזקהמשאלהבבת

בזיכרוןולהתכרבלגעגועלהנציחדהירתו'
מקנןשניומצדהאימהי'בחיקהילדותשלהמלטף

מגוננת~םלמ~יןלהפוךפחותלאחזקרצוןבה
הסובלת.אמהעבור
לסוגיתחלפירחלנדרשההקודמיםבספריהכבר

"שום :הדרקוןאהבתמשיריבאחדכךהכתיבה.

בורחהשירהחיים/עצםמולאל:~בהלאדבר
אתחוסכתהיאאיןכאןגםרגליו".ביןזנבו

תוכללאלעולםשהמילהמשוםאםשבטה,
ואםאותה,שהולידווהרגשהחוויהאתלהדביק
נפשך:;כאףתמלא,וקתרזיספורקןבהשאיןמשום

כלומיתמחשבהאניצימלקטת"ואניותיקון:
עלהזה;הדקהעטאלאותהומזריקהדקה;
רפואה;/שמץ;בההיהכאילוהקפה;שולחן

הכתיבה",מעשהבכלשקר;יששקריששקרויש
"ואניצעצועיםאלאאינןהמיליםאחרבמקום
רגשי.מטעןלפרוקבניסיוןצעצוע"בשברינאחזת
המפרידההמיליםמחיצתאתלפרוץלהקשה
אינןפשוטשהמיליםרגעישכיאמה,לביןבינה
כלואפנימימונולוגבגדרנשארוהדיבורת i רי~;:.ע
בעצםהואהאמיתיהדיאלוגואולימוצא.ללא

הבת.שלשיריהבקובץאמהשיריהכללת
"אמניתשלדמותעולהבשיריםהאםמתיאורי

עכשיואבלוה~ךי",בוהטףהטוהר:לדת/ה~רי
שנכתבבשירמובסת",יושבת/היפה"אמי

כילדההיאהאםמשוחזרתצלוםבעקבות
שבריצבעוניות/זכוכיותשברי /~רת J/ ~"ה

עכשיו iזוהרותלשלמויותשבריםשבריםצלחות
רבותנדרשתחלפישלהשיראמנותשברים".~ז:ו

בשירכךוהדהודיה.מילהשלהמקסימלילiניצוי
קרועיםלאקרועיםקורים;לא"קוריםהבא:

חורים;/אוירלאאוירקרעיםלאקרעים/
עצמיאתלקשוראיךזה;כלאתלקשוראיך
ל~שהו"לעצמו/זהכלאתלקשוראיך;זהלכל

לאיןבחלל'לתעייהנפלאביטויבעיניזהו-
הקודרה"עורבי"והמצלוללהתפוררות,אונים,

דהלויאמאשלתמונה

חלפ•רחל

הואזהשיראחרים,כרביםלכך.הואגםתורם

משיריהשבאחדנזכרת,אניפקעת.מתוךכחוט

השקוףהקלסרמתוךסודייםפרטיםבקובץ
בנפשהנשמרתהאםשלשאחיזתהחלפי'כתבה

הנפשסיביהגוףסיבי"נקרעוכיעדומעמיקה

הקשריםפקעתפרדוקסלי'באורחמאוד".
"שעדהפקעתזולהיקרע.מחשבתהפנימיים

קרעים". י~~-ך~מאודה

אחדכלבשוליהמופיעיםחב.תיבה,תאריכי
שנים.לאורךשנכתבולכךעדותהםמהשירים,

אתהחושפיםאישיים,מבואבדברינפתחהספר

עדהמשוררתשעברהוהארוךהכואבהתהליך
שירי"אתלאורלהוציאההחלטהבהשבשלה

תוגתוש"אתהידיעהחרףזאת-ה~ל.ה"ה~ל
<רחל>,תמשש"במנוחהכלידהכורע;.הלבשל
שלהמסויגת-מפחדהצפויה,התגובהאףועל

הקורא.

חלפי'מריםהאם,עברההתשעיםשנותבאמצע
אבללהשתקם,הצליחהקשות,תאונותשתי

והיאאותותיהםאתבהנתנולהשנגרמוהנזקים
ייחודיתפסלתחיתה"היא .-2002בלעולמההלכה

הקשות,בשניםחלפי.כותבתנפלאה",ומשוררת

הכתיבההחולים,הוריהאתסעדההיאשבהן
כבקרשבהנאחזהוהיאעבורה,לכורחנעשתה
המילהשלידהבקוצרההכרהלמרותהצלה,

השקאתמגבילרגעפרקתי"כאןכאלו:בנסיבות
"זהומתוודה:והיאהאור".כלואשבוהאפור;

סחרחר'להתבונן'המנסהשירי-לא-שירייומן
לאחוזהמנסההתהום,תוךאלההתרחשות,ברגע

 ן".:~הסףעלבחיים
המנציח"מכופתר",לאספרזהותרצו'ואם

לאשאוליקשה,חייםפרקובפתיחותבאומץ
נוטלהיהכזבו"השיר"מיטבעלה~מףןכותבכל

כחלללאלאבלופומבילתתהחירותאתלעצמו
הספרכךמשוםודווקא .אסתטיריחוקשלוסרק
 ·:·ומרתק.כובשחזק,

כן-דודיערה
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רכות"עיניהיו"לו

שלהיחסותתורתבירון:לדיןציפי
עמ' 93 , 2011המאוחדהקיבוץהאננס,

הרביעישיריהבספרבירוןלדיןציפישלקולה
ובעושרואינטלקטואליתרגשיתבעוצמהניחן

שונים,ממקורותהשואבתלשונית,הבעה
הםמדוריוייחודית.אישיתלאמירההמותכים
"הרי 1בראשון :משותףנושאעלשיריםמכלולי

ב"מלכותמהורים,פרידהשירילי",מנוחמתאת
מעמדיםלאישים,המתייחסיםשיריםשהלכה"
מהודו""גלויותבמחזורים 1"ךמהתגופרשיות
רחוקות,בארצותמסעשירימילים"ו"תרמילי
נפשיתצמיחהחבלי-החלב"ימי"תמוובמדור

באמצעהעומדתישראליתיהודייהאשהשל
ייחודיתאישית,אמירהעולההספרמןהחיים.

לאישיהמעניקועז'צלולבקולואינטימית
אוניברסלי.מימוולפרטי

בשפתהמקומילפןביטויניתןהפותחבשירכבר

שיריהראשון'השיריםמחזוראוניברסלית.חוויה
הקיא"באלולהמרותבמיליםפותחמאם,פרידה
בחודשהאחרון":החוףשממת~להדגאותך

האםשלחייהמסתיימיםהעבריתבשנההאחרון
עםמרהבהידברותבלעדיה,הבתחייומתחילים

עלמחלתה,ובעתכתקנםבימיםהאםאישיות
ההיזכרות.שמעלההמורכביםהמסריםהמון

הבתשלהנפשימהלכהאתהמתעדיםהשירים
המעט/עםלחיות"לומדתבמיליםמסתיימים

אחרות,במיליםריבוי",בלשוןלעצמי iולספר
אינטימית,קרובה,בפגישהמתחילהשיריםספר
מתואריםשרגעיההמצמיתה,המוותאחיזתעם

היטיבהדבבןשניצה<כפימעודן"ב"נטורליזם
במודעותומסתיימיםהספר>,גבעלדברביהלתאר
החייםבעולםהאנושיהיחידשללמעמדוחדשה
שהואכפיוהמחרידה,המסעירהשפעתובכל

ומעיקרו'מיסודומוגבלמעמדהזה:בספרנחווה
תמורה,בולחוללעשויההאנושיתהתודעהשרק

אוצרההריבוי'יסודעםהנפשאתבהפגישה

כפיהיחסיות,מסרהפנמתתוךהאמיתי'

 .הספרשלמשמושמשתמע
האםגסיסתייסוריזכרנמהלהראשוןבשער

ועדהעולםמקצהאליצועקיםתך iמ("צירי
שזיכרונותאמאשלדמותהעם ) 9עמ'קצהו",

כאבפקעותהיוש"תשוקותיהבה,קשוריםקשים

חשוכימעוקמים,חלומות/ושורשירב-שנתיות
מבקיעההכותבתתודעתשאלעד ,) 7עמ'שמש"
האםשנוכחותבעולםואילך'מעתהכיההכרה
חדש:מימוחייהלובשיםזיכרון'תלויתכולה

יעודשלעמוקהבתחושהאחרת,בדרךהמשכיות
להעניקעשויהואשרקהעולהכוחיאת<"לבשתי

ההחמצהתחושתעלכמענהכוהנים")כבגדנחמה
המכאיבה,הוודאותמצטללתגםואזהמייסרת,

לי"קלמילותיה:אתשמצאההאמתמשאמכוח

זובעתבה :> 14<עמ'מתה"אותךלאהוביותר
דורהמייצגתאםשלחייהעלהמרההאמתגם

"ואניחמלה:חשוכתהגירהכארץבישראלבארץ

14 
 35.3.גליון

לחיותלהוסיףמתקשות
מרמה,של"גברי"בעולם

היאשלחימהועוול'אכזריות
ממנו.נפרדבלתיחלק
כדיבשיריםלקרואצריך
רשתעלעמקותם,עללעמוד

המקראיהעברביןההקשרים

זמננו'בניאירועיםלבין
ביןלמשל'השיר'בשפתו

שלהמתכת"עקרונות
"בורלבין ) 26<עמ' " ...מרים
אואחים":קברשנעשהשחור

עלנפלנוהרבהכך"כלבין
אחד"בענןמחותליםפנינו

מיםובתעלותאשבכתובותעצמנו"הקפנולבין
רימונינצרותאתלאחיואישבזהירותופלינו
הסברכלכמובן'מונעת,המטאפוריקההלב".
הסיבותשרשרתלמורכבותבאשרפשטני

פעמייםהחדבחייוהאדםולכושרוהתוצאות
מעטים,חסדרגעילמעטפשרן'עללעמוד

"האשבלשוןלמשלבהארה,מתנסחכשהפשר
<עמ'כוהנים"ברכתלךצרבהבניךאתשהמיתה

27 (. 

המקראיים,הלשוןזכריבקובץרביםככלל
פואטיהיסטורי'מיתי'עומקלשיריםהמעניקים
בהפקעהעברי-שורשי'וראשונהבראשותרבותי'

השוכןהרליגיוזי'אלהדתי-הלכתימןמודעת
במחזורקריאה.בכלמשמעותהמחדשבפסוק
ממציאמהםאחדשכלשיריםשהלכה""מלכות
אירועאולדמותבהקשרוההווהביןחיבורנקודת

העצמות'חזוןבשירכמולעתים,המקרא.מן
החיזיוןשפתאתהשירמנכס ,) 30<עמ'היבשות'

אישיתחוויהבאמצעותולהביעכדיהתנ"כי
"ולאהאימתנית:עוצמתהבכלואינטימית

ספדתי",רקניבאתי;ולאראתי'יולאהאמנתי'
הלאומילסמלהמשוררתמעניקהשבובשיר

אישית,משמעותהעבריתבתרבותהמרומם

נשית.ביוגרפיהתלויתרגשית,
יופירוויבעולםמתיירתהדוברתהמסעבשירי

הנשית,ראותהמנקודתמגיבההיאשאליווכאב,
למשלכךוהישראלית.היהודיתגםותמיד

שפתנרמזתגיהוץ'כמוהבית,למלאכותבהתייחס
אתלקמטבליהחזיתאת"להחליקההתקדשות:

המקופלדר gמהאיךתמיד;לנגדילשוותהגב./
להשתאותהחגיגי./המראהאלהחולצהתיפרש
<עמ'המצעים"החלפתעםהעולםמשתנהכיצד

והשפההקטניםהדבריםאלוהיכמשכןהבית ;> 19
הראשוני.היהודיהצובלשוןשבפינו'היומיומית

ממנושאיןכאבגירסותיו'באינספורהחייםכאב

הבעתו'ובדרכיהזההספרבשירינוכחמנוס,

ובמטאפוריקההמקראשפתברמזילשון'בציורי
ההקשריםמשמעית.רבבעוצמהאותםהטוענת

תמונתמייצריםהכאבנעגןשבהםהמפתיעים

מאידךלהפליאופשוטהגיסאמחדמורכבתעולם
שללמפתחותנזקקהקוראשכןמורכבת,גיסא.

זיכרון'ידע,מתחומיזמניתבושוניםסולמות
ולמטאפוריקהעשירהלאסוציאטיביותהיענות
בלבםכי-פשוטיםוהתפרשויות.הקשריםעתירת

--•• 4--"-----, •• ~ -· , .... 
-י··- , 'W' ""יייי •ג

להשרישלךהיהקשהכמהאבין
 .) 15<עמ'אבנים"באדמת

תיקוןלמצואנוכלכמהעד
ההיזכרות,בתהליךומרפא

נתיבישמזמניםלמהבהיענות
אנומהלבחורהנוכלהזיכרון?
ההופכתבתובנהולדבוקזוכרים

 rהשירבשל?לפריהבוסרמריאת

מתה"כךשבמחזור ) 17<עמ'כ'

ביטויעזפרידהשירהואאמי"

כתובמהורים,בתשל
האוצרתכקפסולהבתמציתיות,

לבליהכרוךוייחודיאישיגורל
והישראליהיהודיבגורלהפרד
אלהמבטפונהאחריםבשירים .כשלנובארץ

חיים.ר~ז.רווייכקקטוסיםזקופים"ילדיהילדים:
שלארוכי°םלימיםבהםמותפלותדמעוtיי
תוךהעתיד'תקוותשבהם ,) 18<עמ'צימאון"

אתלשיםאדםשלהמופלאהליכולתוביטוי
שביןבמההמיוחלת,בצמיחהבהתמרה,מבטחו

עלהחייםישותלביןפי' iוהסה~נושהאנושי'
האינסופית.והוריתםתקוותם

הקובץ.בשירימרכזיתהנשיתהמבטנקודת

מעמדתנושאכלעלכמעטמגיבהבהםהדוברת
הפרידהבשיריראשונית.נפשיתכזהותהנשיות

ושלהבת,שלקולהאתמשמיעההיאההוריםמן
<עמ'הכאובהפיוסבשיר<לילדיה-נכדיהם>האם

במיליםהבת,חרדתופיוסהאםדאגתפיוס- ) 20
דמויותעלבשירים .הפיכחוןאימתאתהמשככות

שלבקולןדוברתהיאהמקראמעולםומצבים
תגובותיהן.אתומדובבתהנשיםדמויות

<עלהפותחבשירהחל-מאודאישיתבפואטיקה
היאליוסף>המובאשבחלוםהרזותהפרותשבע

אימתשלהטראומהבעקבותשרהמותעלמספרת
פשטניים,היגדיםללאכדרכה,העקדה:
כךעומק.זיקותשלתהודהמייצרותםיכשהמיל
עלשמרהשלאעלמנוצחת/מתה"היאבמשפט
אמהמותעלהאבלמשירימוטיבמהדהדהילד"
ת iהאימהכישלוןעלהעולםכצערהמשוררת,של

מדכא,בעולםלחייםולהכשירןבנותיהןעללהגן
אי·עלל iכשאקשההכרזה-סופוולקראת
מיעםאחתבכפיפהעיילדוררה wשלהיכולת
ואברהםשרהשלהיותםעלהמאכלת;אתשהניף

הורותםבמהותפרודים-היהודיהעםהורי-

"ומאזגורי'חייםשלפסוקהדעתעלמעלה<וזה
אינויוסףעלהשירבלבם"),ומאכלתנולדיםהם
עתירחלומותפותרחמודות,נערעלשיר

מפעלשלתושייהרבמבריקמנכ"לאוהשראה,
נכון:מה"מתלבטאשרזהעלאםכיכלכלי'
ניכור.אוגעגוענקמה,אוסליחהכוח",אוחולשה
אתהנשייהמתהוםמעלהדינהעלהשיר

אחים"עשרהשלהעוולבעיקר ,והעוולהאכזריות
בעיניים",מבעבעתאפלהרמאותשלכפול~ן
:i ממנושאיןרעומעולליםבאביהםהשולטיםנים

רואההייתירכות/עיניהיו"לוובסיום: .חזרה
האםלאה,משמעלחיות":יכולההייתיפחות/

הילדים,באסוןלחזותשנידונההיאהוולדנית,
נשיםאחרות,במיליםחנק.כטבעתחייהעלהצר

-·-·- k,"" "-"'' ... , :... -



כמו"מופשטנחווהבעולםהטיולכשחסדעוולשלעולםעלמחאהטמונההשיריםשל
אלוהים".קיומםעםמשליםאינושהרגשסורים,יוי

מסע,שיריהםבספרהשיריםכלמסויםבמובןאוצידוקפשר'להםמוצאאינווהאינטלקט
דת,והמוות,החייםשל-עולמותעםכמפגשים"טובהושונות:מרבותאחתכדוגמהמשמעות.

ביחסתובנההמפיקים-חייםואורחותתרבותבטיפותשהרוניםשבעגדעון./שלשיבתוחיתה
הואהמסעהיהודית-ישראלית.הזהותלמורכבותבנוישחטבטרםאבותיו;עםשכבשלל,ונזמי
גםבבדובדוהתגובותהרשמיםזרםהיפתחות,~רעהשליסבתאאחת./אבןעלאחיושבעיםאת

מקוםבתוךהייחודיהעצמיבבדידותהתכנסותימותושילדיהלדעתבליהמלחמה;בראשית
ומשתיירתהמרחק;חסדעלמודה"אניובוכרי:זרובעיקרהחיים,אסונותנוכחמשונות".מיתות
שניבין ,) 65(עמ'יהודים"שלפעורותכעינייםבעמ''מפולת'השירבכותרתשמכונהמהבעת

השונים.במקומותהמסעשירינעיםאלהקטבים"מאיןהאישית:התפילהזיקתבשיריםקיימת , 35
עלשיריםארספואטיים,שיריםגםבספרישנםרוחותבוא /'החמלתעליותהיהמחלצי;יבוא
 .) 66(עמ'מהמבוך"היציאהבחוטלאחוז"לכתוב,אחרים''תהליםהיפההשירזוברוחטוב",מארץ

הכרההיאוהפועלהמגיבהחווה,האניהתפוגגותלהיותבמצוקתולאלוהיםאהדההמבטא ,) 36(עמ'
צופהשכותבתמי"אבלהכותב:האניבבריאת"מערכתעלשירכעולמנו'עולםשלריבונו
ועוברתשחיה,למיידומציעה ;ר~ 9במרחוקבוראיםשאנוכפיעולםבוראעםחדשהיחסים"

אלשמתבונןמי .) 66(עמ'בשוק"הירגלבמושייכותנתיביועלברוחנו'אליוופוניםאותו
ומבעדשמעברלמהותחודרשמבטוה~נים,אה.יהברבמעשההמפעמתלרוחחדשים

עלהחייםבמסתריפוגשהחיצונית,זות nל
המחזור(ראהביותרהזעירביצורגםהתגלויותיהם

מראהאפילוכך ;) 70-67עמ'חיים','בעלות
הנידח,ומן .) 69(עמ'המלכודתפנינוכחהעכבר

הלאומי'הגדול'נגזר-"עכברי"ההמזערי'
העומדבעכברההתבוננותמןהאלוהי:האישי'
שליאלוהים"כךהשיר:בשפתנגזרלהילכד
עיר".שלעכברשלום,היהשלמים.עמיםהפקיר
אהובהמכלבההפרידהבשירלכךבדומה

היה"אפשרחייהמשתמויכנאמרבגסיסתה

"קטלוג"למבעדבעולם,המסעותבשירי
תמידמבצבצתוהמתועדותהנגלותהתופעות
עולםשלפניושבקלסתרהאישיתהמשמעות
נכרכתזוומשמעותלעיןהנחשףחדשפנומנולוגי

וישימוה'"יכונןהכותבת:שלהעבריתבהוויה
המקראשפתזכרימומבי",שלההינדיבצד~רה
ישראלית·אשהשלההוויהבעומקחיבורהם

ההיענותההינדית.הבריאהעולםעםעברית
שלמראותיהשמעליםהדיכויחזותלכאבלצער'
בןבריאהמיתוסבהצגתביטוילידיבאההודו'
מראהדכאנית,היררכיהבוראאשרהימים,שבעת

האצבעות,בין"שחורמשחורשחורשכולונשים
(עמ'בעיניים"ושחורהציפורנייםתחתשחור

הואהמבטוהמגוונים,השוניםהשירים,בכל .) 41

ונענההזולתכאבאתמזההחומל'וראשונהבראש
מרפאשלמשישיםאחדבהשישהזדהותמתוךלו

 ) 43<עמ'בשוק''בוקרהשירלמשלכךלניכור.

זושלהיהודיתהישראליתעצמיותהביןמפגיש
התנפלותנוכחאדישהלהישארמסוגלתשאינה
עמדתביןלכודהוהיאבשוק,נערהעלגברים

רוויבעולםלשרודכדימלמדתשהיוגההריחוק
תעמוד"לאהקדוםהמקראיהצוהדלביןכאב,
עמדתיאניגםהירקנים,"כמורעך":דםעל

מכאיבשרגשלימדוביוגהדמה./עלמרחוק

בחוץ./הרועעםולהתעמתלהתקשראסורמזיק;
מביסה,חוויה"זופחדנית.בעיקרואניהודו וז]".[

הופכתבמיליםה"מצולמת"התמונהכאשר
מעמדהאתלכותבתהמשקפתאכזריתלמר~ה
לאוגםלשנותןבידהןישאהתופעותבעולם
לא·כתיירהצד'מןלהישארהקושי .עמןלהסכין
עמדתי"אניהחושים:בקהותמחירומעורב,

 .) 44(עמ'לבי"אתוהרדמתיבחלון

חושני'ציורי'לתערולגלושעשוייםמסעשירי
הסמויבמקומוכצלם-במילים,ה'מתעד'נותרשבו
נוכחותתמידהיאבירוןלדיןציפיאך .העיןמן

מלחמההלומי"אנשיםרגשית:ומעורבתחיה
בתוךעגלותיהם;למשטחידבוקיםנמוועוני;
עוצמתית,תמונהזו- ) 52<עמ'כוח"~לאתעזובה

אחת:בנשימההתקווהעםהיאושאתהמכילiז
הריח"מחוצףהגאה"היסמיןלרגלינמיםהם

אלוהים,שלאישוניובשחורלרגעלהתבונן
 .) 70<עמ'להבין"ולאלהסתחרר

סבלםתמידהיאהתצפיתנקודתהמסעיבשיר
הזוהר'שלהנוראמחירוהאלמונים,המוןשל

שגבההמחירבמונחיוהדרפארשלמשקלםכובד
פועליוציפוכנסייתובצלי"אתומקימיו:מבוניו

או:כספית",מרעלתוגוועומוזהבת/בתערובת
פינהאבןירוסדרתיים;ורוצחים"מטורפים

הרירהואהיפה;לעירםאנשים/אהבתלתרבות.
הלחשןהיהמרגיש"לבורקלעם",אותםהמדביק
העילי',הכביש<'עלים"יהחהצגתאתשהציל

 .) 78עמ'

העינייםמסמאיהמופעיםעולםאחרות,במילים
אסוןעלנבנההדרםעוצמתבכלהלבוכובשי
ומעניקהעמוקותמחלחלתהזוהראות .הזולת
מןאחדשבכלכאובה,איכותהמסעלשירי
המשוררתבעיןהמשמשכגבישנוצקתהשירים

למהותםשאיןהמחיר'אימתהעוול'הכאב,גלאי
תרבותהופכתמהרל"כמהוזכרלשכחם.או

זמננובתאשה .) 77<עמ'חרבות"לעיימעודנת
אהבהביןהאנושית,האימהאבותביןשמהלכת

בחייהלהישמהפנים,להסתראסוןוביןליראה
עובדהוזומדברתעוד"אניאבירן>:על<בפרפרזה
כאקסהכתיבהמעשהדהיינו .) 82(עמ'מרגיעה"

האוניםחוסרעלמייאשתתובנההתוודעות,של
וההבטחההכוחעלגםאךהאנושיהיחידשל

 ·:·המילים.שבמעשה
ציוןכןקטןדינה

 ...יודעד wה

rזז~זר w ~~הי;רער wס
וכמהיחיד,נצחשל

ז- : .ז- ·: ·:

~~ין-ס;ףסיוע;ךז;רלוי;ת ה.ל~~
:p ת;ש~; ,ת;ת~קדוז;ת 

o/ ז~זךקו~rם~ז? 
ישב;נצחלכלוהאם

 : ·;- ·:ז : .- :

מסיניות;ךהמשל;אל;ה
- . • T : •: •-;י;

חרב,לפתעכזהנצחואם
: • .'' -' .' T - ' .' : T '' 

 ?ף;ס-ןי~~~ליטהו~~ךל; /oס~ל~םס~ם
י;ךע?~י

~סללת;~הז;רשו~ה w:ס~ז
 .באכסנית-כ;כביםבינתיםמתעכבת

• : -;• ;• •• : -• : -: -:-T • 

הרגעמשביעא;תישתתעכב
 . '- ·;ז- . :- . ' ..- : . ·:

tכל ת~י~~ 'י~,אע:ז~ןק
בת;כיאבלשחד,עםעלעלעל

 . :ז-:-- .ז :--

~יק. 9 ~ךןה .ח~~זr ץ~~~~

חצין,

 ~ושפיגלבלטאלכסנדר
בן-חייםבסמןרבקהמיידיש:

השירשלהמתקתקהגיבורהואהזמן
שפיגלבלטאלכסנדרהזה.החזק
המחוגביןההבדלאתיפהמצייר
הקטןהמחוגלבין("הנצח")הגדול

שחך"),עםעלעלעלטל;("פנינת

צודקמקולקלשעוןשגםיודעהוא
ביום.פעמיים

סומקרוני
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מןהנטולפרדוקס

עצמםהחיים

אתרואיםהמלחמהמאחורידגן:נילי
עמ' 80 , 2010חושןאבןהוצאתהים,

בתולדותוהמבורכות,הגדולות,המהפכותאחת
עםהתרחשההאנושית,והפילוסופיההספרות
העוסקתהאקזיסטנציאליזם,תורתשללידתה

בעידןובמשמעותוהאנושיהקיוםבתכלית
הספרותואנשיההוגיםהיומעטיםאמנםהמודרני.

.אךובמשמעותוהקיוםבמהותבכתביהםשעסקו

ואתהעצברקמותאתבדפיהםחשפואלו
זכוכךועלוהאדם,האנושיתהחברהמורכבות
רה- ,סארטר ,קאמי<ניטשה,עולםלתהילת
השיריתבכתיבתהועוד>.,קפקא,היידגרבובואר

 ,אקזיסטנציאליסטימחשבהקודגןנילימבטאת
עלהחייםשלהכרוניקהנחשפתשבאמצעותו
ויופיה.כיעורהשבריריותה,מורכבותה,

אתרואיםהמלחמהמאחוריהשבישיריהבספר
 ,חייושגרתהאדם,לבטיאתדגןמתארתהים,

שרידיו ,מותו ,דעיכתו ,מחשבותיו ,הגותו

יחסההשונות.הארצותבנופישהותירוצלקות
 ,הספרבכותרתכברמופיעלתקווההאמביוולנטי

רואיםהמלחמה"מאחוריכיאמנםהמצהירה
מעורפליםמציגהכריכהתצלוםאולםהים",

ומטושטש.

הראשוןהשירמכותרתשאולההספרכותרת
"עופרתבמסגרתבעזהבלחימהשעוסק ,בספר

בגדידגןעוטהזהבשיר . 2009בחורףיצוקה"

"צבעודאות:בחוסרהנוףאתוצובעתמלחמה
עשן/ענביחרושיםשדותעליורדאדום

המלחמה/רואיםחדש/מאחורילאופקמסתבכים;
שלצבעה-האדוםהצבע .) 5<עמ'הים"את

אתמציףבשדרות,והיורדתהעולההאזעקה
שנורוהטיליםעשןענניכשלאחריוהמרחב

מבעדומעורפל.חדשאופקויוצריםמיתמרים

המשוררתטוענת ,ומעורפלסמיךאופקלאותו
רוגע ,טוהרשמסמליםאותוהים".אתש"רואים
הספרבחזיתהמוצגשלום>,ימיגם<ואוליושלווה

דגרןגדישהצלםייתכןמושג.ובלתימטושטש
הקרבות,שוךעםשגםלכךכיוונווהמשוררת

העשןוענניבמילואםיופיעולאוהשלווההרוגע
היםולפיכך ,יפוגולאשבאופק<המלחמה>
בלב.דמעורפלבאופןאךייראה,אמנם<השלום>
למרחבביחסרקלאנוכחותהמלחמהצלקות

נופיאתגםפרטיםבפרטימציירתדגן .הישראלי
ביקרה.בהן ,לשעבריוגוסלביהבמדינותהלחימה
אתמבכההיאבקרואטיה><כפר'לסטובו'בשיר
מרחבומתארתהנוףהרסואתהתושביםמות

לאיבודללכתעלינו"היהומדמם:מצולק
למצאו."ניתןשלאמקוםלמצואכדיבלסטובו;

לאבדרךחולףמישהו /?םל?הלכולאןקר.
שנעלם"נוףרקומתמפהעץשולחןעלדרך".
עדייןשרידיההמלחמה,שתמהאף ,) 9<עמ'

16 
 353גליון

ובינותכפרבכלניכרים

דגןדרך.אבןכלחריצי
האילמיםלנופיםמקדישה
וחיותםקולםמהםשניטלו

היאמחדשבושלם,פרק
ייחודואתמציגה

עלהבלקןשלהרגיונאלי
 ,הגיאומורפולוגיעושרו
גרפיוהאתנוגרפיהפיטו

 lfמבליטההיאומאידך

הגזמה>כדיעד<לעתים
והצלקותעוריהכאת

ללחימהביחסכילצייןמעניין .בפניושנותרו
מפורשתעמדהמהבעתהמשוררתנמנעהבעזה

בבלקןלמלחמהביחסואולםבשירתה,
וברורה:נחרצתהיאההרסניות,ולתוצאותיה

פרצהולמהמהעללשונותיה;חרצה"המלחמה
זאת,עםיחד .) 9<עמ'זוכר"אינואישכבר

אומאשימהאצבעמהפנייתנמנעתהמשוררת

אשם;אינו"אישבלחימה:מסויםבצדתומכת

בשירגם .>םש<מאומה"יודעיםאינםוהמתים

כצלמתניטרלית,עמדתההים'את'רואים
ולמעלותלחסרונותמודעת ,מהצדהמתבוננת

אחרומישהוגבולסימן"מישהוהעולם:עמישל
אשמיםלהשאיןפעולותשלכרוניקה-ירה"
 ,) 5<עמ'

הקדישההזדהותומעוררימצמרריםפרקיםשני

ללאה,המוקדשבפרקלה.קרוביםשללמותםדגן
תיעדה,המשוררתשבהםשירים,שישהמופיעים

חברתהשלהאחרוניםימיהאתציירהואףצילמה
מנקודתנכתבוהאלההשיריםהחולים.בבית
עםעמוקההזדהותומתוךהחברה,שלמבטה
לחייםאתך;חפציךאתלוקחת"אתסבלה:

ימיך";אתמ~וננתהברזלמטתידיתהבאים."
דיאלוגמתואר ) 24<עמ'אחרבשיר .) 22<עמ'
לחברתה:המודאגתהמשוררתביןאילםכמעט
פטפוטיעםהשלמנועצובות/היינו"לא

מפחדת?'/'אתהסמוכה."במיטההגרוזינית

בעודשהכסיף".השיער;קצהעדצוחקות ".'אל'
חרףהחולה,החברהעםיחדהחולים,שבבית
הריופעלתנות,אופטימיותחדורתהיאהקשיים
אימההכותבתנמלאתהביתה,חזרתהשעם

החברה:עםשם,עדייןהיאמטרידים.והרהורים

הגוףרקברגשותיה,בהרהוריה,במחשבותיה,

הקר"בביתהביתית:לשגרהלשובנאלץהפיזי
מפגשיםאיןמקרר/טריקתשמעתבלא

התמונותשיניים."מצחצחיםלאאקראיים;
מרחיקמחדש;נדרךהביולוגיהשעוןהוסרו;
 .) 25<עמ'יום"ועודיוםמאיתנו

 ,ידידשלומותוגסיסתוגםכמוהחברה,מות
המשוררתוסגרגטיבית.מאופקתכחוויהמוצגים

"החייםלמוות:חייםביןברורההפרדהיוצרת
ובשוליהםמחוספסת/באבןנחרציםמסתיימים;

במקלחת"וועלתלויה ...טריקוכתונתנותרת
מחוספסת,באבןונחתםנטמןהמת .) 27<עמ'

הקרוביםעםיחדנותרותהחיותשאריותיוואילו
שמות".מזכירים"לאהםשאףהאבלים,

נופךמעניקההמשוררת

 ,קולנועיכמעט ,ויזואלי
מהיש"עודהלוויה:לאירוע
הגשםירדבטרם;לומר

פוניםהגפסנית;אתוישקה

לאהשער;לעברבכבדות
 .) 2 7<עמ' 11שמותמזכירים

שלכרוניקההיאהידידגסיסת
"בחדרמראש:ידועמוות

הולכיםהסמוך;השכנים
שלבסוף:עדומתמעטים",

עמוקהנשימהנושם"אתה

בבחינתהיאכאןה"די"ומשמעות .) 66<עמ'ודי"

הפרדההחיים,לעולםהמתיםעולםביןחיץיצירת
דגן.בשיריכמוטיבשחוזרת

עזהכמיהה ,לאואובמכווןנשזרת,הספרלאורך
זהותהשאתדמותולמגעלתמיכהלחום,

מבקשתסגור''חוףבשירחושפת.אינההמשוררת

היא'חמין'ובשיר ,) 42<עמ'בי""געהמשוררת

לביןבינההניכורואוליהריחוקעלמלינה
בשירמציגההיאתוצאותיושאתניכורהדמות,

ההיסטוריה"כללביני''ביניוהחושפניהאינטימי
אפילוכניעה;שלדקחוטעלתלויה;שלנושל

 ,) 33<עמ'לביני"ביניהןהמריבות

בפרקיםהמשוררתמשתפתזאת,מהכמיההלבד

 36-<עמ'לביני'ו'ביני ) 37-50<עמ''טרולוסים'

ויפהפהכןחישוףבתהליךהקוראיםאת ) 29
חוסרשלבעולםכלשהילתובנהלהגיעשחותר
סודוקובמשחקידרכנו;עוברים"הימיםודאות:

לגלות;החייםכללינדרשיםוטעיה".ניסוי-
אינהדגן ,) 40<עמ'עייפה"אניוכעתאני,/מי

קיומם,עלומערערתשלהחייהאתרקבוחנת
החברהחייעלגםומערערתמבקרתבוחנת,אלא
מהלאכבר"עירי."ופועלת:חיההיאשבה

עלרחוב/אנדרטהלהיותהפכואנשיםשחיתה;

 .) 43<עמ'חוף"

בספרה:האחרונהלשורהדגןייחדהנפרדדף
דף .) 69<עמ'החיים"שלתחבולההיא"תקווה
כאילולבדה,עריריתשורהאותהשבמרכזושלם

אליוקשורהאךהשירים,מילקוטמנודהמוקצית.
עיסוקשעניינוליניארירצףוממשיכההדוקקשר

כמיההתהייה,בדעיכה,פולשניעדאינטימי

פסימיתדו-משמעית:חתימהזאתלמעשהומוות.
תוצרבהיותה ,סיכוילתקווהאיןכאילו ,אחדמצד

אירועיםרצףשלמתבקש><כמעטאבולוציוני
אופטימיתהיא ,שבימצדקשים.ותהליכים
עללהתגברוביכולתהמפגינהשהיאבתחבולות

הצבעוניים,בשיריםשתוארוכפיקשיים,

שמזהההתקווהביןפרדוקסלכאורההחיוניים.
בשירים,המתואריםהקטניםבפכיםהקורא

האחרוןבשירכמוודחייתה,התקווהלשלילת
נושם"אתהבמשפטהנחתם ,) 66<עמ'בספר

מןהנטולפרדוקסזהואךודי",עמוקה;נשימה
 ·:·עצמם.הממשייםהחיים

אורכךביקולא
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ו
וייכרטרפי

שיריו,עםלשם,גיוראעם

לכתן*עם

מילדותו"כלילנגמל;אדםשאיןייתכן"אך

הפוגה''אמנותלשם,גיורא

נוף·תבניתאלאאינוהאדםקטנה,/ארץקרקעאלאאינו"האדם
היהלשםגיוראשלמולדתונוףטשרניחובסקי.שאולכתבמולדתו"
מתכתבמקלט'שירי'שלושהבטריפטיךהארבעים.שנותשלתל-אביב
הבריטיהמנדטבימישהיההילדעםחמישים,לגילבהתקרבו ,המשורר
הילדףת,מזיכרונותלחמוקשאיןיודעהואהשנייה.העולםומלחמת

מקום"ביןההיא:הארורההמלחמהמזיכרוןלחמוקיכוללאשהעםכמו
ונזכרכותבהואוחצי"קילומטרמתגורר;אנישבולרחובהולדתי;

צונןריחלילדףתהיה;שלי>,<הראשונההשנייה;העולםש"במלחמת
הואגילוממרוםאפרפר". ,קלעכברים;וסוהרןזיעהמקלט,/של

מרחקשנים,/וחמש"ארבעיםההן:לחוויותביחסרגשותיואתמסכם
אינם;בתל-אביב,דקות;עשריםומהלךומלחמות;דירותשש-שבע

 .) 50<עמ'הילדףת"מריחבטוחמקלט

והופיעהשבההיאבעולם.עירמכליותרתל-אביבאתאהבגיורא

כמוותמורותיה.תקופותיהאתריה,דמויותיה,עלשירתוספריבכל
הקדישלסוסיהגםכךבמקלטהשהייהולימיהעירבדרוםלילדותו

הסוסיםשמואתהשלישישיריולספרשהעניקמרגשטריפטיך
מסכמתבעינייםלהם"יש ,) 1992 ,<כרמלבתל-אביבהאחרונים
עירו:אודותעלבזיכרונותשקעומידכתב ) 38עמ'<שם,הסוסים"

שכונתלידחומים,שלושה;שניים,היום:כאילואותם;זוכר"אני

ושתקניםרזיםבמדרכה./הברזללטבעותבאפסוקשורים /.פלורנטין
משפחתו:לזיכרונותהפליגמאוד,טבעיבמעברמהם, .>םש<כעגלונים"

קוביותלהםנותנתעיוורת,/,כמעטשליסבתאאתזוכר:;אני"ועוד
שאינניואףסוכות.;בערבלעולמההלכה;טובה,בtקיבה;היא,סוכר.;

עודהלחהסוסיםשריחלהגיד;לישבאכמעטהגשם;מורידמתפלל

 .>םש<באוויר"עומד

·אישיתהסיפוריתהנימהאתמעדיףשהמשוררניכרשלעילבציטוטים

שירתאת ,השארבין ,שאפיינוהמציאותותזמורהצליליםמארגעל
יהורםופיצ'י ) 1988-1941 (הורביץיאירדורו,בניהטובים,חבריושני

החשיבותאתרואיםאנולעילשצוטטובשירים .) 2010-1941 (מאירבן

העבר.בנתיביהזיכרוןאתשמוליךהמרכזיכחושלריחמעניקשהוא
מזה.תל-אביבסוסיריחמזה,המקלטיםריח

מראותריחות,שלתערובתחזק,סנסואלי~מדגיוראשלבשירתוהיה
שלהראשונהבמחצית ,בראשיתווהארץ.העירבנופיומגע-תודעה

אגדיתצבעונית,קיומית,שירהדורוכבניכתבהשישים,שנות

בדיוק , 1961בשנתשנכתבאותי','ראההמוקדםבשירווסוריאליסטית.

שללשירוהדמיון<וראההאשש~ליבמבחרוכונסשנה,חמישיםלפני
כשהקבריםבחלקהאי·שם'לפתע,הורביץיאירשליותרהמאוחר
הנרגשים·הצעיריםכדרךגיוראכותב ,) 1966 ,סלויוןמתוךגלויים'

בעיגולייושבאותי"ראהוהכיליון:החלופיותתחושתעלמבוהלים,
כשיערלפרוח;מנסיםעודימים ;:ברקי:r.ואלהזמן;בסוףהשמש;
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ספקנוגה,תמונהבשרטוטמסתייםהשיר .) 46<עמ'הרקות.""עללבן

 ,כאן"הנהבאחריתו:הדוברחוזהשבהפוגלית,ספקשטיינברגית
הגרומות;באצבעותיףוחשירוק;~יתרצומחאניהשמש,/בעיגולי

בסוף /עי~י,ורקהחיוורים;השמשבעיגוליסתווי;עלההמרטיטות

 .>םש<נושר"עלהרואותהזמן,/
לשםגיוראשלהשיריתויצירתותודעתו ,גופואתרדפההקץתחושת

רגעבכלכישידעלבחולההואגםהיההורביץיאירכמומראשיתה.
אהבתשביןהזאתהשניףתאתלגלותניתןבשיריולבגו.דעלולהגוף

שיריםבלבהחשכה.האימהוביןוהארץהעירהטבע,הבית,החיים,
שלחדרוביןהיחסיםשעניינויפהפהשיריםבצמדפוגשיםאנואלה
אותושמציפההקיום·אי·קיוםותחושתלחדרהסמוכההצמחייהאדם,

התפשטותאתמתארהואב'שרך'בטבע.המחזוריותגילויילנוכח
מפליגומידהמסוידמחדרוצופההואשבההפנימית,בחצרהצמח

הסיעוהשחורות;הנבגים"מגבשושיותומרחקים:מרחביםעללפנטזיה

אחר;יערותבסבךאחריםשרכיםאלחדרי;אתהמלאבאווירהקורים
ברוח;יונקותומצמחתהמרחפת /הירקףתשללאורכהשטוח ,ואותי

 ,) 85<עמ'חי"שמשרו~הלחלוחית,/ור;בהפארותהפוןה

ועינוהמוותלדממתקשובהאוזנו ,השמשיהזה,החלוםבתוךזאת,עם

ירוק~רף-אוזןטיתי; ryהחולףהזההרגע"אלחשכה:מפענחת
וכהה~שרני;העלים,קוריאלהדחוסה;בזרימהואפלבשוליים;

להשוותאפשר .>םש<לחדר"מתחתפעורהוהאדמההאור,/אלכמאוץ
המאוחרהמחזורמתוךהורביץיאירשלשורותיועםהללוהשורותאת

מתפרקתהאדמהאתכששמעתי;הלילה,"אךפרוזדורים':'פרפור

כצלילעולההתכולה;הבוקריריעתאתלנגדיראיתילמיטה,/מתחת
 ,) 423עמ'השירים,<כלנפרש"

הטבעמגילוייהמשוררמתפעם , 1990בשנתשנכתב'שסק',בשיר
זאתובכלשלג,/כאןירדשלאשנה"ארבעיםהאורבני:המרחבבתוך
 .) 86<עמ'ומלח"אספלטשלזהאבניבמרחבומגולען;ירוק-עדעץ

-השסקוביןבינוהמטונימייםהיחסיםאתחושףהואהשירבהמשך
לשסקבניגודאולםירקרק".ברגעבחדראניקליפתו/ברחם"כשסק
בשיריווקוראיושבהמשורר ,בפריחתוורקאךהנתוןהתודעה,נטול

סהרוריףת ~~שהאוורירי,/לווילוןמעברקסמים"מפתמול .דוןג'וןשל

הנודעמשירוכדוראותואולי ,האפלבכדורחשהואובוסר"~רבית
בסיומוחוזרהשירקליפתו.עלבני-חלוףאורחיםרקשאנוגתה,של
עושההואכאן-החייםבמסעשהריהקיומית,הבדידותנקודתאל

אחדכל-אי"שהואאדם"איןדוןג'וןשלדבריועלמהפכתפרפראזה

הואאדםדון:"קראתיורגשותיו:גופובמרחבילבדומתקייםמאיתנו
לוקחאינובמסעותיו;שמפליגמיגםאולםארכיפלג.;עולםאי.;

 ,) 87<עמ'עצמו"אתאלא

רביםאליונלוובודד.מסעהיהלאבעולםלשםגיוראשלמסעו
בשירהקיומית.והחרדההבדידותתחושתאתוהפיגולחברהלושאוחו

לאשתשהוקדש ,הלשוןגבולקצהעדאינטימיאהבהשיר'תחושה,'
"וישנההרדיו:מןשבקעומונטוורדילצלילי ,המשוררכתבדבורה,חייו

מוכר./החדר/גםמוכרת.ונשימהמוכרתכתף,/ליטוףידבמגעאהבה
הכתיבהשולחןהפסנתר,/מעלצדדיבאורהבהירה;הגואשתמונת

המוזיקהמול >.םש<שכנים"מלמוליהמקרר./מהום ryהמרבדים. /החףם.

מונטוורדיהמנגןהרדיומולהדומסטית.המוזיקהאתהציבמונטוורדישל
ניגון">אולישייר.בלימושלם;דברלאשיר.;<"לאשלושירתואת

<עמ'לישון"~כבתמנגן.//"הרדיו :אשתושלהחפהתנומתהואת
93-92 (. 

לשירה,<קשב 1998-1959שיריםהאש:שולימהמבחרלקוחים*הציטוטים

אחרת.צויןכןאםאלא ) 1999



ברורה,מוזיקליתתבניתעלכמובןמושתתהואגם'נוקטורנו',בשיר

השירלנגינה.מחייהתקופותשהקדישה ,מיכללבתואהבתואתשורר

להביאושלאיכולאינניאבבתור . 1983בשנתנעוריה,בימינכתב
בשלוםודרשחזרטלפוןשיחתשבכלהמנוח,רעילזכרבמלואוכאן

בפסנתרזמירים"ישלכל:מעלהיאאבותשאהבתשיודעכמי ,דרבתי
מיתריםמנקרים;ולבנים,שחוריםענפים;עלבאהבהמנתריםשלי;

למששחףמה;עץפלומתעלמחליקה;החמהוכנפםודקים;עבים

במיזמיריםשמעמייער.//בעופותפראיואופלמזמורים;לחשים
זמיריםבארגטל./ורדיםכשהיה./בחדרהקולכנפיים?//משקמינור,/

מר; tלהאגרטל:צא.בלאטוריח.;שנת-ישרים~וורדים;נמיםצהובים

 ,) 89<עמ'העף"כחלומימעופפות,/כלהקות

שאימץזוסמןעזראאב.כדמויותתומרובן-ציוןזוסמןעזראגםוהיו

יהודה.בנחלתהחקלאיהספרבביתלמדשבהןבשניםהנערגיוראאת
ממנומבוגרשהיה ,הבכירהמשוררבביתלביקוריםסרהיהמשם

ותרגום.ביקורתמסה,שירה,בהלכותפרקלמדושממנושנהבארבעים

שניםהאחרון.יומועדקשרעלשמרלדורותיהזוסמןמשפחתעם
שאותוהיום' ,מזמןיהודה'נחלתהנהדרהמחזוראתכתביותרמאוחר

שבוהמחזורשלג'פרקהנה .המשורראלמנת ,זוסמןללאההקדיש
שביניהם,הנפשיתהקרבהעלוכותבזוסמןשלקברואלגיוראעולה

הישןהקברותבביתקיץביום"גםוהגיאוגרפיה:השניםמרחקחרף

ביוםלאמאז.;/ויותרשניםתריסרהצמרות.;בצלקרירבראשון;
'לפניהמזמורברדיו;נשמעשמחת-תורהבמוצאיאם;כיהשנה,

בצהרייםיהודה.;בנחלתהמחניקהקיץכביוםאתיצבה'/אלי,הר~סאך,

המוריקההשסקצמרתאתהאחרונה.//למנוחתועזראאתליווינו
לחומתלדמות/יכולאיננישחורה-מבהיקה,><הערב,/ביתיבחצר

חצישהואהמרחק,למרותבראשון;/הישןשבבית-הקברותהברושים

 ,) 59<עמ'אווירי"בקושעה

כדיתמידחזרשאליורוחניכמורהביאליקגםוהיה

שלובהיסטוריההישראליבמרחבמקומואתלמצוא
וידענפשאהבתאהבשאותההעברית,השירה

הפואמהשלו'בפרקממנה.למעלהשאיןבעמקות
אתוכותבלביאליקקידהמחווההואהארץ''כתיבת
'אללהארץילידגרסתהמקוצרת, ,שלוגרסתו

מהגרת:;ציפורהםבשפלה;הקיץ"שלהיהציפור':

 .) 33<עמ'בך"שףרבשלוםועננים.//כנפיים

לתבניתוהערכהחיבהגיורארחשלביאליקבדומה
שבראשההאש','שוליהפואמהאתהארוך.השיר
ביאליק,שלהאש''מגילתמתוךשורותרבמוטוהציב
המעודכנתבגרסתהבספרף~תנה-1967בלכתובהחל
בשנתעשורים,שלושהכעבוראותהשחתםלאחררק

שאותהחיהתבניתעיניולנגדחיתהיצירתו . 1997
לדותויבלשם,גיוראבספריובווריאציותמכנסrזושוב,שובמשנההיה

 .סדרושינוייהוספותהשמטות,תוךהמאוחרים
לחומריוחזר ,והולךמתקצרשזמנוההרגשהכשגברההאחרונות,בשנים

לשירה,<קשבעירעםקבוצתיתתמונהבספרמחדשועיצבםהוותיקים
בתנופתממנושפרצושורותמאותנדיבהבידעליהםהוסיףהוא ,) 2010

רוצהשאיננוכמי ,לכןקודםידעלאנדמה,כךשכמותה,השראה

העולםבתוךגםכמובתל-אביבחייואתלסכםמבליהעולםמןלצאת
 •הישראלי ,העברי ,היהודי
 ,'טרומפלדורהייחודיתהפואמהאתבמלואהכאןלסקוראוכלשלאמובן
העכשווית,תל-אביבעםהילדותמןתמונותהמשלבתהרחוב',מורד

העילגתהעבריתעלחריפהביקורתעםמיתוסזכריהנדל"נית,
שהיחידדומני ,ובהיקפובעוצמתודופןיוצאניסיוןזהווהסלנגית.

לשםגיורא

והתודעההטופוגרפיהמפותאתללכודלשם,שלדורובשירתמסוגו
החייםמעגליביןשנעהתודעהאותההראשונה.העבריתהעירשל

שברחובהעלמיןשבביתהמוותמחוזותוביןהתל-אביביהיםלחוף

ובוניה.יוצריהגדולישלמשכנםמקום ,טרומפלדור

המרחביםואתעפעף,מנידהחמקמקההווהזמןאתללכודניסהגיורא
לפוליפוניהערהואכאשרהתל-אביביתלנינווההמקראיתנינווהשבין

נהדףקולקול./אחרגולשקולקול./רודף"קולההיסטוריה:של
והכל; ,באווירהדמגלגלהדנרדף,/ ,מקיר

 ,) 19<עמ'תל-אביבי"מלחוברססבאדמתאבך

 ,הללוהשיריםעםועודעודלשהותרוצההייתי
כעורך ,כחברואחר-כךכקוראתחילהשאחריהם,

אבלשנה.מעשריםיותרמקרובעקבתי ,וכמו"ל
שלבובותיהםעז ,ליקוראתלשירה""קשבעבודת
יום,אורלראותלגאולה,מחכיםגיוראושלפיצ'י

לשםגיוראהילדעםהקוראיםאתמשאירואני
-גלריה,ויהודיתאפרים-פישלשלבנם<רוטשטיין>

וימים:ימיםלחוףילדותואתלתארהיטיבשכה
 ,נטי;כיארמוןעלשפוף;סרוג,בבגד-ים ,"ואני

ממלכתעדהחול;קפליאתבדמיוניפורש~רוקי,/
ר;פת 9למעברכלב,/שחייתבמרחקחלום./

כברהטבועים;הרוביםתרמילי ו~~אלטלנה;

בזיכרון"יחלידמהרהעדהברזל.שלד iואזל.בשלה
מוזיקלית:וקידהק;ןהלסיום,משהוועוד ,) 11<עמ'

הואשחףגםהתל-אביבי;החוףעלהקיצי"בשקט

דממה.ועכשיונוקטורנו ,פורטיסימו .>םש<הים"י gאפעדפורטיסימו

 ,תרגומיו ,שיריובדמותהיפעהבמלואחייוצליליעוליםמתוכהאבל
שלחותםנתןשבהםוהאנשיםשערךהספרים ,ביקורותיו ,מסותיו
 ·:·ואהבה.נדיבות
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""""""""rןייכרט"."רפי / חואג........... " ... " .. " ... " ..... " 
 ) 2011-1940 (לשםגיוראהיקרעמיתילזכר

שביליםדרךהעפרתוךאלאותךמלוויםאנחנו .שעברהשבועגשמיאחריבוציתוהאדמהתערכמוכחוליםהשמים

מיליםוקומץוגונהאבנותחתאישלנו,לאמתיםפרוזדורידרךגופינו~תאראתמעביריםבקושיהמצבות.ביןצרים

קצהענף,עלציפורמציאות:פיסתאלמבטמפניםאחריםבשבחם.ומפליגיםהמתיםאלשמדבריםישעשורים.שמסכם

מחניקים.רגביםמתחתלהיאסףמחשכיו,אלהמתעםלהימרטמסרבבנומשהושיער.קווצתחשוף,גבמתבדר,שמלה

הנפששאריתחלקית.אחיזתהאולםמקונניםשלשיירהבנוהולכתומרחק.ענניםתרותהעינייםאוויר,תאביהנחיריים

החיים.מסלולאללמשוכותמעבראללזנוקונמתחתרגלכופפת

בלבד.מילים 100מונהמהםאחדשכלפיוטיתפרוזהשלקצרצריםקטעיםהם"מאות"

מכברלאשהלןומסאי,מתרגםמשורר,לשם,גיוראידידישללזכרו

האמריקנית.לשירהמתרגומיולמבחרהפעםהמדורמוקדשלעולמו,

ע.פ.
קליפטוךלוסיל

דרקוניםישעודכאן

קרות'היידך

שבקצריםקצריםחמישה
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קוניץסטנלי.
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לאביסלחהא.למע;לםאמי
• " •• T T : T T : ' 
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 :- ·:ז- ."
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: " T " : : - : T : -: -:·:· 

 .~י;זןך ~·rז~בס~ל;ן

לשםגיוראמאנגלית:תרגם
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ו
עופראבי

וזיכרוןפרגתש"ח:

עמ' 190 , 2011ספריםידיעותהוצאתתש"ח,קניוק:יורם

מדינהלשוםמדינה,איןזיכרוןלשוםאחרת,אוכךהיה,לאאו"היה

יורםפותחכךזיכרון."":להמציאאולזכוריכולאניזיכרון.אין
חוזרושובשובכולו.לספרהמפתחוכאןתש"ח,ספרואתקניוק
איניהלואבאמת,זוכראנימהבטוחלא"אניהזה:המוטועלקניוק
אמיתילהיותיכולאמתאחרימחיפוששבאשקרהזיכרון."עלסומך
אתהרגעואחריחושב,אתהמהאמת,יותר

רוצה"."שאתהמהרקזוכר

הקולקטיביהזיכרוןאתהנוטלספרהואתש"ח
זיכרונותיואתהעצמאות,ממלחמתהישראלי

 ,צעירכנערבמלחמהשלחםקניוקיורםשל
היוםועדמאז·שכנגדוהאמירותהאמירותאת

 ,בכללהלאומיהנרטיבועלמלחמהאותהעל
ידע.ולאעדוביסודיותחזקכולםאתומערבב
ורצוףבתכליתקוהרנטיבלתיהואהתוצר
ורעיוניתעובדתיתמבחינהפנימיותסתירות

 '"""י-כך!בשלדווקאושמא-זאתובכלכאחת,
הפלמ"ח,דורתודעתשלותקףחזקביטוימביא
 jכולה.הישראליותתודעתואףתש"ח,דורכלל

 1948<במרכז>קנירקיורםשבהםאסוציאטיבייםקטביםביןנעקניוק

להרואיולחשוב,לטפל<לכאורה?)שווהמשקל

וגדושמלאהספרהזויה.בחופשיותלזהמזהעוברוהוא ,ולמגוחך

מהזיכרוןתמונותחלקןסוג:מכל·מופרכותופחותמופרכותבתמונות
חלקןכפשוטן:ההיסטוריותמהעובדותואףהקולקטיביההיסטורי
 ,בקרבתוולאנשיםלמחברקרו>לא<אושקרויותרפרטייםאירועים

לכתובבכללניתןהאםלא>.<אוקרואכןאםלא><אויודעהמחברורק
 ,מודרניתודעהזרםשלישראלינוסח ,שהבלגןספרעלמסודרתביקורת

לו?מהותיכךכל

מדגםהןהפותחותהפסקאותשלושכברמצוינת.דוגמההוא 1פרק

אחריההזיכרון:עלדלעילהחזקהה~סקהתחילהההמשך:שלמייצג
שאכתוב"חשבתיהגחכהואזוקנאה;בגידהנקמה,עלמבולבלממואר
במלחמה"',לישקרהמצחיקהכי'הדברלוואקראראוימספרהפוךספר
המופגזת,בירושליםהחוליםבביתאשפוזועלומספרקניוקממשיךמכאן

במהלךלפלי"םהתגייסמדוענזכרהוארגלו.אתלכרותכשעומדים

שהלךכסיל"הייתיבלבד:וחצישבע-עשרהבןבהיותוי"ב,כיתה

מסתובביםביםהקטנות"באדניותכיבאויב",ולהכותבן·חיללהיות
בהבאתלהשתתףורציתיליחרהוזהבית."חסרישואהניצוליאלפי

בת ,"העיקרכיומסכםהמדינההקמתעלמהגגהואהאלה".היהודים
ב"מטורףנזכרהואבעצםאבלבבית",אינוכשהאיכרבעיקרהאיכר.

מדינהעלשחלםהחילוניהחסידהפוליטרוק,מושק,בניהזההמתוק

 ) 2<פרקבהמשךספרו.לאורךהשניכחוטהעוברתדמותיהודית",

שואהפליטישהביאהיורקפאןעלכמלח , 1949 •בכברכימתברר
לאאישאבל ,בכי"של"החבריםבשםמוקדםנוסחירקקבכתב ,לארץ
מכלהתחתלנונשבר"כשכברמקום,מכלאבד.והואהידבכתברצה

ולהקיםבנדוןמשהולעשותצריךשבאמתוחשבנושלוהגעגועים
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והנהמשלט."":באיזה,נתקענומאיתנושיירוכדימדינה,בניבשביל

 ,הערפלמןבוקעבניבוקרלפנותמדינה;הקיםגוריוןשבןמודיעים
דוםנעמדימים",וכמהשנהאלפייםממנוירדושכמולב"שמנו

שלהורהמיןוכבדה."גמלוניתהורהלרקוד"מתחילנוח,ונעמד
הכיהדברוזהוהגלילה."יבנהאלוצועק:ומתנועעמקפץחסידים."

וריקודשינהכדיתוךמדינהשהקמתיההיא,במלחמהלישקרהמצחיק

חלקים",לשניחצוישהיהאלמוניחברידעלהורה
ייחודיתהצצהמאפשר ,הקסטלעלהמפורסםבקרבהעוסק , 6פרקואילו

פרקיםמכמהאחדזהוקניוק.אצלהזיכרוןוכתיבתעיבודלמנגנון
סמואלבביקרבותכמוומרכזיים,מוכריםהיסטורייםקרבותהמתארים

<פרקקניוקנפצעבהציוןלשערוהפריצה ) 16-15<פרקיםסימוןוסך
סיפורמתארשהואמשוםלענייננובמיוחדחשובזהפרקאולם ,) 19

מהזיכרוןחלקוהםידועיםפרטיושעיקרי ,ומוכרבולטהיסטורי
"מהבהםהפנימייםהתהליכיםעלמקרובלעמודניתןכךהקולקטיבי;

זוכרקניוקשיורםלמההופךבאמת"שקרה
המתאריםלפרקיםבניגודזאתוכותב.
קטעיאו , 1פרקכמומינורייםאירועים

כימצהירעצמושהמחברמקרבותזיכרונות

אפילואובכלל>,<אםהיוהיכןזוכראינו
דלעילהמפורסמיםלקרבותהקשוריםקטעים

שתכופותפרטייםבזיכרונותמתמקדיםאך

אנוכאןואילוהעובדות.מוללעמתםקשה
נכבש 1948באפריל 2-3בליל ,אכןכייודעים
שרובםהפלמ"ח,לוחמיבידיבנקלהקסטל
בימיםחי"ש:נחידיעללמחרתהוחלפו

קשים.קרבותהכפרעלהתנהלומכןשלאחר

עבדלמקוםהגיע 1948באפריל 7-8בליל
הלוחמיםמנהיגאל·חוסייני,אל·קאדר

 Hello Boys ,ענההזקיףלקריאתהערבים;
בוקרעםאךההרוג,שלזהותואתקלטולאהמגיביםונהרג.נורה

ובעקבותיהבשבי>נפילתו<אומותועלהשמועההערביםביןפשטה
שלמפקדיםמחלקתהתמוטטה.והגנתוהמקום,עלעזההתקפההחלה

רקיכלהאךכתגבורתהגיעהאריאלינחוםשלבפיקודוהחמישיהגדוד
קריאתואתאלפסישמעוןקראהמכריעוברגעהנסיגה,עללחפות
הלאומי:והזיכרוןצה"לשלהלחימהערכילפנתיאוןשנכנסההידועה

יורםאצלגםוהנה,לחפות".נשאריםהמפקדיםנסוגים."הטוראים

בלילהשקרהמהאופן!באיזה,אבלהללוהעובדותכלמהדהדותקניוק
אל·קאדרעבד<הריגתמתערבבותותוצאהסיבהיום;לאורעובר

ההתקפהשלבעיצומהלגלותנדהמיםואנוהגדולה>:הערביתוההתקפה
בעקאלמהודקתמהודרת"כאפייהובעצמו:בכבודואל·קאדרעבדאת

ולבטינו!רודולףיעני ...בחרבמעוטראישומתחתיהלהסביבמוזהב
ומשה Hello Boys ...באנגליתצועקהכאפייהעםג'ונסוהברק

ערבוביההכלהלאה.וכןאלוהים"מהומתומתחילה ...נטינובודלגעפר

 ,מהקשרןשהוצאועובדותושלהזיותשל,סלטפשרוחסרתגדולהאחת
"הבנתי ) 12<פרקבהמשךמתוודהאכןקניוקהזכרנו;חלקןאתורק

עלאל·חוסייניאל·קאדרעבדאתשהרגמילהיותרוצההייתישאולי
המוות".שלהנוראההבלליכאבוגם ,בעצמיוהתביישתי ,הקסטל

הקסטלקרבתואר·פעםאיהאםאבל ,כאןאין"אמיתי"זיכרון ,ובכן

עליחפוהמפקדיםלסגת."הטוראיםואילומזו?אמיתיתבצורה
איתןמיתולוגיכסלענותראריאליונחוםאלפסישמעוןשלהנסיגה!"
וה~כחה.הזיכרוןתהומותמעלהמרחף
הספר:שלהפיקרסקיתהיריעהרוחבכלאתכאןמלתארהמצעיקצר

המצדהחוויית ,) 3<פרקמהשואההפליטשלוהטעוןההזויביקורו
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חפרחייםעםחסמב"הנוסחלמחתרתהגיוס ,) 4<פרק

הפרטיזןישקה ,) 9 (הפלי"םאימוני ,) 8 (אורחבתפקיד
וחתונת ) 13 (ייקיפסחסדרובההנצורהירושלים ,) 10 (

באך.שלפוגה ,) 18 (לבניםכניעהדגליהמניפיםחרדים
הפלמ"חנערות ,) 14 (אחרפליטשלומותואהבתווסיפור
 ,,,) 17 (בנוג'ימישלהמתותפניואתהמציירשמיומנחם

 ,) 11 (קיסריהתושביגירוש ,) 5 (בערביהלינץ'ואילו

ופליטירמלהגירוש ,) 12 (הערביםוהילדהזקנההריגת
מלבופרשיותכולן ,) 20 (כארבהעליההעטיםהשואה
באופןמתוארות ,לנועושהשהואומההסכסוךשלהכואב

לא-פתורות,ונותרותובוכים,יוריםשלאמביוולנטי

 ,) 23-21 (המלחמהמןהשיבהפרקיובסיום,להן.כיאה

בסוגם.והמרגשיםהיפיםמןהם ,השארכלכמומבולבלים

 ,ובין-לביןוהזויותאמיתיותומשונות,שונותדמויותאלהכלולצד
ובראשןושוב,שובחוזרותולעתיםיחידבמשפטמבליחותלעתים
אחדשמצדהמפקדים,וכמובןארי-שם-בדוי.והעלוםהמחוספסהידיד

"החיילפוזתמתוך ,בבוזאףלעתים ,כוללניבאופןמבקרקניוק
<אליהורעננהאת ,דדואתומעריץ:אוהבהואשניומצדהפשוט";

גםניכרתואחרים; ,אלפסיושמעוןאריאלינחום,אתהמיתולוגיסלע>

 ,רביןליצחקרוחששהואהדו-ערכיתהכבודיראת
דאז.הראלחטיבתמפקד
כאוטיתבעוצמהמייצגהספר ,הכלככלותואחרי

הלוחמים,כללושלהפלמ"חשל ,הדורחווייתאת
שלותיהישראללפחותאוהישראליות,מהותואת
בלגניסטית,מבולבלת,אסוציאטיבית,דרכופעם.
מתפנקת,מקטרת,להגחכה,פתוסביןנעה

לכליורהעצמה,אתסותרתמתקרבנת,מתבכיינת,
אותנטיתדרךישכלוםאבלובוכה:הכיוונים

ההוויהואת ,כאןהווייתנואתלתאריותרואפקטיבית

עצמםהשליכוצעיריםנעריםחבורתבכלל?האנושית
קרבותמחמישיםביותרלחמוהכבדה,המערכהאל
בקרייתהקבריםאתביוםחפרואחת,משנהפחותתוך

מדינה:והקימוהבא,הלילהקרבבתוםהם-עצמםייקברובהםענבים

ה~כחהפרגעשו?אשראתאל-נכוןולהעריךאותם,לשפוטיוכלמי
שלהמיתולוגיהכלניתדםאל-ואד;באבבזיכרוןמתערבבוההזיה
יורםשלהמאוחרבקאמבקלתחייהקםוהתוארהבלוריתיפהאדונים

 ·:·תש"ח.התקופה:ולרוחהפלמ"חלאתוסמונומנטומציבקניוק,

הפלמ"ח;עמותתשלההמשךדורומרכזלפלמ"חניקיםבןהואהכותבנאות:ילויג
בלבדהפרטיותוידעותהןמהיברשהמובעותהדעות

 2011אפריל
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גלעדיובל

גוססתאירופה

איילון'רמהמצרפתית:והטריטוריה,המפהוולבק:מישל
עמ' 312 , 2011בבלהוצאת

הזדקנות,"עלוולבק:מישלענהשכתב,החדשהרומןמהעלכשנשאל
מאחרהתכנים.אלה ,אכןבמציאות".האמנותוהשתקפותובןאביחסי
חופשהבעתקראתיוולבקשלהנפלאספרושאת

שלפיהקריאהלהציערוצהאנישבאירופה,בבוואריה

האמנותהםוהטריטוריההמפהשלהעומקנושאישני
והמזדקנת.העשירהאירופהגםכמוכשלעצמה

אמנותא.
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לחרוגמחדש,אמנותםאתלהמציאיכוליםגאוניםרק
וולבק .לחלוטיןולהתחדשהאנושיתהמחשבהמגבולות

לאמניםקומה.שיעורבעלאמןהואאךגאון'אינואמנם
הםעבודתםובמהלךייחודית,אצבעטביעתטובים

הםכךכדיבתוך •הסגנוןואתהאמירהאתמזקקים

חידושיםתמטיים,מעבריםקטנות,הסטותמבצעים

כוולבקמצליחאמןשלהם.הטריטוריהבמסרגתושינויים

להצליח.ועדייןלעייפהעדעצמואתלמחזריכול
 •בואאחריגם-שעובדיםהאמניםמסוגהואוולבקאבל

כבודמתוךהאמנות,בשביל-והסלבריטאותההצלחה
ישנםהחדשברומןלפיכךעצמם.עללחזורומיאוןרעבמתוךלאמנות,

המערב,לתרבותביחסחריפהאירוניההוולבקיים:המאפייניםכל
הומורהאנושית,ההתנהגותשלבאנתרופולוגיההגובליםתיאורים

הואעצמו.אתממציאוולבקחידוש:ישאבלוניכור.רגשורצינות,

שלהגיבורבדמותהעיסוקדרךהעשרים,במאההאמןבדמותעוסק
זהומצליח.צרפתיפלסטיאמןהסופר'שלאגואלטרמרטן'ז'דהרומן'
ספרבק,ודלשלהבודדהעבודתועלאישיוידוישלגסדאמיץ'ספר

מסירותואתחייו'אתעבודתו'אתהאמןבודקשבוארס-פואטי

המציאותלביןבינההיחסואתהאמןשלהחייםדרךאתלמלאכתו'
בתפקידבסיפורמופיעוולבקאמנים.שאינםמישלהבסיסייםוהחיים

עצמו.

וולבקממישללבקשמחליטמרטןז'דהפלסטיהאמןפשוטה:העלילה
תערוכתושללקטלוגהקדמה'לכתובשלושורהאףשקרא'מבליהסופר
בהדרגהבתמונות.מצויריםעודביםבאנשיםבמקצועות,העוסקתהחדשה

מצליחים,אמניםשניהם:שלעצובהתמונהומצטיירתמתיידדים,הם

פרטיים.חייםללאלחלוטין'בודדיםואנשים
מאנונימיותסינדרלה,סיפורשלהמקובלהמסלולאתעוברמרטן

אתחושףוולבקבכסף,נמדדהכלשבובעידןכלכלית.גםלהצלחה,
הננקביםוהמחיריםהפומביותהמכירותשיגעוןשמאחוריהמנגנונים

כהרגלו'מבקר'וולבקהאמנות,יצירתשלהמהירהמסחורדרךבהן.
ביקורתאלאומרוחקת,קודרתכהטפהלאזאת,הצריכה.תרבותאת

לקנות,כיףכמהבקניון'לשוטטכיףכמההיודעתהזדהות,מעמדת
הצריכהבתרבותמאוהבהואכימורכבוולבקפו.רהג'נקמספקכמה
הביקורתחושבוקייםזמניתובושלה,תוצרבהיותומודהניוונה,חרף

• 

'ואפילוסארטרסליך'פרדינןכלראיענקיםשלמדרשםמביתהחברתית
 .רומנובודלייר

וולבקומישלבאמנות,השתקעותלטובתאהובותשתיעלמוותרמרטן
מוקצנת,מעטאולישלו'רגפיההנירעלבהתבססכנראהבספר'המתואר

אנושיקשרכלמקייםולאכלברעםהחיקיצוני'באופןבודדאדםהנו
ואכילתשתייהבדיכאון'שקועהואושם.פהשירותיםאנשיעםמלבד
בחיים.ענייןמחוסרהחמהשקיעתעםלישוןוהולךיתר'

הםהספר'גיבורהפלסטיהאמןמרטןז'דגםכמובספרו'הומרתוולבק
אוהחברתיתהכלכלית,מהצלחתםסיפוקלהםאיןגמורים.אומללים

אמנותם,אתמייצריםהםומתוכושרוייםהםשבוהייאושהאמנותית.

להצלחה,המערביתהחתירהבלבהמצוייםוהריקהאפסותאתמאיר
אמנותיים.נצחחייאחרברדיפההאפסותאתגםכמו

במונחים-לכךמודעוהוא-כאןמדברהאתיאיסט,הציניקן'וולבק
תדריםמסרים,מקבלהאמןרליגיוזיים.כמעט

לנסחיכולהואשרקתובנות,תחושות,מוצפנים,
גדוליםכוחותידיעלנתבעוהואמסוימת,בדרך-----~

לדמותאוליזאתלהשוותאפשרלבצע.ממנו'
אינווולבקשלהאמןאבלהשבט.מרפא-השאמאן

להשתגע.לאכדילשרו.דכדיאלאלרפאכדיפועל
מימוש,בחוסרמוחואתיטריפולאשהמסריםכדי

מבצע.הוא

אמנם,רבבקושיכותב,בספרהדמותוולבקובכן'
כותבוהואנשכח.צרפתיסופרשללספרהקדמה

מעניינת.האמנותכילמה?מרטן.ז'דשללקטלוג

תחליפי'עולםהיאהאמנותכימרתקת.האמנותכי
האמניםאבל .מיצירתוהקודחהאמןעבורמקביל'

בביטויכישרונם,צואחריבמלאםמאושריםאינם

אנטנותכמוקולטים,שהםהמסתוריים"ה"מסרים

להםאיןזאת.לעשותחייביםפשוטהםרגישות.
הםלומהם,עוצמתיכוחבידימהחייםנשלפיםהםרבהבמידהברירה.

החייםאתהמותירגדול'כהבענייןגםאבלברירהבליתמתמסרים
מתוכן.ריקיםהרגילים

 .האמןדמותשלבאמנות,העיסוקשלהרואיזציהכאןאיןכייודגש
האמןחייולמעשהבתמלוגים,ולאהאמנותיבעיסוקאיןגדולהחדווה

וולבק.שלהפסימיבעולמוענייןחסרי<המערביים>מהחייםשוניםאינם
ואפילומענייןסופרהואוולבקכיסבוראנינוסף:דברכאןלצייןחשוב

הצרפתיתהשפהאתאוהבהואאהבה.חסראינושהואמשוםמצליח
רוחשהואהצרפתית.הספרותמסורתואתבכללהספרותמסורתואת

חיים>אהבתהנו<והומורהומורבווישהנשי'המופלאליצורהערצה
סינדרלהסיפוריהםוולבקשלגיבוריוחי.הואשבולעידןחיבהואפילו

<כפילמדיעלוביםגבריםשםבקודמיםגםכמוהנוכחי'בספרשכאלה,

גםולעתיםנשיםלאהבתזוכיםספק>בליעצמו'אתרואהשוולבק
העמוק,הייאושישנוהללו'החיותמלאיהמאפייניםובצדלהצלחה.
המערבית,הקדמהשבתרבותהכלוםחשיפתפשר'חסרימחייםהמיאוס
שהוצג<כפיהמוותענייןכוללהכל,יפתורשהמדעביומרההשוגה
שלתרבותנוכחספיציפיייאושזהואי),שלאפשרותהקודם,בספרו
ביקוםששרויכמיהאדםשללמצבובאשרקיומיייאושגםאבלימינו'

כךואחרלחיותעליונגזרולמהכאןעושההואמהלהביןמבליאינסופי
שלהגיגיםבקריאתלושנגרםההלםעלבריאיוןסיפר<וולבקלמות.

פסקל>.בלייזהנוצריגחההר

הדרמהאתיוצרהעמוקהייאושלביןהחייםאוהביהאספקטיםביןהמתח

וביקורתית.עמוקההיותהלצדומהנה,קריאהקולחת,שהיאהוולבקית,
שיעורר'הלבלתשומתכנראהמודעפנימה.מבטואתהפעםמפנהוולבק

O 'והטריטוריההמפהוולבקשל
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 ,ביותרהקיצוניגםואולי ,ביותרוהמיואשהאישיספרואתכותבהוא
החייםאתאוהאישייםחייואתסובלשאינולאמנותוהמסוראמןעל

כללית,אמנותליצורזמניתובו ,האפשרככלאישילהיותהאומץבכלל.
אמןכלשלקשהמבחןהוארבים,אנשיםהמעסיקותבבעיותהעוסקת

בפעםולאבהצלחה,אותוצולחוולבקומישל ,גדוללהיותהרוצה
הראשונה.

הגוססתאירופהב.

הוא ,בספרהמרובדהשניהעומקאספקט

 .ימינושלהשבעההמערביתוהחברהאירופה
 ,אותולגדלרצושלאלהוריםבןוולבק,

הזההגדוליכרוחב •וסבתוסבואצלגדל
אבל .כתיבתוסגנוןעלכמובןהשליך
הופךרצוילאילדשלגרפיהנידהייאוש

שבהעולםלתפיסתהסופרוולבקאצל

טועהאינני<אםלחלוטיןמיותריםילדים

עולםזהומעולם>.ראהשלאבןלוולבקיש
ככללהתענגנדרשהסובייקטשבו ,נהנתני
והנאותנוחותצריכה,מוצריעלהאפשר

 .לושנקצבהזמןבפרק ,האפשרככלרבות
בלב.דאישיתפרדיגמהאינהזותפיסהאבל

באירופה,קצתטיילנוובניאשתי ,אני

בטיולשמדוברלאלמדי.קטנהמשפחה
ואלוילדים.כמעטראינולאאבלמייצג,

הילודהבאירופהמעטים.היו ,שראינו

ובאזוריםביפן<וגםופוחתת.הולכת
לתרבותהמשועבדיםנוספיםמערביים
מביאהיהאיכרעברובזמניםאםהצריכה>.

בעבודתשיעזרולבניםבתקווהרבים,ילדים

הםילדיםימינושלבאירופההריהשדה,

מעכב.גורם

וההנאותהעבודהוולבקשלבספרו

עלמקשההמדעאםגםנוסף,סבללושגורםבאופןאדםחיימאריכה

החולהשלזכותואםגםזמנם,שהגיעאףמהעולםלהשתחרראדםבני
להמיתשתכליתובמוסדאנושילאקורישעדיין ,ייסוריואתלהפסיק

 ,והניכורהכסףארץ ,נשוויץדווקאמצויכזהשמוסדפלאאיןאדם.בני
בספרההמתהמוסדוה"מוסרית".השמרניתאירופהשלקיצוניכייצוג
שמוסדבעוד ,במיוחדמצליחאינוהזונותביתאבלזונות,ביתמולמצוי

שבוחרת ,ימינושללאירופהמטאפורהוולבקיוצרבכךמשגשג.ההמתה
 .מרצוןעצמהאתלהמית

שעדייןמיזהירות! •ספוילרצפויוכעת
למעןבווקוראהספראתקראלא

זה.בשלבשיפסיקהעלילה,

מעיןהואהספרשלהשלישיהחלק
מחבבשכנראהוולבק,בלשית.תעלומה

מתח.עלילתלנולרקוםנהנה ,הז'אנראת
 ,עצמווולבקהואהנרצח,הספוילר:להלן

מהלךזהו •שבספרדמותודיוקליתראו

ספרותישחשחקןשלמטמעיןמבריק,
דיברשוולבקקראתיעצמו.נגדהמשחק

בטוחאינניהאחרון.ספרושזהוכךעל

הורגהחיהסופרוולבקמקרהבכלבכך.
סוטההואוהרוצחהדמות,וולבקאת

ושלוולבקשלראשיהםאתשכורתביזארי
לצדספות,שתיעלאותםומציג ,כלבו
כמובחדרהמפוזריםגופותיהם,חלקישאר

פולוק.ג'קסוןשלבציוראלמנטים
גםאבלועצובים,מורבידייםהתיאורים

וולבק.שלכדרכו ,למדימצחיקים
מדמותמיאוסוולבקמבטאהזהברצח

בתרבותמיוצגתשהיאכפי ,שלוהסופר
הדימוייםייצורומתרבותהעכשווית,

וולבקמכך:יותרכאןישואוליבכלל.
ניגודחיתההיצירהשכןוולבקבסופרמאס

כפימשעבדת,לעבודהחיתההיאלחיים.
יהיההרצחחידתשפתרוןחשבתיהקריאהבמהלךמרטן.לז'דגםשקרה

מסוימתבמידהאחרת.בחרוולבקאבלהרצח.שהזמיןמיהואשוולבק
רומןכתיבתסיוםשאחרי ,הספרותילוולבקטובהעשהשהרוצחנראה

מהדמיוןישוכאן .בחייולעשותמהיודעאינופרישהעלוהחלטה
במוזיאונים.המוצגותהירסט,ומיאןמתוצרתבפורמליןלגוויות
האירופיתהתרבותמזדקנת,האירופיתהתרבותחולה,האירופיתהתרבות

לראותאפשראבלהשבע,המערבבקריסתשעהלפימדוברלאגוועת.
שאיבדהללדת,רוצהשאינההאימפריהאימפריה.קץנבואתתחזית:בכך

במידהמתאבדתתרבותהיאאי-ילודהשמהללתתרבותבחיים.אמונה

מפיצוץהסובלבעולם ,הגיוניאקטבכךלראותשאפשרייתכןרבה.
<אותההמוסריות-התקינה-פוליטית ,להיגיוןהשיעבודאבל ,אוכלוסין

אלהכל-מדעבעזרתנצחלחייהמאבקבספריו>,לתקוףוולבקמרבה
בחיים.מוותהם

תמונהמציירים ,שלואגוהאלטר-הפלסטיוהאמןבספרוכדמותהסופר

שחיטתאובוטותהתרסותזהבספראיןהמערב.תרבותשלעצובה
המפהאבלקודמים,בספריםוולבקשעשהכפיקדושות,פרות

הוא-הואהפעםב"טיפול"הנושאלכך:מעברמעמיקוהטריטוריה
האישי ,הפסימיאתמציירהואשלוהאישיתובליריותוהאמנות,עצמו

 ·:· .שבספריווהכואב

וכלבווולבק

 ,מרטןז'דהחדשות.כדתותמצטיירות
,מציירמישלןמדריכיעלהתבססהשהצליחההראשונהעבודותיושסדרת
אנשיםחופשה,אתרילייצורהעסקמנהלאביואתעובדים:אנשים

שלהמצליחיםהאמניםשניהירסט,ודמיאןקונסג'ףאתוגםפשוטים,
 .ימינו
לכוכבתאהבתובהנצחתהשארבין<שהתפרסם~י iפאמןהואקונס

במוותלעסוקמרבההירסטומיאןואילו ,נהנתניצ'יצולינה>הפרדנו
אירופהומוות.הנאהימינו:שלהמערביתהחברהפניואלהובגופות.

להנאות.המכורהמזדקנת,אימפריההיא

ומוות.הנאהבעבודה,אוובמוות.בהנאההבוחרתתרבותזורבהבמידה

הםבפרט,והטריטוריהרבהמפה ,בכללוולבקשלבספריוהדמויות

במהלךאבלשלו>.בפלטפורמההמיןתיירףת<כמוהנאותרודפיאנשים
אנושיותם,עםקשרמאבדיםומתים,הולכיםהםשלהםההנאהרדיפת

טלוויזיה.צופיכמולחלוטיןפאסיבייםנהפכיםשבהם,החיףתעם

חלומותעם ,בעברוארכיטקט-מרטןז'דשלאביואתלדוגמהניקח
שליחסיםמנהליםואביוהבןבתחום.מרהיבותמהפכותעלגדולים
עלבעיקרובנים,אבותיחסישמאפיינים ,דיבור~עוטיוקרבה,ריחוק

בימינו<גםרגשות.להביעולאלתפקדגבריםשחינכההעברמסורתפי
וכן'),ומפרנסואחראיחזקלהיותהגברנדרשעדיין

נסיעתועללבנומודיעסופנית,במחלההחולההאב ,אופןבכל
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בסרשוורצשטייןטלי

ו
חשכהשבטרםהמסך

אשרמוגבלתמבטנקודתאלאאונים,חסרתביניהםקורסתשהיא
נקודתזוהימהדמויות.לאחתשייכתאינהגםאךאובייקטיביתאינה

ביןההבדלאתלזהותניתןובאמצעותההכלליהסובייקטשלמבט
דחפים.לביןרציונלידעתשיקול
נוכחהבורגניתהזהותשלמחדשבהגדרהעוסקיםרביםסרטים

הציבוריהמרחבאלממנולצאתוהצורךהפרטיהמרחבשלהשבריריות

בסרטילמשלהמדומיין'העולםעםמפגשים .הכרללאשהשתנה
אחרותבמיליםה"אנחנו".אוה"אני"הגדרתאתאפשרוהרפתקאות,

המוחלט.ה"אחר"עםמפגשמתוךנעשתההקולקטיביתהזהותהגדרת

ונמשכתברורהמהותכבעליאותםיצרוה"אחר"לביןבינםההבדלים
למערכתהדמויותשלהקשר"מתוךהוגדרהלקבוצהההשתייכותבזמן.

בעירהקיוםשלההקשרומתוךעולם,ותפיסותאמונותשלמוגדרת
אתניתלקבוצהשלהםהקשרמתוךולא-המודרנית
חלקשחיתההברלינאית,הסרטיםתעשייתכלשהי."

לזהותחתרהגרמניה,שלהתרבותימהמרכזנפרדבלתי
בורגניתאלאאתנית,לאומיתשאינהקולקטיבית

ה-אוהעםלרוחלמעשההתכחשהובכךליברלית,

Volk שבטית.לזהותששאף

 1930-יםהשבביןלשלטון'הנאציםעלייתלפניקצרזמן

הזהותבמרכיביהלאומיהממדאתלזהותניתן ' 1933
יחידירקנהנוהקולנועמסכיעלכאשרהפרטית,

שלאינדיווידואלייםממרכיביםההמון'מנהיגיסגולה,

המעניינותהתובנותאתלחדדכדימודרני.סובייקט

שאלות:מספראשכנזילד"רהצגתיממחקרו'העולות

עובדעם<הוצאתהלילהעכראלהליכהאשכנזי:עופר
עמ' 408 , 2010אופקיםסדרת

עבראלהליכהאשכנזיעופרד"רשלהמצויןספרו
 408 , 2010אופקיםסדרתעובדעם<הוצאתהלילה

יסודיתמחקרעבודתפרישאלתיאל>,אליעורך:עמ',
הגרמניבקולנועוזהותברציונליותעוסקומעמיקה,

ספרואתמחלקאשכנזילשלטון.הנאציםעלייתלפני

-הגדולהוהעיר"טירוףעיקריים:פרקיםלארבעה
"זהותהנפש";במסתרילמתרחשויזואלייםייצוגים
האורבני":במרחבחדשאדם-המסךעלבורגנית

ומלחמותמסעות-גבולותחוצתזהות"בעקבות

הסרט-מפציעחדשו"עידןהברלינאי";בקולנוע

הרפובליקה".שלוקריסתההדובר
ואתהקולנועיתהיצירהאתבספרוסוקראשכנזי

 1918-השניםביןהכתובהבעיתונותאליהההתייחסות

ההיסטוריהאת]לתאר ... ["לפיתוישייכנעמבלי 1933

מעלההואלהתחלה".מהסוףורימורפובליקתשל
בחברהגיהאידיאולוהמאבקאתהמייצגכמקוםהקולנועמסךאת

שלהגרמניתהחברהפניאתמתווהמחקרושנים.אותןשלהגרמנית

שניםאותןשלהקולנועיתבעשייההשתקפותהואתתקופהאותה
העולםמלחמת-וחריפיםמהיריםשינוייםעםהתמודדותהאתומדגיש

כשרירותי'הנתפסהמוותותוצאותיה,הראשונה

והחידושיםהלאומית,הזהותתחושתערעור

שלבמודרניזציההקשורותותופעותהטכנולוגיים
שנים.באותןלשיאןשמגיעותהמרחב
ניתןאשכנזי'כךהמוקדמות,העשריםבשנות

בניסיוןכושלאךפוסקבלתיעיסוקלזהות
ומאמץהאי-רציונלילביןהרציונליביןלהבחין
נפשימצבלזהותשיאפשרויזואלידימויליצור

נוצרהואבההסביבהאתאותו'ולאפייןחריג
והנורמותהעולםתפיסותלביןבינוהקשרואת

האשהאוהגברשלהבורגניתהחזותהמקובלות.
היכנעותונוכחהאשליהאתומנפצתמתרסקת

המרחבמיניות.ולתשוקותלדחפיםהיכנעותהאו

שלבעולמוגםתיחומואתמאבדהאדםנעשבו
הכרחיקשרכלאיןבואשרהשרירותיהמוות

ותוצאה.סיבהביןורציונלי

בשנתבגרמניההכלכלהשלהתייצבותהעםאך
ברכסנוטרלומשמעותישינויהקולנועתעשייתעוברת 1924

עליותרגדולהצורניתבהקפדהלהבחיןוניתן

בעיקרנעשיתהשנייםביןההבחנהוהאי-רציונלי.הרציונליביןההפרדה
נקודתאינהכברהחדשה,המבטנקודתהמבט.נקודתבחירתבאמצעות

עדהמרחביםואלאליהןוחודרתהדמויותביןהנעהאובייקטיביתמבט

26 
 35.3.גליון

של"הדיאלקטיקהאתמאששמחקרךמידהבאיזו-

החללמעשההרווחתהתפיסהאתכלומרהנאורות",

לתפיסהומנוגדתואחרים)ארנדטאזורנו,(אצלהחמישיםמשנות

המיוחדת"?ה"דרךבדבראזעדמקובלתשחיתה

של"הדיאלקטיקההןשהזכרת,הגישותשתיביןהרביםההבדליםלצד
אדישותלהכללות,נטייהעלמבוססותהמיוחדת""הדרךוהןהנאורות"

בטרמיניזם.הגובלהסבריוהיגיוןלניואנסים,

ואתהניואנסיםאתדווקאמדגיששליהמחקר
שנותשלבגרמניהלעתידבאשראי-הוודאות

-מנתחאניאותםהסרטיםהעשרים.
-הכתובהבעיתונותאליהםוההתייחסויות

ליברלית,עולםתפיסתמתוךבמציאותמתבוננים

שבהעירוניתחברהולבססליצורהמבקשת
עקרונותולפיביעילותפועלותהחוקרשויות

השונילמרותלהתקבליכולה"אחר"בהצדק,של
וביטוללאומנות,אי-רציונליות,ובהנושא,שהוא

הואהניסיוןקיומי.לאיוםנחשביםבהמוןהעצמי

בלתיחיתההנאציזםעלייתמדועלהסבירלא
המצבשלהגיוניתתוצאהלפחות,<אונמנעת

אתשלנוההבנהעללהקשותאלא-בגרמניה>
הנטיותעלהצבעהמתוךהנאציזם,הצלחת

שלאחרהגרמניתההמוןבתרבותהליברליות
לאאנימידהבאותההראשונה.העולםמלחמת
שאירעה"תאונה"היההנאציזםכילטעוןמבקש
להצביעהיאהכוונה .רצונוכנגדהגרמני'לעם

ומגווןמורכבותועלבגרמניה,העירוניתבתרבותשונותמגמותעל
להבנהלהגיעשנוכלכדי '-1933ו 1918ביןהציעהשהיאה"מסרים"
ויימר.רפובליקתקריסתשליותרורבגוניתמורכבת



שרנההתייחסותמזההאתההאם-

אתכמייצגהכפרי,לאדםבקולנוע

בכרךלאדםבניגודהאותנטי,הטבעי,

המודרני?

בהחלטניתן 1933שלפניהגרמניבקולנוע
איששלרומנטידימוישהציגוסרטיםלזהות
לאדםבניגוד"אותנטיים",חייםהחי ,הכפר

<מנוףמה"היימאט"המנותק ,העירוני

אנישאליהםקולנועניםכמה .שלוהמולדת>
מטפס ,טרנקרלואיסדוגמת-מתייחס

-הראשונההעולםמלחמתווטראןההרים
בטבעהאדםחייאתשהאדירוסרטיםיצרו

גישותמתוךהטבע,באיתנימאבקוואת

זותופעהאולםלאומניות.ואףשמרניות
אפילואודומ'ננטית,מלהיותרחוקה
בספרדןאנישבהםהיוצריםרובנפוצה.

כ"אותנטי",העירוניהאדםאתדווקאראו

החשובההחברתיתכמסגרתהבורגנותואת

לעגלוביטשארנסטהיהודיהבמאיביותר.

בסרטים"בטבע"החייםלהערצתבמפורש
 ,מאיג'ו ,אחריהודימברלין":"מאיירכגון
"ארוניתבשםהרפתקאותסרטיסדרתיצר

הגיבורהשלהרצוןעלהמבוססתהעולם"
העיראלהפרה-מודרניתמהסביבהלחזור

מרובאווילהלםפרידריךלעזוב:שנאלצה
כמובילההכפראלהיציאהאתמראה

עבראל"הליכהבסרטולמוותלטרגדיה

זמר-גיבורמציגשוורץוהנסהלילה":
דעתושפיותאתשמאבד-מתוסכלאופרה
חסריהכפראנשיעםנפגשכשהוא

"חביבהמוזיקליתבקומדיההתרבות

בספרהמרכזיותהטענותאחתהאלים".

עיניהםלנגדראואלהקולנועשיוצריהיא
כקבוצתהעירוניהבינייםמעמדאת

 ,הגרמניהלאוםאת<ולאההשתייכות
סביבהכלאפייןעסוקיםהיוולכןלמשל>,
העומדיםהאיומיםעללהצביע ,זוחברתית
יותרלכיווןאותהולשנותולנסותבפניה,
וסובלני.פתוח

הציגואלהופופולריים"קלילים"סרטים
מאותהראש""כבדילסרטיםדומיםרעיונות
הכחול">."המלאךאו , M<כמוהתקופה
ביןהדמיוןקוויעללהצביעמבקשהספר

המגמותכילטעוןכדישונים,ז'אנרים

בכמהמזההאנישאותן"הליברליות"
שלהידועיםה"אמנותיים"מהסרטים
אלא ,דופןיוצאותאינןויימררפובליקת

ורבתנרחבתתרבותיתמתופעהחלק
מספק.למחקרזכתהלאכהשעדהשפעה,

 " M "הסרטמתוך

היצירהביןדר-שיחהתקייםמידהבאיזו-

ארתהשלהבימתיתליצירההקולנועית
תקופה?

המשפיעיםמהאנשיםהרבהמצוינת.שאלה
לאחרהגרמניתהקולנועבתעשייתביותר

דרכםאתהחלוהראשונההעולםמלחמת
מעצביבמאים,כשחקנים, ,בתיאטרון

שספגומהרעיונותהרבהועוד.תפאורה

מבתיאטרוןהחל-הכשרתםבתקופת
לבימותועד ,הניסיוני ,האקספרסיוניסטי

הקולנוע.מסךאלעמםחלחלו-הקברט
להמציאניסויסברלאדדוגמתבמאים

חווייתאתשיתרגמוקולנועייםסגנונות
<למשלהקולנועאלהמודרניסטיהתיאטרון

"רוח ,דוקינושלהפופולרילרומןבעיבוד
שלה"אקספרסידניסטי"הקולנועהאדמה").

השראהשאבהעשריםשנדתתחילת
כי<אםכמובןהתקופה,שלמהתיאטרון

גרדןקורטדוגמתשחקניםמוגבלת>.במידה
אתהמסךאלאיתםהביאואונווזיגפריד

הקברטהופעותשלהמתקתקההאירוניה
אלים,מאפיונומשחקכשארנו<אפילו
הגוףמחוותהרחוב",שלהשני"הצדבסרט
אלבמקוםהאירוניאלנוטותשלו

מהביקורתלהתחמקהצורך ,מנגדהמבעית>.
מצולם""תיאטרדןאלאאינוהקולנועכי
הביא-עצמובפני"אמנות"אינוולפיכך-

צילוםטכניקותלחפשרביםקולנועיוצרי

המדיוםשלהייחודיותאתשידגישוועריכה
גוגאוומרובאושלהעבודות •הקולנועי
גאוניותתשובותמציעותפאבסטוילהלם
מעטמוכריםאחרים,רביםאבלזה.לאתגר

("ברלין,רוטמןואלטר("ךראייטי"),ורפדןאוולדדוגמתפחות,

פתרונותהציעו("חקירה"),זיודמאקורובוטעיר"),שלסימפוניה

נובט,ברטולטשלאוליהואביותרהמענייןהמקרהומקוריים.מרתקים

,הגרסההראשוןהמקרההקולנוע.בתעשייתלהשתלבפעמייםניסהאשר
בפיטוריוהסתייםפאבסט,שלבבימויובגרוש",ל"אופרההקולנועית

אתנובטהסבירשבהמשפטיתובתביעהההפקהמצוותנובטשל
הסרטהואהשניהמקרההקולנוע.ואתהתיאטרוןאתשלדהתפיסה

מרתקניסיוןזהודודוב.זלאטןעםביחדבייםשנובטואמפה""קותלה
ולמרבההקולנוע,אלשלוהתיאטרוןעקרונותאתלהעבירנובטשל

 ·:·מלא.באורךלסרטשהבשילשלוהיחידהניסיון ,הצער

הכחול""המלאךמתוך:

הקולנועיתהעשייהבדברמה-

"מטרופוליס"מתוך:לדוגמה,כךשנים?אותןשלה"קלילה"
אשרהכלכלילמשברשניתןהמענה

התשתיתאתויוצריםמוזיקההמשלביםבסרטיםביטויואתמוצא

מדוע?ההוליוודיים.גםהזמר,למחזות

ומגוונים,שוניםלקהליםשנועדובסרטיםדיוןמשלבהספרלמעשה,

בעלותהתפקידיםחילופיקומדיות"קלילה":עשייהגםזהובכלל
לאנג:ופריץמאישלההרפתקאותסרטילוביטש:שלהמיניותהרמיזות

לפחותבזמנם,<שנחשבואוסודלדוינודשלהמיני""החינוךסרטי
הבדיוניהמדעסרטיפופולריים>:זימהלסרטיהמבקרים,מןחלקבעיני
הדוברים,בסרטיםהדידןועו.דהירח"),על"אשה<דוגמתלאנגשל

מוזיקליותבקומדיותהדיון :זדמגמהיותרעודמדגיש ,-1930בהחל
כיצדמגלההדלק"מתחנת"השלושהאובלילה"ואניביום"אתכגון
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פדבהגלעד

נערת-פושעיםהיאשירה

האחוריבמושב

שגרתית,יצירתית,מפתיעה,מרגשת,חוויהמשונה:פרנסההיאהוראה
כשאזרתיהשארביןזאתגיליתילמדי.מדכדכתגםולעתיםשוחקת

באוניברסיטאותקורסיםבמבחרתלמידי'אתלשאולוהעזתיאומץ
במצביםנתקלתיכיתותבכמהשירה.לקרואאוהבמהםמיובמכללות,

מיולהתפשר:להתרכךנאלצתיואזאצבע,אףמונפתלאבהםמביכים

היומיים?העיתוניםאחדשלהספרותיבמוסףבחודשפעםשירהקורא

גםעליו?שהשפיעספרותמשיעורישיראיזשהוזוכרמיבשנה?פעם

קוששתישבהןמרוחקותבמכללותדקה.דממהקוללעתיםנשמעאז
ההזדמנותאתניצלונסעריםתלמידיםבהםבמצביםנתקלתיאףפרנסה
שלמהסוג<לאששירהבלהטוטענוהעברית,השירהעלחמתםלשפוך
אומוזרהשהצגתיושהשאלהמיותרת,משעממת,הנהנולד")"כוכב

זלזל.ליצנחמיותרת.פשוט

מכירות,וקידוםמוצריםניהולמיתוג,שיווק,שלחומרניכךכלבעידן

סקסיתפחותהכיכפעילותתלמידיםאותםבעינינתפסתשירהקריאת
שוטתחתבכפייההנעשיתמעוףונטולתמשמימהמשימהאדמות,עלי

הבלתיההומאנייםהלימודיםשלעודףסרחמיןוהציונים,הבחינות

בלתירווחית,בלתיפעילותלשאריות,הנדבקעודףבעליל'פרקטיים
מהחייםאורשנות'אלףהאמיתימהדברהרחקריגושים,ונטולתמבדרת

ענוג,כמעשהאחד'מצדבעיניהם,נתפסתשירהכתיבתהאמיתיים.

מתנשא,'כמעשהשניומצדומרחף,דקדנטי'מנותק,פומפוזימתייפ.:ף,

הענוגהדימוימולסמכותני.אקדמי'משכיל'אליטיסטי'מעם,מורם
שונהבאופןהשירהאתלדמותמשורריםכמהמנסיםהממסדי'והדימוי

מפתה,חתרני'מהפכני'יומיומי'ארצי'תפקידלהלהעניקלחלוטין:
ומטורף.טורףסקסי'

 ,"ר~ד 7ולע,מד ת~~. IJ"~יןהכיטועןלמשל''שירה')<ביצירתולסקליחזי
מקולקלתכביסהמכונתעללעמודלדעתוצריכהשירה-לדברסתםולא

הכימהמקוםלדברכלומר'לקלקול.שגרםהגרבשלבשפתוולדבר
לסקלישלווה.ועוכרמטרידהכיהגורםשלבקולוגבוה>,הכי<אונמוך

כוונתואיןאך ,"ר~ד 7ול;ן [l]i~דדעללע,מד ת~~. IJ"~יןהכיטועןאף
 .מדידרמטיבטוןמשיריוהמדקלםפרסוםתאבלמשורראולשירה
להשמיעאלאהשחצניםשלמגרונםלדברצריכהלאהשירהלהיפך.

דהיינו' ."ן;ל [lji~דדעלע;~ןים ry~ל@נכם /oב"לדבראחר'קוללדעתו
שיביאולפנירגעהאובדניים,המיואשים,שלקולםאתדווקאלהשמיע

קץאיןעדינותביןהזהבשירנעלסקליהמר.סופםאתעצמםעל

 ;ת@ /o ~ ץ~.~ 7"ולרקודחייבתששירהומסבירמתפשרת,בלתילאכזריות
שלהמפרזתמעדינות;ונחרד;לנמהמתחתהמתג;רר;העכברשל
- ••- • : T :llל inהמ - • T T -T".": "." : •• :-• -.•" :."" ."" ."" 

"לאאךבפראות,אוחרשבדלת,לדפוקחייבתשירהכימוסיףלסקלי

ובעצם, ," ljלנו~נן~ר , ljלנו ת~~. IJ"~יןהלטענתו' ."ן;מ,ענ;;:ל~עת
 '.'ר~ד~~ז;ןי;ת ry ?;כ;להיא ry "כי~יןה"י;ת ry ? ת~~ lj זr~י~"~יןה

ך?נזים'.'~ת~רי ר~;ל~"קונפיטורה,להיותיכולהשירהלסקלי'לפי
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אלעוברהואחיים,נטולאךשמימייופישלהזההדקדנטימהדימוי

~לאכונ:וי~~ז:ייק ר~;ל~ /~~ן~יתי;ת ry ?;לה;כ"~יןהומצדו'הסינתטי'
מעולםחשבולאבישראלהתיכוןתלמידישרובמניחאניךקן'.' Qו~
ששירהבדעתםהעלוולאלמשל'לסוכרזית,שירהלךמ;תהאפשרותל.ע

יא ry ך~"כנסת,ביתסוהר'ביתחולים,ביתמגורים,ביתלבנותיכולה

לסקלייפה!).דימוי<איזהנזיו" ע~~~~סלבר 't ~ ;ת;ל~ 7~ע,די@ה/
~יןה /~יןה.~לם"ל ryךל?ישן?ישן' ת~~ lj"~יןהכיהזהבשירטוען

o ~~ך;ת~ולד~ר ב~~? ,ב~~? ת; w ~באדמהקבורהלהיותחייבת ,"ה
אתלהכשילחייבתששירהחושבהואהמתים..שלבשפתםולדבר
חשוב:והכי~קש" ry7ו?~טש / ,זr~~ע~"ל~גדעצמה,אתלבטלעצמה,
 '.'י;ת ryל ת~~ lj"~יןה

'כלאדיבעזרתגםהמנומנמיםהתלמידיםשלעיניהםאתלפקוחניתן
פושעים./נערתהיא"והשירהבקביעההמתחילסומק,רונישלמרי'

הפרתי'הדימויכינדמה-אמריקנית"מכוניתשלהאחוריבמושב

המסתובבתכנערההשירהשלהזהסקסיסטיוכמעטהסקסיהפתייני'
הדבראוליהואאיתם>עושה<ומי-יודע-מההבחורים-הלא-נכוניםעם

מסבירסומק"שירה'.'המושגלמשמעבראשםהחולףמהדימוירחוקהכי
הגולשיםבלונוכדורייורהשערהואקדחכהדקלחוצותשעיניה

ומצמידמציעהואמרי",כלאדימרי'להשקוראים"נגידלצווארה.
ממרומיעזהבחבטהמונחתתכשהיאמופקר'"סליזי",דימוילשירה

בצורההפושטקים,חובבתהשחורדיניתמשבצתאלהמשורריםפנתיאון
מבטןמיץכמוהמיליםנסחטות"מפיהיחד:גםואלימהסקסית

הצורה;אתלהחתכו"שקודםקוראיו'אתמלהיטסומקהעגבנייה",
ש"דקדוקיודעתשירה,סליחה,פושעים,נערתאותההסלט",צלחתעל

מרחוקמזההאוזנה;שעלהעגילואנטנתהשפה/שלהמשטרההוא
לאנשלטת,בלתייצרית,פראית,היאהשירהכלומר'הסירנה",את

ובכלל>הדקדוק<חוקיחוקפורעתסוררת,עול'פורקתמאולפת,
מסימןהפושעיםמכוניתאתיסיטההגהאכזר:גורללהצפויובהתאמה,

כמטאפורההדרךבשולי"ותעמודהדלתאתתפתחוהיאלנקודה,שאלה
זונה",למילה;

פחך'),אינה'כשבדידות<בשירוזךנתןמסבירפחד",אינה"כשבדידות

רועדת,אינהכשהידרקלהיווצריכולההשירהלדעתו'שירה","נולדת

כשענניםגםהיאזך'לפישירה,למחשבה.מתכווץאינוכשהגרון
גועים;הילדים;אתשומע"ואתההנורא,בכחולבחוץעבותים,

שורשיאלכורעאינך .מתעוותואינךים"מסכים,דרךכמובמשחקם;

יושבאלאתפיל)/לא<שהרוחשתיל;"כמוללפות,לחזק,רגליך'

 '.'זארק; /-בסרקבתוהו'וניבט;

מלאכותיממתיקאוהחלוןאדןעלהמיואשיםשירתהיאהשירהאםבין

השירהאםביןוננטשת:נוטשתבעצמה,בוגדתשהיא'אוומסרטןמתוק

אתהפורעתמעצוריםנטולתפרחהסקסית,פושעיםנערתדווקאהיא

התגברותשלסוגדווקאאוהשפה:משטרתעםומתעמתתהתחבירכללי
מבליהבדידותמפלצותשלבעיניהןמבטנעיצתתוךהפחד'על

לנשימה,כאווירחיוני'כצורךאלהביצירותמזוהההשירה-להתעוות
ורדידותומחזורושערוךתמחורשלכךכלהמנוכרתבתקופהבמיוחד

ותשעים"ל"שקלנושקהאדםכשערךבכל'הפושהקפיטליסטית
מקדונלד>.לרשת<בפרסומות

נו ry ~~"וקובעת:המשורריםשלמגרונם'תנים'בשירכותבתמשעולאגי

~כ;להיא ry ונ~;ך~~"ןקומוסיפה,~דידות", iJ~ל 1~ן:ק iJ~י@ה 4iJ~לי
שלהםהיללהכימסבירההיא~ימוקים",ו~טולתע,נ:וי~ה 1:;ל;להל~ק;ע
אתפתאוםלופתתהיאמשםהאדמה,מעומקופורצתמהם,עמוקה

ל~ [i~תפ;~ךת i;נךבה, iJ~תי?ה ?:f~ר i ,~באר iJ~ת~ינכה r ~"הגוף,
התנים ,משעולשללטענתה ." o:ר iJ~ל 1:.אוש~לצור 7 נ;~ /ךנ;ךית

~ןם י~~ךט;ךךים;~ל~ים iJ~ת"~~~יחיםהמשוררים>שמא<או



~ V! ~אחדלפעמיםמוטלבבקריםלעתים, ."םי:נ
מזעםאוצופרמקנאתהכביש,עלדרוסמהם

ש;ןךיםךע;ך~ים ;ל~~ע;ן?סה"~ךבת;איש,
tt ע.י~יו".ת

העיניים,שודשלהדימויעוצמתאתלהביןכדי

שמשוןשלבמיתוסלהיזכרכמובןצריך
גםכמועיניו'אתעקרושהפלשתיםהתנ"כי
של<במחזהאדיפוסשלהנוראבסופו

אמועםששכבעלעצמושהענישסופוקלס>,

עיניו'אתלעצמושניקרבכךאביואתורצח
הנסיךעלויילדאוסקרשלבאגדהוכמובן

מהדרורשביקשלאחרנעקרו'שעיניוהמאושר
למוכרתולתיתןאבני-הספיראתלעקור

תרבויות,עםמתכתבתשירההגפרורים.

ידעשדותדעת,מעיינותדימויים,אוצרות

קונוטציותוהמוניואחרים,כאלה
סומקרוניאיור:גלוייםיחסיםביניהןהמנהלותואסוציאציות

קודםזקוקיםהתלמידיםלעצמם>,<וגםלשירהלהתחברכדיוסמויים.
למיליםויאפשרהמיליםאללבואלהםשיאפשרמסוים,לבסיס-ידעכל

להימנעמעדיפיםרביםומוריםשתלמידיםהיא,הבעיהאליהם.לבוא
פהבעללמידהומהזולתמעצמםלדרושלהעזלאהשינון'ממלאכת

שבעזרתםלכליםבעיקרזקוקיםשהתלמידיםבטענהמופת,יצירותשל

יהיולאאםכלים,בלמידתטעםכלאיןלדעתי'התכנים.אתינתחו

בהם,חפץאיןמיותמים,ייוותרוהכליםבעזרתם.לעבדחומריםלהם
קורסיםהמונילחינוך,מהמכללותלכמהיועילומההועיל.ללאנטושים,

מקצצותהןאםפדגוגיות,ותורותמתודיותודרכיםהוראהבשיטות

יצליחואולימוסדותאותםעצמם?ההומאנייםהידעבתחומירחמיםללא

מכיריםללמד;מהיודעיםלאאךללמד'איךהיודעיםמוריםלעצב
סמרת;נטוליאךסיסטמותרוויינתונים;חסריאךהטכניקותאת

מחנכים.ממשלאאךהוראהטכנאי

אביונהנויולארץלספרותלמורהגעגועי

מעורכותאחתבאוזנישיבחתיהעיתונות,בעולםבעבודתישנים,לפני
משוררחזק,<חיליק>יחיאללספרות,שליהמוריםאחדאתהלשון

באחדספרותמגמת'תלמידימאיתנולדרוששהעזנפלא,ומורהנחשב
שיריםמילותפהבעלללמודהשמונים,שנותשלבגבעתייםהתיכונים

ואחרים.גולדברגלאהרחל,ואב,אסתרטשרניחובסקי,שאולשל
וסייעשליהידעאתשהרחיבעלמורהלאותותודהאסירשאניציינתי

בקרבהרווחתהאופנהעלצערהבעתיתרבות.לאוצרותלהתוודעלי
חובתהתלמידיםעלמלהטיללהימנעותנ"ך'לספרותאחריםמורים
שלהקשותההשלכותעלהתמרמרתיטקסטים.שלפהבעללימוד

ויותר'יותרבוריםתלמידיםגידולנבחרים:טקסטיםמשינוןההימנעות
סקרנותנטולימבוכה,כדיעדדלילכלליידעבעלילבינוניות,הסוגדים

היהודיתהישראלית,התרבותמורשתלגבישידיעותיהםאינטלקטואלית,

למדי.עלוביםבבגרותם,מהןשנשארמהאווהעולמית,
היינוכיאדמה,"ראיכמוששורותבישראל'תיכוןשבוגרסבוראני

צרידעתי'לספרעצמיעל"רק<טשרניחובסקי>,מאוד"עדבזבזנים
למלכהאביונה,נויארץשלי'ו"מכורה<רחל>נמלה"כעולםעולמי

שלנפשילמצבבהתייחסותה<גולדברגכתר"איןלמלךבית,אין
שורותגםכמופרטיקולרית>,לארץדווקאלאווגעגועים,צחיח~ת
יחזקאל'שלהיבשותהעצמותמחזוןאוהנביאהדבורהשלהיםמשירת

המוניוחבל.דל'התרבותישעולמואדםזהו ,לאוזניולחלוטיןזרות

יודעים ,למשלוארה"ב,בבריטניהתלמידים

 ,שקספירמתוךשורותמכמהיותרלצטט
ואודן;ויסמןבלייק,ביירון'קיטס,

שורותלצטטיודעיםבצרפתרביםתלמידים

דרסו ,בודליירמדלייו' ,וולטרמתוך
בגרמניהתלמידיםמעטלאומונטסקייה;

 .וצלאןשילדהיינה,גתה,מתוךמצטטים
שורותלפחותאומופת,יצירותשלשינון

בהכרחשםנתפסלא ,מתוכןמסוימות

ואףחיוביכאמצעיאלא ,ומיותרכמיושן
תשתיתשלוהטמעתהלהנחלתהחיוני

עורכתהבא.לדורתרבותיידעשלבסיסית
"אויעמי.הסכימהשוחחתיעמההלשון
אומרהייתלא"אםהוסיפה,לך",ואבוי

לספרות,שלךהמורהעלטוביםדברים

קטןעולמנואכןשלי".אבא ...גםשהוא
נמלה.כעולםוצר

המימןחסרבפרט,ושירה ,בכלללספרותבהתייחסותכינדמה

הספרבביתלימודישנותבכלהעצמית.ההתבוננותכלומר ,הרפלקסיבי
שכדאישחשבהלמתמטיקהמורהבאףנתקלתילאוהתיכוןהיסודי
מתמטיקהללמודבכללראוילמה ,הראשוןבשיעורלתלמידיםלהסביר
וחשיבות ,ההיגיוןלפיתוחתרומתההסדורה,הלוגיתשבחשיבה<היופי

כמובחיים,מושכלותהחלטותלקבלתהאנליטיהכושרשלהשכלול
ללמודכדאימדועהמתמטי>;ההוכחהמבנהשלהאסתטיהצדגם

מניןולהביןידעלהוסיףהעולם,שלהסיפורמהו<לדעתהיסטוריה
אתלספראחתמדרךיותרושישמועדות,פנינולאןגםואוליבאנו

שבעלותורהתנ"ךבלמידתלהשקיעראוימדועהאנושות>;שלסיפורה
ולהתוודעוהרוחתרבותואוצרותמהמורשתמשהולהכיר<הצורךפה

היום>.עדחיינועלהמשפיעיםלמיתוסים
תלמידיםבוקפיטליסטיבעידןבמיוחדשירה,ללמודכדאילמה

עסקים,רווחים, ,לממוןבעיקרלסגודובעקיפין><ישירותמתחנכים
למצוקתםולעגההוןבעליהאלהתאימתנית,תחרותכלכלית,הצלחה

המוניתונטישההדורסניותהרייטינגלמפלצותהתמסרותאחרים,של

משמעותיים?ידעואוצרותתבונהדעת,רוח,ערכישל
תחת Ynetהאינטרנטבאתר 2009במחציתשפרסמתיבמאמר-דעה

לאשבחלקכךעלקבלתיאוויר",עסקילאהםהרוח"מדעיהכותרת

לחינוךוהמכללותהאמנויותהרוח,למדעיהספרובתימהפקולטותקטן
עלבמאבקומדמםאחרוןקרבמאסף,קרבהאחרונותבשניםמנהלים
אומפוטריםמרציםמאוחדים,אונסגריםשלמיםחוגיםקיומם.המשך

עקבמהמערכתבקלילותמושלכיםהחוץמןומוריםמקוצצתמשרתם
"גבריים",שמותעםספרבתילעומתם,ותקציבים.תלמידיםמיעוט

"מינהל""מדיניות","ממשל",כמומטרהומכוונישיווקייםתכליתיים,

עתיריגביריםשלשמםעלבקרוב>,ייקראו<אוהנקראיםו"עסקים"
שלוהביקושההיצעג'ונגלכיטענתיומשגשגים.עוליםוצניעות,הון

דווקאחלקםחדש,מסוגתלמידיםשלדורותמייצרהמופרטהחינוך

דארוויניזםבושה,חסרקפיטליזםממארת,<תחרותיותערכיםבעלי

<כוחנית>,אישיותלהאביס>,להביס, ,<להתעשראידיאליםחברתי>,
להצלחה>.יחידהמידהוכאמתמרכזיכמניע<הכסףסדורהעולםוהשקפת

ואנושיותלמזומנים,מתורגמתהאדםנפשבובמקוםכיטענתיאף
הגורלי,'האחכמוטלוויזיוניותתועבותלטובתנדרסותוחמלה

לקלאסיקותמיוחדתחשיבותדווקאישלמיליון',ו'המרוץ'הישרדותי

'האיליאדהיונטה,שלהאלוהית''הקומדיהאפלטון'של'המשתה'כמו
דיוקןביאליק,נחמןחייםשל'הכניסיני'הומרוס,שלו'האודיסיאה'
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הזכרתיבלום.קסטלאורלישלסיטידוליאוגוןואןשלעצמי
יכולים,לרפואהסטודנטיםלמשל'בארה"ב,רבותשבאוניברסיטאות

קלאסיים,לימודיםבספרדית,ראשוןלתוארללמודעידוד'מקבליםואף
מתקדמיםלתאריםממשיכיםמכןלאחרורקקולנוע,אופילוסופיה

האמריקניתהגבוההההשכלהמערכתכזה,באופןהרפואה.בתחומי

טכניתומיומנותמקצועיידעעתירימיומנים,רופאיםרקלאמייצרת
רחבה,עולםתפיסתבעליאופקים,רחבידוקטוריםגםאלאגבוהה,
וסביבה.מורשתתרבויות,אנשים,שליותרמעמיקההבנה

הםלמשל'להנדסה,בפקולטותהעשרהקורסיבישראל'זאת,לעומת
מתוךהמוחלטת,היעלמותםעדקשיםמקיצוציםראשוניםהסובלים

תרבותיתהעשרהכללי'ידעעללוותריכוליםשמהנדסיםמחשבה
עיסוקםבתחוםישכילואםודיהרחב,העולםשלמושכלתוראייה

ההתאכזרותתחתנאנקותרבותפקולטותבובעידןבלב.דהמקצועי
למשל'בצרפת,להיעלם.הראשונההיאהכלליתההשכלההתקציבית,

צרפתיתיכוןבוגרפילוסופיה.בלימודיבבגרותנבחניםתיכוןתלמידי

שלהרציונליזםאפלטון'של"המדינה"חזוןעלמעטלאיודעממוצע
ז'אןשלהחברתיתהאמנהיום,דיוריושלהאמפיריציזםוקרט,רנה

פילוסופיתשהשכלההוספתיהובס.תומסשלוה"לוויתן"דרסוז'אק
העולם,אלהאדםאתלפתוחהעשויבסיסי'כידעאלאמותרותאינה

שליותרמעמיקההבנהושיקול-דעת,מחשבהכישורילולהקנות

בישראלזאת,לעומתהמקצועית.בדרכויותררבההצלחהואףהחיים
התלמידיםייבחנוידעתחומיבאיזהשקבעוהגרלות(!)בזמנונערכו

עידןזהווזניחים.משנייםבעיניהםייחשבוידעתחומיואיזהבבגרות,

תהיהמהיודע"אתה .ללוטו-טוטווהופכיםנבזזיםתרבותאוצרותשבו

כסף".מזהתעשהבואהתוצאה?

הנחשבמסחרי'אינטרנטשאתרמכךלטובהשהופתעתילהודות,עלי
אתלפרסםהסכיםבישראל'ביותרהפופולרילאתר-האקטואליה

בוערות.ופוליטיותאקטואליותמסוגיותלכאורההרחוקהמאמר'
למבחרקישוריותוהצמידולעשותהגדילואףהדעותמדורקברניטי

האיליאדהונטה,<אפלטון'במאמרישהזכרתיויצירותאישים
להרחיבהקוראיםיוכלולמעןוכך')דרסוי~ם,גון'ואןוהאודיסאה,

אתר.לאותוהשייכתבאנציקלופדיההמופיעיםערכיםבאמצעותידע

לאסובלותממנההתקציביתלאפליהבעיקרהתייחסתימאמרבאותו
למוסדותבהשוואהוהאמנויות,הרוחמדעישללמחלקותפקולטותמעט

אחד"רווחיים").שכןכל<לא"מעשיים"יותרמקצועותהמלמדים
עליהלתתשישנוספתעמוקהלבעיהלביתשומתאתהסבמעמיתי'

לפניעדהישראלים.שלהערכיםבסולםהמדאיגהשינויהדעת:את
אוטובוס,נהגיסנדלרים,חנוונים,רוקחים,גםבלבד'עשוריםכמה

וסוכניזבניםמזכירים,פקידים,חשבון'רואידין'עורכימוסיקאים,

ישראלייםתרבותבאוצרותסבירהבקיאותלגלותשעליהםחשבוביטוח
מוצארט, ,באךרמברנדט,שקספיר'שליצירותיהםכמוועולמיים,

התנ"ך.וסיפורירחלביאליק,אריסטו' ,אפלטון
בתכלית.מיותרהנוכזהשידעחושבהישראלימהציבורהאריחלקכיום,

אמנותיים,פילוסופיים,ספרותיים,לרעיונותוהתוודעותהדעתהרחבת
זמןכבזבוזהישראליהציבוררובידיעלנתפסותואתייםאסתטיים

הסיבותאתלתלותניתןכלכליים.רווחיםנושאותשאינןמאחרמשווע,

הישראלית,החינוךמערכתשלבהידרדרותההזהבלעגללסגידה

בסיבותואףוהקהילות,השכבותרובבקרבהרוחשלהידלדלותה
הכלכלי·הפערהתרחבותהתחרדות,תהליכיהכיבוש,כמופוליטיות

והחדשים,הוותיקיםהעםמנבחריכמהשלוהסתאבותםאופייםחברתי'
בפניהגבוההההשכלהממוסדותניכרחלקשלהגורפתוההתרפסות

קהל'דעתסקריפופוליזם,רייטינג,<רווחיות,הקפיטליזםתכתיבי
המערכת>.הזנייתכדיעדלעתיםהתלמידיםמולוהתגמשותחיזור
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הבושםבערוגותחושניותהרפתקאות

מולשירהואהבתשירהקריאתשירה,הוראתלעשותיכולותמה

הולךהמצמיתהייאושבובמקוםעושיםמהאלה?אימתנייםמנגנונים
ומתתשרינאסףגםתם;הקיץאלול'ומתאב"מתבומקוםומשתלט,

מספקתכלקודםהשירהובכן'יונתן?נתןהמשוררשלכניסוחועמם"
הקיץאהבתשלעמומה""גחלתלפחותנותרהמקוםבאותוכיתקווה,
מערתואלארוטיקה,רוחשתעדייןעגום,ענייניםבמצבגםהגדומה.

קברו.שעלהאבניםחוםאלהקרות,ירכיהאתתצמידהשונמיתדוד,
חיפושכדיתוךהתגבשותבשלביהנמצאההתבגרות,בגילתלמיד
"הילדעםנכונה>הדרכה<עםלהזדהותעשויומיני'חברתי ,עצמי

ושלאבשלעקבותיואתשאול'כמוותרההולךשיר'מאותוהזר"
מקוםנותןבהחלטהמשוררהצלול".אתמחפשהוא"ובעמוםאלול

יםביןהמערב,בסוףאוליכילו'מציעהואלך'"ילד"לךלתקווה.
מפרטאףיונתןחטאיו".ביןיאירשלך"יארולסתיו'אבביןויבשה,

גילשלוחרמנותחמדנותשלחיננישילובהארוטיים,החטאיםאת

הרש,כבשתבאוריה,דודחטאתוהנחש,והאשההאישחטאיהנעורים:

כיהמשוררמבשראלול'ומתאבשמתאףעלהדבש.ויערתויונתן
האהובלבנומעבירהואעכשיו",מתחילילדי'שלך"סיפורשב.הקיץ
והאשה",והנחשהדבשכל"עםהשרביט,את

ביותרהיפיםמשיריוכאחדרקלאהנחשבהזה,מרגשכךהכלהשיר

פיק,צביקהשלביותרהגדוליםמלהיטיוכאחדגםאלאיונתן'נתןשל
ולהתוודעותהעברית,השירהשללפופולריזציהאדירהתרומהתרם
דווקאכיהגורסיםיש .יונתןשליצירתוליפיהצעירהדורשל

תשרי',('נאסףמשיריועשרותבהלחנתשהתבטאההפופולריזציה
שלבעוכריוחיתהועוד>,ההוא''האישהחוף',ליד'הרדופים'חופים',
תרומתואףעלישראלפרסאתמהממסדלקבלזכהשלאהמשורר'
לאחדלהפוךיכולתשרי''נאסףזאת,בכלהעברית.לשירההאדירה
אתלחבביצליחלספרותהמורהאםהחינוכית,בעבודההקסםמרגעי
וביןהטקסטביןמושכלחיבורתוךהמתבגרים,תלמידיועלהשיר

בועולםלתקווה,והמשוועהאליםהמסוכסך'הקשה,היומיומיעולמם
בערבוביה.משמשיםוטנאטוס,ארוסנורא,וייאושהעולםכלפיחרמנות

עשוייםותעייה,ניסויותהייה,חיפושבשלבישנמצאיםכמיהמתבגרים,
זלזללוש"צנחצעירכגברביאליקשלהווידויעםלמשללהזדהותגם

כנפךתחת"הכניסיאהבה:לושתחזירלנערהתחנוניווינום":גדרעל
"מאחוריבסיפורואסורותותשוקותותאוותואחות":אםליוהיי /

"שירשלהארוטיותלמשמעויותלהתכחשצורךאיןאףהגדר",

כסיפורלאבקלות,אותולקרואניתןחילוניתשבפרספקטיבההשירים",

 ה~~"במיוחד:פואטימיןכמדריךאלאוהשכינה,ישראלעםביןאהבה

:דדן;ןי . ר~~ ~נ~ ?j ;~~ן;ךך' ה~~ ה~~ ;םי~~~ ה~:ב:ן;ךך'סלר
לי;די י~~~ים. wש;וללקט, ,םי~~~ם--·לרע;ת, w:בנלע.רג;ת ,ל~נ;
אוtבוסטראדתבעידן .>'ג-'א ;,,השירים«שיר~ים" wi~ש·סר~הלי;ךד;די

מהלהביןוהמתבגרותהמתבגריםעליקשהלאהזמין'והסקסהמידע
ומהושלו'שלההבושםערוגותמצויותהיכןהגן'אלירידהפירוש
 .אהובתושלבגנהשושניםללקטעשויהאהובוכיצדבגניםהמרעהכולל
כמהעדולגלותהזאת,היצריםעתירתמהיצירהליהנותלהםמגיע

גםכמוהמטאפורות,ביןלהםהממתינההחוויההיאופראיתמעודנת
מדויקים,למדעיםבפקולטהנלמדתאינהשירהאוליאזהסדינים.בין

פחותאינהשירה *'סטאופרנלדדוחוקר-הספרותשטועןכפיאבל
לתיאורמדויקתהכיהדרךהיאשירהפיזיקה.אוממתמטיקהמדויקת

הרגש.שלהמדויקהמדעהיאשירההאדם.בנישלוחוויותיהםעולמם
 ·:·התלמידים.אתבכךלשכנעאלאלנונותרלאעכשיו

סטאופרדונלדשלהדימוילגביעינישהאירהעלנווהחנהלפרופ'תודה *

ומיניות.חזותיתתקשורתקולנוע,תרבות,חוקרהואפונהגלעדד"ר
padvagd@bezeqint.net 



קוסמךאדמיאל

הנוקדאתבנוחל

 .ק.ד"rזנ~תסל~נו
 .ק.ד"rזנ~תך~~ינו
 .ק.ד"rזנ~תךחלקנו

 .דע,~ן .ק.ד"rזנ~ת

ק.ד"rזנ~תו~~~נו

דכ;ת.ל~דוס;ת

ז?ל~דוס;ת

 .ןך~~tכעם

 .ק.ד"rזנ~תסtי~נוך~ם
 .rזנ"ק.ד~ת~ד~נוך~ם
 .rזנ"ק.ד~תהינו /oך~ם

ק.ד."rזנ~תהינו /o?ר

o/W:P זז~ז~תהינוr. 

ה~~נו,~~עטך~ן,

rזח~י~ל ,ק.ד"rזנעד
 .rז~ןז?ל

מזגנוואז
 :-זז :

ק.ד."rזנ~ת

אתמזגנו
 :-ז

 .ק.ד"rזנ

 . ך~~~ל ונ~!~

 ,ונ~!~ ,ן~

ק.ד,"rזנ~ת

 ,ונ~!~ ,ן~

דע,~ן,

גדוש,א;הבים,לספל
ז .-: ·: .. :

 .ס~~ן ל;;ח;ל; p :pן~

בחדדוהמשודדדיוקן

סע,ל~ה~ת;ן~ם ,ע,ד:ז
 ,rז~ד~ל~י~ת;ןאת,"rזז

אולי ,rזנ;ךע~קי~ת;ן
נ;תד

ז

~יןהדק

;;גוף~נוע;ת,ז?לק"ק.ץ
אולי,מש;דך,של .. . .. -

לבח;ד,יכ;ל
 : .ז

תכירהל'א
:--. , 

~~~ o/ ,ןזה~~
 ,ע,ד:ז ו;;~ ,ת;ן~.קז?ל

 ,רי pךזp~ית, ,(ךלי~סו~ד

כלסביביל"הנמותו) ז . . : ,- ,ז

~קןאל~ז~היד,?ר
ךד;ד,ל;

דך;ךה;ידך;ךה;י
: ' : , 
מסיעהמש;ךךאני

:-. ' -: .. ' -. , 
סד, ,ה~?

ח;תי.ובכ
: -' 

 י~~ ,ך~;ל ,י~~ ,ן;כ~י;זןד

 תוע~~~~מ;זקן, י~~ד;חף,

הזד;ע,

~ת ו~~~דקהגה,

בוכישתי
: .. . : -' 
 ,!הידי;ן 9 ~~

ל~ד;ע,מול;,

 .rזגוף~ךקי?לרר.לא;
עדממש

-ז-

 .rזזpךידק~ה

 ,~~לל ,~ t7ידע
 ,ה~;ח י~~

החללאתכלי
 'זז." ·: ' . ".

 ,ה~:ל~ד"קך~ם
 ,ב~~זr~ה 'זא?~

~חוץ'~ר~ים~י~ד

 .נעידהדח;ב;ת
: T T ' 

אנידנהנחפש~וות
 .-: 'ז- . :ז :

עלטס,לרגע,ע;בד,
-זז .": ..

שליהמלים -.. :· . ' 

דק ,~חי ,ע~pזז:ו
ך;איםמשםבטעות

 . 'ז . ,ז :

כבזממשאני
 ,- : 'ז- ' .-:

י;שביציבכזהא;תי
 , .. , .ז ' ·:ז .

כ;זןב,

היטבתביטעכשר .לכףלחוץ~לי  , .... , .-ז :-

~יןלב,זק"יםז:וך~ה,
 .זזאני

:-• T 
 .~קיומ; p:~~היב, ,ב~ך~
פניםחסדולנגדי

 , .ז--: ' . : ·::

עכשר,לגב,בצב,
ז:---ז·

גמיש.אנימהיד.אני
:-' ' T '-: T ' 

הדיאני

ככליאניהמש;ךך -: .. ' :-. . : . 

~ת;ן ,די~~

 .rזקידא;ת; ב~~

הזההכלוב -: -:· ' 
~ת;ן ,ה~;ח י~~

הדנההשיר -. ' -: .. 

 .~ריר~עךנ;ל;ת

לדמיונישקעשיני

פניםלימ;תחאני
:-• •• -T ' 

ךג,ז?ל~~ןכ;ת
זימיםאניחשמל,אני

 ' . . .-:ז :- .-:

 .לר~י;~יק tpע,tקי~י ,א;קי
ק~~ים~ד~ים~מוס

 . ר:~:עלrז~ל.אוזp~ל;ת

גד;ל;ת,צלע;תאני
 ::ז .-:

p ר:~:רי rלי 'י~;מך~ז~, 
 .כבדמשאהיהתמיד

 ..זז-זז ' .ז

 ,ד~;ע י~~

 ,הארגזעל ,לבדאני
:-' : --T : - T 

זקגיעל
 'די~~ 9מ;ט;ת

קי~~ג.ע,tקי~יי /oע~א;קי,

rזןpךכחלז:tןpיץ'ס~למ; p: ,ה~?
 .~שוסה~די~ה

כדיאת"רז
: ' :·· 

~חי,ם, /o ~ך"ק 9ל
ומההזה,הע;לםאת

- ·:-זז ."

~ה /o ,לי~חוץ
להכיר

: -. ' 

rזל;לה,?ל 'ר~ל~פ;ת:קרי
נ;חה.מעמדה

זז : ·: ..

 2011אפריל
31 



אורןגל

האישיותמןמנוסה

ביאליקלח.ב.אליוטת.ס.בין

מידתביטוללאכיבושו:אלאהרגש,שלילתפניםבשוםאינה"הלכה
ביאליקכותבכאחת"שתיהןצירוףאלאבה,ישהדיןבמידתהרחמים
הדיבוראתליחדעודצורך"היש . 1917משנתואגדה""הלכהבמסתו

או-גופישניבתורשביניהן'הגומליןזיקתעלוהאגדה,ההלכהעל
ההלכהלא. ...לזה?זהצריכיםגםאבלמיוחדים,ספרות,-סגנוני
הרחמיםמידתביטוללאכיבושו:אלאהרגש,שלילתפניםבשוםאינה

הדבריםכוונתכאשרכאחת",שתיהןצירוףאלאבה,ישהדיןבמידת

<הלכה>התרבותיתהמסורתביןביצירתולאחדהמודרניהיוצרשעלהיא
היחידאמנותיותובין

ממשיך"האגדה"<אגדה.>

מפקפקים"חציהביאליק,

נדנוד'מתוךנאוירובאים

יתרמעלשנתזוכאלו
-ההלכהבקשת:מרושל
עלוקושטיםנאמניםחציה

זיע,ובליבאיתנםהישרקו

מתוחה.קשתמתוךכפוקעים

וזולנשימה,אוירנותנתזו

עולם.קרקעעמידה,לרגל
הנוזלהיסודאתמכניסהזו

היסודאת-וזווהשוטף,

חותםוהוא ,"ם:. ?jומהממרה

דפוסיםלנו"יףנ.:יןבדרישה:

ה~~ררצוננואתבהםלצקת
מוצקותלמטבעותוהרופס

וקיימות",

אליוטת.ס.

זועקהעברית,השירהשלביותרהגדולהשמרניהמודרניסטביאליק,

העתבספרותהיהודיתהתרבותמסורתשלהזניחהמגמתנגדזובמסה

בעייתההיא-היאוהמקוריותהמסורתביןהאיזוןלשיטתו'ההיא.

האינטלקטואליםשלוהתעלמותםהתרבות,שלביותרוהקשההמתמדת
"עתהכילהכריזאותושמביאההיאמתאימיםאיזוניםמיצירתבדורו
כולוהעולםכלבחיים.ואגדהבספרותאגדהאגדה.שכולולדורזכינו
וזכר",סימןאיןמשמעותיהבכללהלכהבאגדה.אגדהאלאאינו

תבניותזה,מדורלנוהמוכרותוהספרותהשירהתבניותרובלנוכח
האדםשלהאינדיווידואליותהשאיפותאתובראשונהבראשהמבטאות

התנגדותמתוךהנכתבותוהחדש,הישןהיהודיוהקיוםהיקוםלנוכח

פופולריתלאדעה-יצירתיותכלשהקפיאההמחייבתהדתיותלעולם
התמורותימישלהכבירהאמןהעברים,המשורריםבכירשלזו

אגדה"כלתימהון.כדיעדמשונהנדמיתהיהודיים,בחייםהדרסטיות
מבטלתוגםבטלה,עצמההיאוסופההיא,ארכניתהלכה,עמהשאין

החריפות.במילותיוביאליקכותבבעליה",שלהמעשהכ"ח

שהעסיקופתוריםהבלתיהמתחיםמבצבציםביאליקשל"במאמריו
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שלמאבקו"ובראשם 1 ,הולצמןאבנרמסבירוביצירתו",בחייואותו
שלזיקהמתוךהנבדלתעצמיותוגיבושעלהאינדיווידואליה'אני'
ביאליק,גדולה".דתית-לאומיתמסורתלאותהכאחתשייכותושלמרד

היהודיליישובורחליך>שבמחוז<ואדימסורתשכולומעולםהמגיע
אתהאמנותיתהווייתומעצםלוכד<תל-אביב>,העולופורקהחדש

לכלהתשתיתהואכידוע,זה,מתח .דורושלהעצוםהתרבותיהמתח
על-זמנית.אמנותיתיצירה

אירופהשלרוחה

מלחמתמוראותהאפופההרחוקה,בלונדוןעצמה,שנהבאותהוהנה,
הערכיםתמותתשל-אירופהשלהגדולהשברימישללבםבלבעולם,

התושביםלבבותאתהפוקדיםרוחניתושממהדרךחוסרשלהישנים,
כאורךקצר'מאמראליוטנססטרתומסכותב-התקופהלרוחהערים
האינדיווידואלי"והכישרון"מסורתבשםהנקראביאליק,שלמאמרו

> Tradition and the Individual Talent <. הצעיראליוט, 
שיריספראשרבהייגייט,עממיספרבביתומורהלספרותדוקטורנט

בימיוכברעומדאור'רואהאךאחרותוהתכוננויותפרופרוקביכוריו

מהותעלכיוצרהראשונים
יצירה-כולהיצירתו

לשנותעתידהשחדשנותה

במאההשירהפניאתלחלוטין

העשרים.

אליוט,כותב"המשורר"
אירופהשלשרוחה"לומד

מרוחויותרהרבהחשובה

חייבהמשוררהפרטית."

אתלולקנותאולפתח
שהאמןככלהעבר."תודעת
בונפרדיםכןיותר'מושלם

והרוחהמתייסרהאישיותר

פורקןאינההשירההיוצרת".

מרגש,מנוסהאלאלרגש
אלאלאישיותביטויאינה

זאת,עםהאישיות".מןמנוסה

-המבטאתבאמירההמאמרשל<והמרכזי>השניחלקואתחותםאליוט
-להחרידואובייקטיבייםאימפרסונלייםהנדמיםבשיריובהתחשב
פירושמהיודעואישיותרגשלושישמירקכמובן'"אבלפרדוקס:
האלה".הדבריםמןלברוחלרצות
ומלוותממשיכותאליוט,שלדרכובראשיתשנכתבואלה,שורות
 The Waste <השממהאברזובמיוחד ,יצירתוכללאורךאותו

1922 ,Land <. להעניקשיוכלכדירקלאהפרסונהמןנסאליוט
עיניו'לנגדהנגלההריאליהעולםשלומדוקדקנאמןתיאורבשירתו

רקאשרהעבר'תרבותמסורתממכלוללשאובשיוכלכדיגםאלא
 2דיוקו.עלההווהאתלהעמידיהיהניתןבאמצעותה

הערותקובץתחילה,בכוונהשצירף,בכךלעשותהגדילאףאליוט
אתכללמקיפיםאינםהםשאף-ואומדיםאזכוריםאינספורהכולל
התנ"ך'נמניםהמקורותביןהשירה.אתהזיןאשרהתרבותעושר

ספנסר'אובידיוס,מילטון'וירגיליוס,שקספיר'וובסטר'ונטה,בודלו'
בכךועוד.ועודווסטוןהסה,הקדוש,אוגוסטינוסספפו'דולן'ול'מרו

האינטרטקסטואליות,שלוהמרכזיהראשוןלשופרהאליוטהיהבעצם
העשרים.המאהשירתאתהדוקבקשרללוותהעתידה
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נפשייםיסודותשני

ביאליק:וביןאליוטביןמאלפתחיתוךנקודתעלמצביעיםאלודברים
שעלתרבותיתמקרקעלינוקמחויבתהשניים,לטענתגדולה,שירה

המודרניסטית-שמרנית, ,זובדרךרק .המשוררלוועלהצמחכרה

יצירהלהתהוותיכולה ,העתידעבראלצועדתכשהיאלאחורהמביטה
 .הזמןרוחאתנכונההמבטאת

 ,זומסהכתיבתלפנישניםמספרכותבאשראחרולאביאליקזהו
?לא /גרקגה,ךלא.ז~רלא ,ךסזוןלום qל-;בוז_\~י 't "מזעזעים,בדימויים

לא /,ז:י~לע.~יעולםי~~ת , י~;:י~;: 9ל.:כנך~~א ;;רס~לא 7ףנ;ומול
תרע"א).אני',ומהאני('מי "ש' lJ!ן;ה ry ה~~יק~:

בוא ז~" ,הראשוןשירובפתיחתכותבאשראחרולאאליוטשזהוכשם

קךךםחולה~מו ~ה~~~י:נז:: ם:~ w~ל תי~;:ר~~~ iסה, 'tד י~~ ,ד~לר
אל .) 1917פרופרוק',אלפרדג'יישלהאהבה('שירtקלסן"~ל רי.l t' .r;ב

כחידושאותםוהציגהלעייפהעדהביקורתנדרשההאלוהדימויים
ואנטי·אנטי-פיוטייםנועזים,דימוייםלאותםומופתכדוגמהמרעיש,

שלהשיריותונציותהקרנועלהגוללאתשסתמו ,במתכווןמתפייטים
זאת,עםהעשרים.המאהלשירתהדרךאתופרצוהתשע-עשרההמאה

מעלהאלושיריםשלהרוחנייםבמקורותיהםמעמיקעיוןבמפתיע,כמו
ואינספורביאליק,שלבמקרהתנ"כיים-יהודייםאומדיםאינספור

קתוליים>שימושים ,כמובן<הכוללים,המגוונתאירופהמתרבותאומדים
אליוט.שלבמקרה

ביותרוהמוריקהביותרהרחבהתפיסתםעלנפשיים,יסודות"שני
זהבחזיוןשנתגלוולמפנהלחידושפתח-ראיהלנופותחיםכאחת,

"עלבמסתוקורצוויילברוךכותבהחדשה",בספרותנוביאליקששמו
 3ביאליק".שלביצירתונפשייםיסודותשני

שלהפיוטיבעולמואלהיסודותשלוהמפתיעהמיוחדצביונם"בירור

מובןאחדותה.וסודזוחד-פעמיתיצירהלרזאותנומקרבהמשורר
עלמלדבראניורחוקהיצירה,בתחוםאלאאמורהזואחדותשאין

חותםוקורצווייל ," ...עצמוהמשוררשלבנפשוהרמוניהאואחדות
לביאליקהטווחארוכתפרשנותואתמלווהאשרהמרכזית,בנוסחתו

 4האירופית:בספרותנוספיםוליוצרים

בושמצטבעהמיוחדבצבעגילוילידיבאיםאלהנפשייםיסודות"שני
משוררשוםביאליק.שלבעולמו'אני-מסורת''אני-עולם',היחס:

סובייקט-אובייקטהבעיהאתמיישבאינוביאליקלפניהחדשהבספרותנו

כמוהו".גאוניתאגוצנטריותשלבוודאותעמומסורתאתתופסואינו

העבריהמשוררשלביצירתואלונפשייםיסודותשניכינדמה
האנגליהמשוררשלשירתואתהמנחיםגםהם'הפרובינציאלי'

בספרות,קלאסיקןשהואפעםעצמועלהכריז"אליוט .האוניברסלי
בדת"ואנגלו-קתוליבפוליטיקה,במלוכהתומך ,כלומררויאליסט,

 sשמרני".מודרניסטאליוט: .ס.ת"במסתוןנךבנקשמעוןכותב

עללהתגברהרצוןהואהאלה,הדבריםלשלושתשמשותף"מה
המסורתזואםחיצונית,סמכותבאיזוודבקותב'אני'ההשתקעות

או ,הפוליטיבתחוםהמלוכהמוסדאוהספרות,בתחוםהספרותית

הגדולהבסמכותניכרתדבקותמקרה,בכלהדת.בתחוםהאפיפיור

לך".וחיצוניתממך

 ]?נלמישורהעקבוהיה

-לזוזודמיוןבהןשניכרדמויות,שתילפנינועומדות ,כןאםהנה,
אחתשכלמשום ,גדולשוניגםאך-ובהשקפותבחידושבאישיות,

הכרונולוגית.הקרבהחרף ,לגמרישונהבעולםחייהאתחיהמהן

חזרהאורית
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עולמואתלגלותניסההמסורת,חיימתוךשצמח ,) 1934-1873 (ביאליק

במוסרותכוחובכלאוחזבעודוהדתית,הפרקטיקהאתבזניחתוהרגשי
סתום.למבויובחייובשירתואותוהובילאשרמהלך-שלההמורשת

ומתמסמס,חצויעולםלתוךשנולד ,) 1965-1888 (אליוטזאתלעמת

אתלעצמוולכבושלשובכדיהאינדיווידואליובכישרונובמסורתאחז
ביטויהאתמוצאתהשלם,אלהחסר,מןזודרך-לא-דרךהערכים.עולם

חי ,לעומתוביאליק,אליוט.שלבשירתורק-ביופיולבהמנמיך-

בהווה.העברהשתברותאת

מחדהרוחניהסדראישוהמרדן-המחדש,הקלאסיקן-המשמרתכונות

ומןההווההזמןמןהשואבהאמן ,מאידךפוסקתהבלתיהתמורהוחסיד
השסועהלמאהבהעניקןיחדיוחברואלותכונות-שעברהזמן

גםנסלאשליחםואליוט,ביאליקמופת,דמויותשתיבהיסטוריה

ואחת.העשריםבמאה

מקוםמראי

 2009שז"ר'זלמןמרכזמונוגרפיה,ביאליק,נחמןחיים 1

ראשון','מקורשבת,מוסףעבר",וזמןהווה"זמןמאמריבהרחבהראו 2

 2011בפברוארהרביעי

וטשרניחובסקי'ביאליקבספרווכןתש"ה-תש"ו:ביאליק,מוסדכנסת, 3
תש"ךשוקן,

 1973שוקן'האירופי'והסיפורהרומןבמסכתעודראו 4

 1990משודרת,אוניברסיטה ,'חפרקהמודרנית,בשירהיסודמגמות 5
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עודלילקחעפר.שכנוכברהעברמשורריגדולירובשבובגיל

אי·תמוז>.<חוציהשברקוהראשון'ספריצאתעדעשורכמעט

מכןלאחרלכתיבה.ראויהברצינותהתייחסתישלאלומראפשר
נפתרולאהראשוןבספרבהםשנגעתינושאיםמינישכלחשתי

לךמקנההזמןעליהם.שכתבתידבריםמינילכלהצצתיכלל.
-פרספקטיבהלקבלכדימשלםשאתהגדולמחירוישפרספקטיבה

לאאחדאףבחשבון'טעותישאםספורים.שימינואומרים .הזמןזה

המונחיםהגדרתלאהואליצירהאותישמחברהדברעודף.לךייתן

לספרותעדללכתאפשר .קלאסיטעםאלארומנטי""לאאו"רומנטי"
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אסתטיותישמעצמה.ולאעשייהמתוךשנוצרתאשישורומא.יוון

בכתיבה.

שירתך?עלשהשפיעווהלועזייםהישראליםהמשורריםמיהם-
רקשנותריששונים.משורריםאותיהרשימוחיישלשונותבתקופות

מיויששדה,פנחסאוטוביםיוליאןשלבמקרהכמוהקסם,זיכרון
הרברט,מילוש,קוואפיס,כרילקה,כשחיתה,נותרהממנוהרושםשעוצמת

ביןגדולתו.אתמעצימותרקשהשניםביאליק,וכמובןייטסאונוודה
הרגשתילפגיסלזך.פגיסביןלהבחיןמבקשאניבזמןלנוהקרובים

אותישמשךמה .שביהמדעןלחךערבההצגתובהירותתמטית.קרבה
ניגונןהמילים,אתכברששכחתיאחרי .בשיריוהמוסיקליהקסםהואלזך

בוודאותלומריכולאניוהרברטמילושקוואפיס,עלבי.להדהדממשיך
חייכיאומראחריםעלליצירתם.נחשפתיאלולאאחרתחיתהשכתיבתי

אופסואהכמומאוחר'יחסיתשגיליתימיישבלעדיהם.יותרענייםהיו

מהמדףיותררחוקולאשולחנישעלהערמותביןמצוייםוספריובדוחס,
אתלכווןלמדתילוימפרימושלי",התפילותמ"מחזורחלקוהםהקרוב,

לעשותשטיפשיואףלתיאור.ניתןשאינואתכשמתאריםהשתיקהמיתרי

למדיאוהבואניאמריקניתהצפוןהשירהאתאוהבאיניככלל-הכללות
ההווה,שלישראליםמשורריםאזכירלאאמריקנית.הדרוםהשירהאת

שםכלעלכיהפשוטמהטעםולועלי'אהוביםרביםששיריםאףעל
שניים.עלאפסחשאזכיר

אתהבחינהמאיזוהיומיום.מחיישנרבעאופטימיגרןישבשירתך-

לעולם?תקורהנותנתששירתךחש
-ומוותלידה-האנושיהקיוםשלקבועותקיצוןנקודותשתיבהינתן
ביניהןלמתוחהואלעשותיכוליםשאנומהומתן'למשאנתונותשאינן
שיוויעללשמורהאנושי'הקיוםבקרקסמעליומהלכיםוכשאנומיתר'
לשעהאםגםכיהכל'אףעללצחוקחיינו:זמראתעליוולפרוטמשקל
שאינולעולם,מייעץאינניהאופל.בתהוםהמורדתתשובתנוזוהיקצרה,

-לאנושותהצנועהמנחתיהיאשירתיבהן.מתענייןאולעצרתיזקוק
מהםחלקשרקהכרה .פגמיועלהעולםוקבלתשהואכפיהעולםאהבת
העסוקשלעולםברורלאלגמרילנו.נחוצהשההשלמההבנהלתיקון.ניתן

לחייתבניגודמהעולם.להםשאכפתאלהאנומאתנו.אכפתבעצמו
לאנימודעהואכלומר'העולם.במראתלהשתקפותומודעהאדםהשדה,

שבקיומו.

באיזומארד.פומבימרחברגםמארדפרטימרחבישבשירתך-

כמהרעדפרליטית-אידיארלרגיתעמדהמביעהשהיאחשאתהמידה
מציאות?לשנותסיכוילשירהיש

אינניכאלה.הםהכלליבמובנםשהחייםבמידהבהפוליטיתהיאשירתי
קודמת.להצגהחוזרהדהםאםאלאעכשוויים,אירועיםעלישירותכותב

לתל-מחיפהבמוניתברדיושמעתישניםוכמהעשריםלפנילדוגמה:

שמירביןלתווךלארץבאברונו!)<לאשולץהמדינהמזכירכיאביב

 65שנתאריסטובולוס,שלבחדרו'ערבהשירנולדרגעבאותולפרס.

בסכסוךפומפיוסשלהתערבותובעקבותמהארץבגירושוהדןלפנה"ס',
היהודיתהאנציקלופדיההוצאתכךהשבר),קו<בספרוקנוסהרוביןבינו

בשוליהיהודי'הקיוםמאזןאתפואטיבתמצותלערוךאותידחפה
מהשיריםחלקדומהבמידהמהלכה.כנגדרובפיועלהאנושיתההיסטוריה

התקופהשלהזיכרוןבנוףגלויותהםחשבון'לבואהאחרון'בספרי
הארורה.

בגרעיןלשירה,בהקשרעיסוקעללדברבכללניתןאםעוסקת,שירתי

באהלאהיאבפרט.היהודיהקיוםשלובאנומליהבכללהאנושיהקיום
לאמצדההצהרהשום ,כךסבורשאינוומיחיתהשמוכרחהמשוםאלא



מההואהעולםחצופה.מחשבההעולם?אתלשנותתורי.דולאתעלה
שאוהביםכפי ,פגמיועלאותוולאהובלקבלויכוליםאנחנושהוא.

 .אותולדחותאומקסמה,חלקהםופגמיהיהלוםשאינהספיראבן
אולהתכנסאלאלברוח,לאןלךאיןבעיה:בפניעומדיםהדוחים
פנימה.לקרוס

בשירתך?האישייםחייךמשתלביםכיצד-
חייבלעדיהאבלהאישייםלחיימפריעהשירתי

ששאלתךמניחאניאבללשמם.ראוייםחייםהיולא
משתלביםלאבהחלטחיי ,ובכןהפוך:מכיווןבאה

היוצראםמתוכה.מבעבעיםבהחלטוהםבשירתי

הקודם,בספרי ,יצירתועללדברבכללמוסמך
אלאנועדלאראשוןבגוףשמוצגמה ,השפלספני

שלאחרוןייצורפסשלנציגכעלעלילהעיד
כללית.סיטואציהשלכקונקרטיזציהפולין.יהודי
בדומהמקוואפיס.משהולמדתיזאתשבכלנראה

אירופה,מזרחיהודימיליונישללשושלות

חשאניבאחת.נגדעהשליהמשפחתיתהשושלת
השירהשדרךאלאזכרם.אתלשמרעליוןצורך
בזיכוךמתרכזתהשירהדרמה:אומפרוזהשונה

למרקרגילעוףמרקההופכיםלתבליניםהתמצית
זמןמאודהרבהלילקח .היהודיהקיוםשלחיולי

להתייחסותהנכוניםוהטוןהשפהאתלמצוא
משהולשמרודרכםבצלם,והחייםההםלאירועים

שירקריאתשבעתכךההם,החייםשלמהחוויה

עוף.מרקניחוחמתוכויעלה
בשירההמדע:לדרךהפוכההשירהשדרךואומראוסיףעודזהבעניין
כדיפרטיםאוסףאתה ,להפךובמדעהפרטמתוךהכללעללומדאתה

 .הכללעלמהםלהקיש

לשירתםמתייחסאתהכיצדלמדע?שירתךביןהקשרטיבמה-
אחרים?מדעניםמשורריםשל

 ,למשלולא,מדויקיםמדעיםשלבמובןלמדענתייחסהשיחה<לצורך
כאקזוטיקהשלאונו'),המדינהמדע ,הראויהכבודכלעם ,אוהרוחמדעי

העולםבחקרעוסקתהמדע,כמו ,שירתי ,דופןהיוצאאתהמחפשת
כשיודעים •הגדולהסודחבוישם .האנושיהקיוםמצבבבירורהנגלה,
היאהמדע,כמו ,שירתיהאמיתית.המצוקהמתחילההירח,עשויממה

עלשמטפסים<העובדההחייםעץענפיעםהדעתעץענפישלהכלאה
שלבאופרהאחרתלמערכהשייכתהחייםמעץנופליםאבלהדעתעץ

שלהיטליםסדרתהיאהאנושיתההוויהכלתרצה,אםאוהקיום>.
כשאני ,מעשיבאופןהקיום.מיצרומףנערב-ממדישהואיצירהמעשה

עדלעצמימסבירכשאניהוראה.זאת-מביןשאניעדלאחריםמסביר

יצירה.זאת-מביניםשאחרים

שישמכךיותרמפתיעהאינהמשורריםשהםמדעניםשישהעובדה

היאהכוונהאםמשוררים.שהםסנדלריםאורופאים ,דוארפקידי
כשונהמרחוקלצופהנראההמדויקיםהמדעיםעםהמזוההשהטיפוס

חברתית.התנהגותסממניאלהאופטית.בטעותמדובר ,המשוררמדמות

מיכתבהפלאותבארץאליסאתהמהות.עםקלושקשרלהםיש
זאת,יודעאינוהרחבשהציבוראלאבמתמטיקה,היונפלאותיושעיקר

גבוה.כניסהומחירגבוהסולםדרושמתמטיקהלספרכי
רופא ,מדעןשהיה ,הצ'כיבחולומירוסלבאתלצייןמבקשאניכאן

הרברט.שללזומקבילה , 1998-1923חייו,תקופתחשוב.ומשורר

המציאותעםמתמודדיםהםאיךולעקובבמקבילאותםלקרואמאתגר

וזהמהקלאסיקהנפשתעצומותשואבזהסביבתם:ושלחייהםשל
החי.שלקלינימניתוח

באופןמדען?שאינואדםלכתובהיהיכולהולובשכתבמהאתהאם
מושגיםמילוןמקנהבמדעעיסוקפחות.מעשי,באופןכן.עקרוני,

זיכוך ,תמציתיתיאורמסוימים:הרגליםבעיקראבלומטאפורות,
ומסקנה.ניתוחלקראתהנושאהולכת ,העיקר
שלאפהנשמתשהםהתנהגותדפוסיאלה

לאדםמתלווהשהיאטבעיואךהמדעית,השיטה
שירהסרגימהםלהקישגםקשהלאמכאן .בכל
המדעיםלאנשישטבעייםבכללאמנותאו

כיוצרים.ואםכקוראיםאםהמדויקים

שלמאודחזקהתחושהישבשירתך-

לעבר.ההווהביןוהשוואההעוברותהשנים
בה?המוותשלתפקידומהו
שלאכך ,חיישלהמחזהאתכתבתילאאני
במשחקאבלבהצגה.תפקידלמוותלתתבידי

הג'וקר.אתשמחזיקהואהמוותהגדול,הפוקר
המשחקזה .בנדוןלעשותמהלנוואיןברורזה

האכזרהוא ,אכן ,לזמןבאשר .בלתוואין
לנצחצעירשהייתיזהאיךבקואורדינטות.

לצופיםברורכיסא.לייםמפגופתאום

הואההצגה.אתיחריבהמוותכיולמשחקים
לפייסשאי·אפשרהמוחלטתהאיפוסנקודת

אתזוכרשאנימאזמתנה.אוחנופהבשום

 ,הלימודמקצועותמכל .ברהערלזמןחריפהרגישותליחיתהעצמי
העברזמןעםלהזדהותוליכולתילהיסטוריהלאהבתיהשתווהלאדבר
בכלקריאהעלהיסטוריהבספרעיוןמעדיףאניהיוםגםגיבוריו.ועם

ולהחליףאריסטובולוסאתאוחניבעלאתלדמייןיכולאניאחר.ספר
בצבא.אוהלבאותואיתיהיוכאילוצבאיותובדיחותרשמיםאיתם

השלישי?לספרהראשוןהספרביןמה-
כותבאתהצעירבגיל .מיוצרוחכםאשרזההואנאותשספראומרים

מהאתלדעתיכולתי.איך"וראואומראתה ,לאחורבמבט ,מכןולאחר
כותביםצעיריםרואהאתהפעמים.הרבהשכתבתימהזהשידעתי?"

ויש .חילאעדייןהריהוא ?הפסימיותמאיפה-ושואלבפסימיות
למשלאופטימית.מאודבצורהשכותביםותשעיםשמוניםבניאנשים

בחורהשלחטובותמרגלייםוהתלהבתעופהבשדהשישבמילוש,צ'סלב
בלונדינית.

בשירתך?הומורמשלבאתהכיצד-
אתהאמצעיםבאילוהיא:הנכונהשהשאלהלינדמהשליבהקשר

אותך?יציףלאשההומורכדינוקט
עלאותםשמפזריםפסיקיםאינםאירוניהאוהומור ,לשאלתךבחזרה

חלקשהםאוהעוגה.מעלשוקולדפירורישלסוגמוגדרים.כלליםפי
סברתישליהראשונותהכתיבהבשנות ,שליבמקרהשלא.אומאישיותך

אתלנקותקשותעמלהייתיכןועל ,השירבקדושתפוגעשהומור
שבמעשה.האיוולתאתתפסתיאחדיוםהומור.סימנימכלהטקסט

הטקסט.אתיציףלאשההומורכדיזהירותאמצעינוקטאנימאז
הואהפתטיות.מפניביותרהיעילהמחסוםהואההומור ,הכלככלות

הואלזעוק.נאלץהייתשאחרתמהחרישיבקוללומרלךשמאפשר

 ·:·השפיות.יתרתאתלאבדמבליכאבלעבורשמאפשר
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מצדוiו

לוותןעמוס ~~·-------------------~

וחכמותגרתענונגיעות

 ,) 2005 (ישראלפרסחתןהגדול'והמודרניסטהוותיקהסופרידידי'

-לגבורותכשהגיע-כעשורלפניחדלשכבראוורבוך-אורפז'יצחק
לעת,מעתשהתפרסמהליריתבכתיבההמשיךאבלפרוזה,לכתוב
עמי, 207 (חושןאבןהוצאתנגיעות,בשםבספרשיריואתעתהכינס

בלבד.><ארבעיםוממוספרמצומצםעותקיםבמספרשהופיע ) 2010

מכלמשוחרריםהגותיים,פרגמנטיםליריים,רישומיםקצרים,שירים

קלאסיהייקוכשירשלאאבלהייקו'שירימעיןלכאורהכפויה:צורה
לתכניהםמרביתבגמישותנענים ) 5-7-5שורות:-3בהברות 17<המונה

הספר:משיריאחדלדוגמההנההשונים.

 :שחורלילהאחרי

עלה.ראיתיהבוקר
ממש.

יאמן.לא

עדיין

 ) 13<עמי .אפשריהכל

בגילאשרמשוררשלעטופרינפלא,שיר

אורעםמתבונןוהוארוחו'צלולהכהמופלג
ורואהביתובחלוןשחור"לילה"אחריראשון
זההןתקווה:וגםפליאהממלאואשר"עלה",

הכלש"עדייןלכךועדותייאמן",לא"ממש
אפשרי".

חכםהואהמינורית,בכתיבתוגםכאורפז'יוצר

הרבה.כהממנוללמודשאפשריוצרומאתגר'
בלוםאוצרהואהזהקטן-המידותהספרובאמת

להביןשרוצהמיכלניסיון.יופי'ידע,של
מזמנים,שהםומההחייםעלשנייםאודבר

נבוןלאישישהאםלמשל' .בולקרואלוכדאי
 ?תשובותכמוהו

רפדררבךו·ארארחציק

נגיעות

בתשובות.מאמיןאיניתשובות.ליאין
עתידות.תמידהשאלותעתיקות.תמידהשאלות

שאלות.אותןתמידהשאלות
 ,) 67<עמיאותנו!תחיהכאומרות:והן

מייעץצעירלמשוררבמכתב ) 1926-1875 (וילקהמריחויינוהמשורר

התשובה".אתלחיותתתחילהימיםמןשביוםעדהשאלותאת"חיהלו:
אךהשאלות"),את("חיהדבריושלהראשוןהחלקעםמסכיםאורפז

מביאהימיםשאריכותסבוראיננוממנו'יותרימיםשהאריךכמי

אחרלחפשחדלשאינולמיחשובהתשובההיאלעצמהוזותשובות.
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בבחינתיותרהםמשיריוחלקגםשכך'ומכיוון .הידיעהבהאתשובה
ממנו:חלקהיאשכותרתוהחידתיהשירלמשלשאלות-ללא-תשובות.

הירוקיםלמסדרכניסהמבחן

גפיהאתמנענעתגבהעלחיפושיתראיתאם
 ) 57<עמיישר.להעמידההתפתיתולא

'הדורשעיקרימשפטללאתנאימשפטתשובה,ללאנותרכמוהשיר
זה,דווקאוכמה,מהי.לנולומרמסרבאורפזאשרהשלמהאיזושהי

עדייןבדחיס>או<התקבלסלכאןאולכאןתשובהכלכיכך'כלחכם
מידה.באותהשאלתית><אוחידתיתתיוותר
עללומרבגילולאישישמהלדעתמסתקרניםאנוהדבריםמטבע
תשובתו:הנהאזהזקנה.

ןקנף~ף?אתמעסיקאתהבמהאז

ה~~נ;יםמביןע,ן~יםמלקט"אני
 .) 181<עמיל;ת" q ;ב~~t;כיכ;תסן 9~~נףששכחו

ומשעשע!מבריקכמה

הנהלמשל?מולדת,עללומרונשאל'נוסיףכמוהו'לאישישומה
תשובתו:

שנשללתהיאיקרהזכות
מולדת:להםשאיןמאלה

 ,) 95<עמי~ליס?בוtירהח.רףת

ברומניםהןבספרותנו'האוניברסלייםהיוצריםמןהואאורפז
פיעלואףהצליינית-חילונית,בהגותווהןשלוהאקזיסטנציאליסטיים

שאתנשכח<בלהישראלי.ולמקומולזמנוזיקתועלמוותרהואאיןכן
בשםבחרגםאזקבע,בצבארב-סרןבהיותועודהחלבספרותדרכו

מאוחר .ברדיוהראשוןסיפורופרסוםעםאורפזהעט

חשיבתושכדרכואלאאוורבוך.>המקורילשמושביותר
מולדת,עללוותרהרוצהגםומורכבת:פרדוקסלית

מולדת.חסריהיהמלכתחילהאםכן'לעשותיוכללא
אהבה?עללומרלוישומה

אהובתו'אתעוזבאדםך:.ש

 . ו~~קך;ת~כלאליהגעגועיו~זיםכי
 ,) 113<עמי

~ 

ארוטית:אפילואהבה.עלאחדועוד

דםלחץליבדקה~ח;ת

ענף~הכהחיתה [lמ~פףעלוידה ,--~-

~י~י~ת יר:נ~~~~ &:.כ~
 ,) 199<עמילךא;ת

אלוהיםעלומשהובמחשבה.אלאבעיניים,אינההחושנית,הראייה
צליינית-חילונית:חשיבהועל

לאהואאור","יהיבראשונהאמרכשאלוהים

 ) 151<עמיאותוס~יר 7אםכיהחושך,אתלגרשהתכוון

לאורכמוחשיבותיש<ולרע>לחושךאורפזשלהדיאלקטיתבחשיבתו
פשוטה,לאשאלהאיתר.עובדיםאלאאותו'מגרשיםלא :<ולטוב>

 ?זאתעושיםאיךכמובן'



ברברי·שיראחר'פרדוקסליבשיראולימצויהוהתשובה
 :אקזיסטנציאליסטי

קיר iJאלד~רלאשמעולםמירק
 .> 187<עמ'ע;~האינושהקירלטעוןאי wר

אלנושהביןכפיאינסופית,סיזיפיתבהתעקשותזאתעושיםכלומר'
סיזיפוס.שלהמיתוסבספרוקאמי
אורפזמסכםיצירתושלוהסיפוריתהפילוסופיתהתמציתשאתאפשר
הבאות:השורותבארבע

 "ו~:האדםאתאלוהיםעשה"אשר
ם·~קעצמועושהוהואבזה,עומדאינוןם ttך

שתבוא.לס~להוקורא
 ) 179<עמ' .ה;~~סובאההחמלה.ובאה

עליאדםחייכיאורפזיודעהאנושיהטבעשלעמוקההבנהמתוך
ממעל'שיורדתאלוהית"ישרות"איזומתוךמתנהליםאינםאדמות
שמתוכהמלמטה,שבנפשאנושיתעקמימותאיזומתוךדווקאאלא

אהבה.גםוחמלהגםצומחת

יצחק.תודה,

החייםרעד

וחדשיםישניםשיריםמבחרהשתוות,אתלהציגביותרהטובההדרך
באמצעותהיאעמ') 352 , 2011המאוחד<הקיבוץבר-יוסףחמוטלמאת
מתוכו.שיר

רעידות

החולם.התינוקשלסע~~ףרעד
-הצעירההסףסהגבשעלהעדינהסך~ןה
-חשמל ת~~אחוזהקזקי~ה
~ליס·האהובלרוכבמחכהכשהיא
פתאוםהנפרשותר~~רםזpבסנ;צ;ת

המשוגעיםבצבעיוהמכסה~רח ,רן~~לעיגול
~שף~ה. י~~,ער~יחדיוק~קים w ~וארץשמים

 .הי:iJ .rספלשלחדעד

 ) 99<עמ'נ;א! 'ר; p:נ;א ';ה

בבשרוגםחלףלאשבשירשהרעדרגיששירהקוראשאיןמניחאני

כנאמריינו'שעב"שמועה"השערמתוךלקוחהשיר .אותובקוראו
במבחרשעריםשנים-עשרמתוךאחדשהוא'תשוקה',הואעצמובשיר

נפלאיםשיריםוארבעיםמאותכשלושהכוללמשמע,תרתיהזה,הגדול

מאוד.

מכירואיניהחיים,שברעידותהחזקההיאהתשוקהשך~דתספקאין

שורותדרךלהעביריודעתאשרהעבריתבשירהכחמוטלמשורר;תעוד

הזההרעדשכזאת:אדירהבעוצמההזה"הרעד"אתשיריה,כלשיריה,

עוברחייו:שלהראשוןבחלוםכברחולם,תינוקשלבעפעףמתחיל
מבעלישניים-המרהיבהטווסזנבדרךממשיךצעירה:סוסהגבדרך

ומרעידשבשהואלפניוארץ,שמיםוממלא-שבטבעהיפיםהחיים

האהובהשלהסבלנותחסרתבקריאהומסתייםשניים,שביןהתהספלאת

בוא!"כבר'בוא"הר'

הארוסרעדאלאהמיני'במובנההתשוקהרעדרקלאזהכאמור'אבל'
שגםהמוות><יצרהתנאטוסנגדהמתייצבהכלליבמובנוהחיים><יצר

כשהיא<גםבר-יוסףחמוטלשלשירתהאבלבשיריה,מקוםישלו
כאשרהןלחיים.מתשוקהרועדתובן>אחשלוארנוןמוותעלשרה
לטיסהואיחרהכמעטשבגללה ) 36<עמ'גבינה""עוגתעלמדברתהיא

מדברתהיאכאשרוהןנפלאה") ה~י~~עף~תשל /איטיתאכילה("מרוב
שלצורהלאביהיה"הוויכוחאביה:עם ) 215<עמ'"הוויכוח"להטעל

וכלמעשיהכלהתמסרות".שלצורההתלקחות;שלצורהאהבה;
הואופעםועצור:קרלהטהואפעםהלהט.אותומתוךכתוביםשיריה

ניכורמתוךולאריחוקמתוךלאמעולםדומני'אבל'ושורף.חםלהט
אירוניה.מתוךלאואפילו

כיואומר"השתוות"שמועלהספר""בשוליברשימתוכותבמירוןדן
הכוחותוהבעתי.רוחנינפשי'משקלשיווישל"בסימנועומדיםשיריו

אלהאיזונםעלעמלההמשוררתאשרמנוגדים,בכיווניםהמושכים

כמעטמצליחההמשוררת]אבל ... [אימתנייםואףגדוליםהםאלה,מול
זכים,גבישיים,לרגעיםמגיעההיאובשיאהאותםולאזןלבלוםתמיד

שמקורואותנטימשקלשיווישלרוחניים

הגדולים".בכוחותיהאלאבחולשהלא
זהוכיאומרהייתיאבלנכון'זהבעיקרו
האיזוןכלומרמאוד'דינמי"משקל"שיווי
<אבי .אותולהפרוקלעדין'מאודשלו

אלישלפרשנותואתזהבענייןמקבל
בצדכיהאומר' ) 04.02.11('ידיעות'חירש

גדולהכמיההבספרישלאיזון'בניגודאו
לפניהמשוררתשלאינטימיתלהיחשפות

סף 1 • 1-נחמוטל

- . .השrרןןת . 
וחדשיםישניםשיריםמנחך

קוראיה>.

עלרומז"השתוות"שהשםחושבגםאני

שלהסידורעיקרוןוהוא-נוסףעניין
מבחריםכדרךערוךאינוהספרהספר:

ספרילפי 'י~~~כרונולוגי'באופן
 ,) 2004-1971 (השניםלאורךהמשוררת

הספר"מדוריהספרבשערכנאמראלא
באופןכלומרנושאים",פיעלמסודרים

המשוררתהמשווה"."קועלכמוא;~קי

אובשירתה,ומאוחרמוקדםאיןכילדעתי'בכך'להדגישמבקשת
"הנושאים".שאלתאלאלה,חשובה"ההתפתחות"שאלתלאכילפחות,

הספר'של"הנושאים"אוהשעריםשנים-עשרלכללהידרשאוכללא
נושאיםלפיהשיריםאתשמציגמיכילומר'אפשרעקרוניתאבל

שעריםשמותואישית.רעיוניתמבחינהלפנינולהיחשףגםמבקש

"המקוםמשפחתית",היסטוריה"קצתמטבח","שולחן"נופים",כמו
למשל,הזדקנות',(ב'שיריכך.עלמעידיםועוד,"הזדקנות"הכואב",

רק ;באגרטל.הפרחיםשל ;צבעם, ל~~ריחם, לי;t~"כותבת:היא

 ] 274נעמ'בגבעולים." 1ףפ;~ההולכת 1ה w ~~שלקלושה~נדיפה

לזקנה>.אכזריתמטאפורה
שכבררבים>ראשון<גוףבביטוילהשתמששבההיא"אנחנו"בשער
אותהמתוךהעברית.השירהמןכמעטנמחקויותרדורותשני

תוםגםבעבריתלכנותהשאפשרמירון'מדברעליה"אותנטיות"
הערביהשכןעםמשוחחתהיאואינטגריטי'שלמותדהיינוותמימות,

מלאח.~רקירלידהזאת;הצרה"במיטה :) 186<עמ''דיאלוג'בשיר
 11לים.~פ;לאתהפךאם /ף~~~יותלעכבישים;מחילותשקערוריות

או /,~י~י IJיאאותי'לדעת~אסהאם /הזאתוהקשההצרהבמיטה

~ ,! 
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 ,ישירדיבורהלאה.וכןהכותל?"אתעולליראשואתראשי;את ץ~~?
משיריהשמבחרזכתהבשלודווקאאוליהצדדים.שני,מצדמתפשרלא

לאשככמעטמה ,מצרימו"לביוזמתבקהירויופיעולערביתיתורגמו
כותבתהיאלבכובשתוםבאותואחרים.ישראליםמשורריםלוזכו

אואם,מורה,<שלגידמתמורה,אצבעעל ) 202<עמ' 'ה.פ'בשיר

 :"'הפהראשון:;הדיבראתלי;ומורהלעומתימזדקפת"היאמטפלת>:

אומרמתרונןילדיםבשירכמו ) 206<עמ'הכנרת'מפלס'עלהבשיראו

גשםשלנו;גשםהמוןירדשלנו;הכנרתמפלס"עלההבתים:אחד
לבדה,כמעטנושאת,היאזה,בשערכינראהעברית."היאאמוששפת

לשאת,רוצהלאכברשאישהעברית,השירהשלהדורותמשאאת
מרתקת.שיריתבצורהזאתגםועושה

הקרחוןקצה

ויצירתו,חייוהמאסטרראורעתהשראוהכרכיםשני

הלפריןחגיתמאתעמ') 630 (שלרנסקיאברהםשל
העשורומאמריםמסרתשלרנסקי:אברהםוכן

הלפריןחגיתעורכות:עמ') 676 ( 1933-1922הראשון
המאוחד,הקיבוץפועלים,ספרייתהוצאתשגיב,וגליה

הקרחוןקצהרקהםת"א,אוניברסיטתקיפ,מרכז

הביוגרפיההמים.לפנימתחתעדייןשקועשרובו
שלהראשונהבמחציתרקבפירוטעוסקתהמרתקת

בעשוררקוהמאמריםהמסותוספרהמשוררחיי
בצעירותושלונסקיאברהם

זהרושםדברשלבעיקרואולם .ליצירתוהראשון

 ,לחייובניגוד ,שירתודהיינושלונסקי'שלשיצירתובעובדהמקורו
 .זוגרפיהבניומעודכןבירורנתבררהלא

מכריובפי"המאסטרו" ) 1973-1900 (שלונסקיאברהםשלויצירתוחייו

החדשה.העבריתבספרותורעאחלהשאיןתופעהאמנםהםומוקיריו'
ביאליק,שליורשוהמודרנית,הארץ-ישראליתהשירהאביהואשלונסקי

אלכסנדרגולדברג,לאהאלתרמן'<נתןחדשספרותידורשלמנהיגו
חייםברטוב,חנוךשמיר'<משהתש"חדורשלמיילדוונוספים>:פן

'טורים,''כתובים,'העתכתבישלמייסדםונוספים>,גלבעאמירגורי'

מקימןו'אורלוגין':המשמר')וביעל(ב'משמר'לספרות""הדפים'עתים,'
יצירותשלמתרגמןמתקדמת,לתרבותו'צוותא'פועליםספרייתשל

קולאאוילנשפיגל'טילארנייגין'יבגניהעולמיתהספרותמןמופת
נפלאים:ילדיםספרישלמחברםרבים:מחזותושלונוספיםבררניון

מעברהרבהחיתהושהשפעתומפ"םעםגורלואתשקשרפוליטימנהיג
ולאלפניולאכמותוקםשלאהעבריתהלשוןגאוןלכלומעללה,

המחצית"סיפורדבר:בפתחהמחברתהיטבמסכמתזההיבטאחריו.

פריצתשלהסיפורהואזה,בספרהמתוארשלונסקישלבחייוהראשונה

כותב,והתנופה,המרץמלאוהמורדהחדשןהמשוררשלסיפורוהדרך.

כדיהפסגהאתבדרכוואץהעבריתהתרבותבשדהופועלמתרגם,
שבחרמושבעאינדיבידואליסטהעברית.בשירהביאליקאתלרשת

להעלותהיררכיות,לשנותשהצליחאדםמלוכדות.חבורותבתוךלפעול
לחברהולהוכיחהציבוריהיוםבסדרמרכזילמקוםוהסופריםהספרותאת

פחותלאחשוביםהתרבותיהמרכזובנייןוהספרותהסופרכיהחלוצית

הושגהשלונסקישלזומטרתוכילומרניתןהארץ.שלהחומרימבניינה

 ,) 17<עמ'חייו"שלהראשונהבמחצית

פחותהביוגרפיהשכאלה,מרשימיםחייםקורותלאורדווקאאולם
עםמתמודדתאינהשהלפריןדומההשירית.ליצירתוביחסהחלטית
למותו:שנהכארבעיםבחלוףשלונסקישלהרוחניתהירושהשאלות

ועומדקייםמההיום?העבריתהשירהבמפתשירתושלמקומהמהו
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האחריםדורומבנייותרשלונסקי'מדועתוקפו?ופגנתיישןומה

והמחקך?הקוראיםידיעלונשכחנזנחפן>גולדברג,<אלתרמן'
לביקורתיותררבמקוםבספרהנותנתשהלפריןנדמהאףלעתים

דרכובתחילתלויעץכהןיעקבהמשורריצירתו:בחשיבותשהמעיטה
צמחשלמההמבקר :> 110<עמ'לכתוב"שתחדלוראויכישרוןבך"אין
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סומךששוןמערבית:

שלאנתולוגיההזאבים,כלילהפנסנושאמתוך

שלמשיריומבחר-מודרניתעיראקיתשירה

בתרגומו ,) 2007-1944 (בולוססוגרןהמשורר

סומך.ששוןפרופ'שלובעריכתו

שלהערביתבשירההמודרניסטיםמגדוליבולוס,

ארמיתדוברתבקהילהעיראקבצפוןנולד 1ימינו

רובאתהערבית.בלשוןשירהכתבאבלחדשה,

שבארה"ב,פרנסיסקונסןחיהבוגרותשנותיו

אלן(אתהביטמשוררימדורמאודוהושפע

לערבית>.שיריואתותרגםאישיתהכירגינזבורג

פורסמוסומךששוןשלבתרגומומשיריורבים

 ,' 77'עתרןשלקודמותבחוברות
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מילושצ'סלב
פזמידימפולנית:

הנכזב*האוהבביתא

ראשוןחלק

א.

מלאנערהיההואעשרים.בןכשהיה ,-1942בביתאאתפגשתי

וחיתההזיעוידיוכפותונבונות.שחורותעינייםבעלחיים,
גדולות.שאיפותכללבדרךהמסתירהמוגזמתהססנותבהתנהגותו

היהבקרבווכניעףת.יהירותשלתערובתבדבריוניכרה ,כשדיבר

נסוגומידאותםתקףהואשיחו;בניעלעולהשהואמשוכנע
האמת,למעןכבושה.אירוניהמלאותהיואמירותיובביישנות.
סופריםעםאואיתיכשדיברבעיקרביטוילידיבאוהאלההתכונות
משוררשלמצדוכבודשלליחסראוייםשהיו ,ממנומבוגריםאחרים,
עליתרקצתאותםשמעריכיםביתאחשבבה-בעתאך ,מתחיל

היטיב-דופןיוצאכישרוןבעלמבטיח,סופר-כמוהומיהמידה.
זאת.לדעת
תמידכלומרתקווה,ללאבווארשהחיינו ,-1942בהימים,באותם

ארצנו .עצמנואתמשליםשאנחנוידענוכיאףתקווה,לנוחיתה
שלעוצמתהולנוכחהגרמנית,האימפריהמןחלקחיתההכבושה

שתובס.להאמיןכדיתקנהחסרתאופטימיותנדרשההזאת,האימפריה

השכבהחיסולברורות:היולעמנוביחסהנאציםשלהתוכניות
האוכלוסיהמןחלקוגירושהארץשטחיעלהשתלטותהמשכילה,

המלחמהבתקופתלכתובשהחלוהצעיריםאחדהיהביתאלמזרח.
בדיוקלהגדירקשהשונות.ממלאכותהתפרנסהואהנדכאים.בשפת

עיסוקיםאלההיוחוק.בושאיןבמקוםאנשיםמתקיימיםאיך
כרטיסלושהעניקו ,במשרדאוחרושתבביתלמחצה,פיקטיביים

שלאפעילויות-לגנובאוהשחורבשוקלפעולוהזדמנויותעבודה
הגרמני.השלטוןלרשויותנזקשהסבומכיווןמוסריותלבלתינחשבו

חייםוניהלמחתרתיתבאוניברסיטהסטודנטביתאהיהבמקביל
וודקה,לשתותכדישהתכנסוהמורדים,הצעיריםמןכרביםסוערים

מחתרת.עיתוניולקרואפוליטיקהועלספרותעלבלהטלהתווכח
הדבריםאתראההוא .סרקסטיחיוךמחייוביתאהיהבחבריוכשהביט

למלחמהלצאתשלהםוהלהטהפטריוטיותמהם.ובהירהחדהבצורה

בשםאך ,כן-מלחמההגיונית.לאתגובהלונראוהגרמניםנגד
מזרחמדינותברובבדמוקרטיה.האמיןלאהצעיריםמןאישמה?

והשיטהלמחצהדיקטטורייםמשטריםהמלחמהלפניהיואירופה

לשלוטשרצואלההרחוק.לעברשייכתחיתהשלהןהפרלמנטרית
לצרףשיסכיםכדיהשלטוןעללחץולהפעיל"תנועה"להקיםנאלצו

הבא.בגליוןיופיעהפרקשלהשניחלקו *

יושלםלעבריתשתרגומוהשבויה,הרוחמילושצ'סלבשלהנודעספרומתוךהפרק

פולניםרוחאנשישלהפעולהשיתוףאתבספרבוחןמילושב'קשב'),אור<יראההשנה

בורובסקי>.תדיאושהסופרהוא'ביתא'אוהנכזב'('האוהבהקומוניסטית.העריצותעם

המנוח.לשםולגיוראארבלאילנהלד"רהמתרגמתתודת
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שלשעתןחיתהזאתבכוח.השלטוןאתלתפוסאולקואליציהאותם
נוערואיטליה.גרמניהשסיפקוהדגםפיעלהלאומניותהתנועות

רעיונותשלהחזקהלהשפעתםנתוןהיהעדייןבווארשההמחתרת
 ,כמובןהתייחס,לאאךפופולריים,היומכברלאשעדלאומניים,

הפולניהעםמעורפלים.היונימוקיוולמוסולוני.להיטלרבאהדה

כיהעירכשביתאבו.להילחםצריךכןועלהרגמניהעםבידידוכא
חבריוהגיבוגרמנית,ללאומנותפולניתלאומנותביןעימותרקזהו

איזהעלושאלהקיראלאותםלדחוקניסהביתאכתף.במשיכת
בעתי.דאירופהתישעןעקרונותאילוועללהגןברצונםערכים

תקווהחיתהלאהאפלה:לבהיהזהדעתו.אתהניחולאהתשובות
לעתי.דכלשהוחזוןלאוגםלשחרור
ככלרעהמלחמה,שלפנילסטאטוס-קווהחזרהמאבק.לשםמאבק
לחזותוזכובקרבנפלושלאאלהשלגמולםלהיותאמורהשהיה,

לידיביתאאתהביאכלשהוחזוןהיעדרהאנגלוסקסים.בניצחון

ושוקע.דועךעולםכוח,זולתדברבושאיןבעולםחישהואמחשבה
שסביבםבזמןהאדםכבודעלדיברושעדיין ,הישןהדורמןליברלים

עגומים.למאובניםדמואנשים,·אלפימאותרצחו

אודתית-כלשהיאמונהחסרשהואבשיריולהודותהעזביתא

אחרת.

שיריוקובץשללאורבהוצאהקשהועבודהרבמאמץהשקיעהוא
אתחילצתיבקושימפוקפק.ובצבעידניתשכפולבמכונת ,הראשון
לקרוא,כשהתחלתימידהספר.כריכתשלהדביקהצבעמןאצבעי

קריאתזאת,עםאמיתי.במשוררמדוברכיספקליהיהלא

הכבושהוארשהרחובותשמחה.ביעוררהלאביתאשלההקסמטרים
ואפופותקרותבדירותשהתקיימוהמחתרת,אספותשוממים.היו

לטקסיםדמובמדרגות,הגסטפופסיעותמקולמתמידבחששעשן
בתחתיתכמוהאימפריהבתחתיתהתקיימנוקבורה.במערותקודרים

שארעםשחלקנוהיחידהדברהיומעלינווהשמיםענקימכתששל
ביתא:שלבשיריונכחזהכלכדור-הארץ.פניעלהאדםבני

קטרוג.שלשירהזוחיתהלאוהמוות.הקדרות ,הערפלהאפרוריות,
בשיריהם.תקווהביטאולאדורובניגםסטואית.שירהחיתהזו

מוות-המוותוחזיוןלקרבקריאההיובשירתםהעיקרייםהמוטיבים
משורריםכתבושעליוהרומנטילמוותבניגוד ,ממוחשייותרשהיה

כולםנהרגווארשהבמשורריהצעיריםקודמות.בתקופותצעירים

 ,כןפיעלאף .הגסטפובידיומיבקרבמיהמלחמה,סוףלקראת
שפקפקהמידהבאותהההקרבהשלבמשמעותהפקפקלאמהםאיש
ביתא.בה

זולתדבראחריהםישאירולאדורובניכימשיריובאחדכתבהוא
הבאים.הדורותשלחלוללעגניוצחוקברזלשלגרוטאה
באהדההמתבטאתקבלהאותההעולם,שלקבלהחיתהלאבשיריו
עוכרמשהוהיהבשיריועץ.אותפוח ,למשל ,מתאראמןשבה

שלועולמובאךשלעולמוהאמנות:מןהרבהלנחשאפשרשלווה.
המשקפתהמודרנית,האמנותהיררכי.במערךסדוריםהיוברויגל

עיוורתמתשוקהנובעת ,·זמננובתהחברהשלהיציבותחוסראת
חושנייופיעלחשיבהובצליל.בצבעבצורה,סיפוקמוצאתשאינה

כשהואאךבהם.מוקףשהואהדבריםאתאוהבכשהאמןרקאפשרית

מתביישהוא .סביבוולהתבונןלעצורביכולתואין ,בלבדגועלחש
שטחיתולתפיסהפוסקתבלתילתנועהנידוןהואאהבה;במחוות

שהואברגעהאיזוןאתמאבדהואירח,כמוכהקטנים.פרטיםשל
המקצברקערפל;כמערבולתהיוביתאשלהדימוייםלנוע.מפסיק
מסוימת,במידהכלשהי.לכידותלהםהעניקההקסמטרשלהיבש



ביתאשלבהשתייכותוהזאתהשירהשלאופיהאתלתלותאפשר
-לצרהאחיםאלפילוהיופחות.לאאומללהולאומהאומלללדור

אירופה.ארצותבכל-ומרומיםנלהבים
צידוקיםלמצואוניסולמולדתםנאמנותמתוך,שפעלולחבריובניגוד

רציונלייםלעקרונותנזקקביתאעמומה,במטאפיזיקהאובנצרות
הדברכיבעירנוסיפרו ,ן-943באותואסרכשהגסטפולפעול.כדי
השמאל.מקבוצותאחתבהשנפלהמלכודתבשלקרה
לביתאזומןעתההרי ,עדןגןבמעטאךהזכירובווארשההחייםאם

הדבריםסדרפיעלהריכוז.מחנותעולם-בגיהינוםהתחתוןהמדור
הובלכךאחרבכלא.אחדיםחודשיםתחילהשההתקופהבאותה
באושוויץ.הריכוזלמחנה

שאידבנוכפי ,אותושאיבדנוחשבנוקלושים.היושםלשרודהסיכויים
הצליחהואזאת,למרותההוא.המחנהאלשהובלואחריםרבים

 ,לאושוויץהתקרבהאדוםכשהצבאשנתיים.שםלשרוד
שם ,לדאכאואחריםאסיריםעםיחדביתאאתשלחו

אחרירקלנונודעזהכלהאמריקאים.בידישוחרר
בסיפוריולקרואאפשרהריכוזמחנותעולםעלהמלחמה.

קורותיו.אתגוללשבהםביתא,של
 ,במינכןביתאהתגורר ,הריכוזממחנהששוחרראחרי
שכתב ,באושוויץהיינוהספר-1946באורראהשבה

וחבריוביתאבמחנה.איתרשהיואחריםאסיריםשניעם

ששחררההאמריקאית,-70ה"לארמיההספראתהקדישו
ביתאחזרממינכןואבאר".הריכוזממחנהאותנו

מסיפוריו.קובץלאורוהוציאלווארשה
עודאיןאבלהריכוזמחנותעלרביםספריםקראתי
התקומם:לאביתאביתא.שלכספרואותישזיעזעספר
כידוע,נוצרה,הריכוז"מחנותשלב"יקוםדיווח.הוא

שלטונותעמדובראשהמיוחדת.חברתיתהיררכיה
ראשישלבאמונםשזכואסירים-אחריהםהמחנה,

גליםמסושהיוממולחיםאסירים-ואחריהםהמחנה

עללשמורוכךשונותבדרכיםמחיהאמצעילמצוא
החלשיםמצוייםהיוהחברתיהסולםבתחתיתכוחם.
היוולאיוםבכלוהידרדרושהלכוהאונים,וחסרי
או~נולמהזרקתשמתועד-תזונה,תתשלבתנאיםלעבודגליםמסו

המונימצוייםהיוהזאתהחברתיתלהיררכיהמחוץהגזים.בתאי

היושלאיהודיםכלומרלמחנה,הגיעםעםמידשהומתואנשים
החברתי:בסולם"מעמדו"אתבסיפוריוהדגישביתאלעבודה.כשירים

בפקחותוהתרברבואףוהבריאיםהממולחיםל"מעמד"השתיירהוא
יכולרגעכלמתמדת:דריכותתבעוריכוזבמחנההחייםובזריזותו.

אךנכוןלהגיבלדעתהיהצריךולמוות.לחייםמכריעלהיותהיה
וכיצדהסכנהאורבתהיכןכשיודעיםרקאפשריתנכונהתגובה

ולעתיםבהתעלמותלעתים ,עיוורבציותלעתיםממנה:לחמוק
חמקכיצדמסיפוריובאחדתיארביתאשוחד.אוסחיטהבאמצעות

אחד.ביוםלושארבוסכנותשלמשורה

לקפוץצריךהיההלחםאתמידיולקבלכדילחם.לביתאהציעשומר
קיבלושםשהוצבוהשומריםהמשמר.קואתשסימנההתעלה,מעל

קיבלוהרוג,לכלבתמורההקו.אתשחצובאנשיםלירותהוראות
כוונתאתהביןביתאמארקים.וחמישהחופשהימישלושההשומרים

לפיתוי.נכנעולאהשומר
כדיקייב.העירנפילתעלאחרלאסירמספרשביתאשמעהשומר

לשומרהעבירביתאשביצע,הפשעעללדווחהשומרמןלמנוע

 .ישןשעון-שוחדמתווךבאמצעות
פקודה.שלמהירביצועבאמצעותמסוכןקאפושלמידיוחמקביתא
מכדיחלשיםשהיויוונים,לאסיריםנוגעבהמשךהמצוטטהקטע
פיקחהרוסיאבודימקלות:לרגליהםקשרוכעונשכנדרש.לצעוד
עליהם.

הכובע.אתבחטףמסיראנימאחור.ביפגעואופנייםקופץ."אני

ושואל:מרוגזסמוקהאופנייםמןקופץמהרמנזהאונטרשרפיהרר

כשמקלותהולכיםהאנשיםמדועהזאת,המטורפתביחידהקורה'מה

עבודה!'שעותאלהלרגליהם?קשורים
ללכת.'יודעיםלא'הם
ששוב ,אדונייודע,ואתהאותם!הרוגללכת,יודעיםלאהם'אם
אווז?'אבד

 1946בסקי'בוררתדיארש

צריךאבודי-הקאפועליצעק-טיפש?כלבכמועומדאתה'מה
 '! LOSסדר.לעשות
השביל.לאורךרצתי

הקאפו!'שלפקודהזאתאיתם.גמור ,'אבודי

אתכיסה ,להתגונןניסההיווני .כוחובכלוהכהבמקלאחזאבודי
שלצווארועלהמקלאתאתהניחאבודיונפל.יילל ,בידופניו

והתנוד.דהמקלעלנעמד ,היווני
לדרכי."והלכתימיהרתי

משחקאליהונוסףביתאשליומואתמילאהמסכנותההיחלצות

ביתא .סבוןחתיכתמביתאשגנב ,איורןהרוסיהאסירעםמסובך

שאיורןלבשםהואנאותה.להזדמנותבסבלנותוחיכהלנקוםהחליט
המלשין)זהותטשטוש<תוךמסתוריתהלשנהבאמצעותאווז.גנב
עלובאאס-אסאישבידיהוכהאיורןנמצא.האווזבדיקה.יזםהוא

יושב.החשבון .עונשו

פחותזריזיםשאנשיםבשעהלשרודשהצליחבכךשהתגאהביתא,
בריאוהיההיטבלבושהיהעצמושהואתמידהדגיש ,מתובסביבתו

כדיזזים"הםלשמו.סאדיזםשלקורטובהיההזאתבהדגשהושבע.
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רעב,לחושלאכדידביקיםבוץוגושיעשבזולליםממכות,להימנע
ואילו ,עמיתיועלסיפרנושמות,"שעדייןכגוויותביאושמהלכים

ולחםחזירקותלרבעשאוכליםאחרילעבוד"טובהעיד:עצמועל
סביבוכשהאסיריםהבוקר.''בארוחתמשומרחלבפחיתושותיםבשום
המשיחולצתאתלהכתיםלאהקפידביתאלמחצה,עירומיםהלכו

ביתא .יכולתוכמיטבלנוחהשתדלאחדכלנוחה.שינהועלשלו

חלשהיהבקר .ר,ק~לאסירשנגעמעמדהבדלישלתיאורעודסיפק
למשרפות.מועמד ,כלומרתועלת,חסר-כןועל

ענקיתגולגולתממעמקים,כמוהדרגש,בקצההגיחהרגע"באותו
כךאחרבעיניה.ומצמצהבמבוכהבנוהביטהשיבה,שיערמעוטרת

 .יותראףשהזקינו ,בקרשלהקמטיםחרושיפניונראו
בקשה.'לייש ,קך~'
 ..אליוורכנתיאמרתי , ,'דבר

לארובה.'הולךאני'תדק,

וריקות.רגועותהיוהן .יונעיבבמקרווהסתכלתיעודאליורכנתי
בערבלאכולמשהוליתןרעב.הייתיזמןהרבהכךכל'תדק,

 ,הזה.האחרון
 .ברכיעלידובכףהכהקז'יק
הזה?'היהודיאתמכיר'אתה

בשקט.עניתי , ,בקר'זה

קחכשתשבעהבטן.אתותמלאהדרגשעלתעלהיהודי,'אתה,
כךשם,ישןלאאניהדרגש.עלתעלהלארובה.השאריותאתאיתן
שלך.'הכיניםאתאיתןלקחתיכולשאתה
מצוינת,תפוחיםעוגתליישבבלוק'בוא,בכתפי.אחז,הוא'תדק,

מאמא.'ישר

עבודותלביצועוהפיקחיםהחזקיםהאסיריםאתניצלוהמחנהרשויות
לבושלהשיגהזריזיםלאסיריםאפשרוהאלההעבודותמיוחדות.

שלמטענםאתלפרוקחיתהביותרהמבוקשותהעבודותאחת .ומזון
מזוודותאיתםנשאוהיהודיםבאירופה.שונותמעריםשהגיעויהודים

נוסעיםשהםלהםאמרו .ומזוןיהלומיםזהב,בגדים,מלאות
נכנסה"טרנספורט")בקיצור<שנקראהכשהרכבתל"התיישבות".

זקניםהקרונות.מןההמוםההמוןאתמידגירשוהמחנה,בשערי

תפקידםולמשרפות.הגזיםלתאיבמשאיותהובלוילדיםעםונשים
שנועדוהמטעניםאתלשאתהיהוהפיקחיםהחזקיםהאסיריםשל

אתתיארביתאהמחנה.שלטונותואתהשלישיהרייךאתלהעשיר
באמצעותהזאתליחידההגיעהואה"טרנספורט".לידשלוהעבודה

אברי.הצרפתיחברו

עדויותלמצואנדירהעשריםהמאהזוועותשלהעשירהבספרות
שסופרים<תפקידלפשעשותפיםשלראותםמנקודתשנכתבו

מונחהיאלפשעשותפותהאמת,למעןכלל>.בדרךבומתביישים
 ,אישיבלתיהיההמנגנוןריכוז:מחנהשלבמציאותמתוכןריק

גבוהתמיד ,יותרגבוהלדרגהפקודותממבצעיהועברההאחריות
לדעתי,להיכלל,צריךהיהה"טרנספורט"עלביתאשלסיפורויותר.
טוטליטריים,במשטריםהאדםגורלעלהספרותיותהאנתולוגיותבכל
כאלה.אנתולוגיותלאורמוציאהיהמישהואם

ציטוטיםתיאטרון.במחזהכמותמונות,בכמהתוארה"טרנספורט"

שלהספרותיתשיטתואתתיאורמכליותרטובימחישואחדים
ביתא.
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 35.3.גליון

ל"טרנספורט"ההמתנהפרולוג:

בתאווהמניעיםהיוונים,סביבנושרועיםמפלצתייםענקיים"כחרקים
עדייןמשהומעופש.לחםגושיבחמדנותטורפיםלסתותיהם,את

הקורותעליהם.תוטלעבודהאיזויודעיםאינםהםאותם.מטריד
סבלות.עבודתאוהביםאינםהםאותם.גרתמראיוהמסילות

? Was wir arbeiten .נעבוד?]מה[בגרמנית:שואלים

, Niks. Transport kommen, alles crematorium 
? compris מגיעים,טרנספורטכלום,וצרפתית:משובשת[רגמנית

מובן?]קרמטוריום.כולם
, Alles verstehen , משיביםהםמובן]הכלמשובשת:[ברגמנית

משאיותעלפסיםיעמיסולאונרגעים,משרפותשלבאספרנטו
ושכמם".עלקורותישאוולא

מגיעח"טרנספורט"ואשובח:מערכה

צלברצועותהסתופפוהפסים,לרגלישכבוהמפוספסים"המוני
לטשובלשונותיהם,פטפטוקטועות,נשימותבכבדותנשמוצרות,

הירוקים:במדיוכבודבהדרתששוטטבמיאדישותישנוניותעיניים

במגדלמושגים,בלתיאבלכךכלהקרוביםהעציםבירקהביטו
אלוהיםמלאךלתפילתבוצלצלושפעמוניםמרוחקקטןכנסייה

שהתאחרה.

מעברבציפייה.התרוממווהכלמישהואמרמגי,'ע'הטרנספורט

הרכבתעובד ,מאחורנדחפההרכבתמשא:קרונותהופיעולעיקול
שריקה.ופלטבידונפנףהחוצה,רכןהפגושיםפינתעלשנתלה
לאטהתגלגלהוהרכבתהתנשף,אימתנית,בצפירההשיבהקטר
נשיםאדם:פנינראומסורגיםבאשנביםהתחנה.רציףלאורך

וגברים, ,ישנולאכאילושיערפרועותומבוהלות,חיוורותמעוכות,
בתחנה.וצפובשתיקהלאטחלפוהםשיער.בעליופלא,הפלא
בקירותהלםמישהוהקרונותבתוךפתאוםלהתגעשהתחילמשהו

העץ.

חלולות.מיואשותקריאותפרצואוויר!''מים!
מיהאוויר.אחרביאושגיששושפתייםפנים,הציצוהאנשיםמן

וחוזראחריםהאשנביםעלהסתערוובמקומם ,נעלמוממנוששאפו
גברו."ובוהתרוהנאקותהצעקותחלילה.

חפורהשנייח:מערכה

אחדות:בתמונותדי

ילדרץבעקבותיהבהיחבא.צעדיהאתומאיצהאשההולכת"הנה
להשיגמצליחאינוהואוסמוקים,מלאיםמלאךפנישפניוקטן

אמא!''אמא!ובוכה:ידיואתמושיטוהואאותה

הידיים!'עלהזההילדאתקחי'אשה,

בצעקותפורצתהאשהשלי!'לאשלי.ילדלאזהאדוני,'אדוני,
להתחבא,רוצההיאבידיה.פניהאתמסתירההיאובורחת,היסטריות

שיילכדאלהבמשאית,ייסעושלאאלהאללהגיעלהספיקרוצה
לחיות.ורוצהיפהבריאה,צעירה,היא .שיחיואלה ,ברגל
תברחי!'אלאמא,'אמא,בקולי-קולות:ומתלונןאחריהרץהילדאבל
 , ...לא! ,שלילא ,שלילא'הוא
מוודקהדלוחותעיניומסבסטופול.מלחאגררי,אותהשהשיגעד

אותה.והריםבשערותיהתפסאחתובידעליההסתערהואומחום.
מהילדארורה,יהודייהשמ,ךיימחאת,'היבזעם:התעוותופניו

במותגיהאותהתפס ,אחת!זונה ,לךאראהאבי ?בורחתאתשלך

אותהוהשליךהניףלצעוק,שרצהגרונהאתחנקובאחרתאחתביד



 .כבדחיטהכשקהמשאיתעל
לרגליה.ילדהאתוהטילזה!'אתגםלךקחיכלבה!'הנה

Gut gemacht :אמא-להענישצריךככה 2טוב],עשוי[בגרמנית

המשאית.לידשעמדאס-אסאישאמר /מפלצת,
Gut, gut Russki :3רוסי),טובטוב,[בגרמנית 

אצבעותיואתנעץהגברנואש.בחיבוקמפותלזוגהארץעלנפל"הנה
צועקתהיאבגדה.אתשיניוביןתפסהאשה,שלבבשרההמעוותות

מחרחרתבמגף,נרמסתשהיאעדמגדפת,מקללת,היסטריות,צעקות

אותםמשליכיםעץ'בולכמולשנייםאותםמבקעיםומשתתקת.
כבהמות"."למשאיות
לה.שנשארהוברגלבידיהמחזיקיםקיטעת;ילדהנושאים"אחרים

כואב,זה'אדונים,בכי:בקוללוחשתוהיאפניהעלזולגותדמעות
יחדחייםתישרףהיאהפגרים.ביןלמשאיתאותה'משליכים ...כואב

איתם."

העדיםשיחתשלישית:מערכה
דממתהמסילה,לרגלישוכביםאנחנוכוכבים.מלאצונןערב"יורד
הסביבהאתמאירותגבוהיםעמודיםעלקלושותנורותמסביב.מוות

ואפשרקדימהאחדצעדגמורה.חשכהשוררתמזההלאההקרובה,

גמרי."ללהיעלם
אברי.אותישואלנעליים?''החלפת

 '.אל'
לא?''למה

ודי!'לימספיקאדם,בן'בחייך'
אישמיליוןאולילהגיד'צריךאניומהלך!הספיקאחד'טרנספורט

מסביבותהטרנספורטיםקשיםהכי .המולדחגמאזידיתחתעברו

מכרים.'פוגשיםתמידפריז:

להם?'אומראתה'ומה
הייתמהואתה,במחנה.ניפגשכךושאחרלהתרחץהולכים'שהם

במקומי?"'אומר

בטרנספורטאיש 15,000אפילוג:
עלהמפוזריםהמתיםאתאוספותאחרונותמכוניותונשלם.""תם

הרציף."

מחווירים,הכוכביםונסוג.הולךכברהלילהלמחנה,חוזריםכשאנחנו

יוםנאה,יוםיהיהמחר .ועודעודהשמיםמצטלליםראשינומעל
נאה.שרב

אללמעלהנשפכיםעצומים,עשןעמודימיתמריםהמשרפותמן

ונעלםבירקנאו'מעלהשמים,מעלששטמאוד'אטיענק,שחורנהר
עולהכברסוסנוביץטרנספורטטשבינה.אלבדרכוהיערותמעל

בלהבות.

אוטומטיבנשקחמושיםאס-אסאנשיכיתתפניעלחולפיםאנחנו

כתףקוממיות,הולכיםהםאחדכאישמשמרת.להחליףשצועדים
ומחר[בגרמנית: Und morgen die ganze Weltכתף.אל

כולו].העולם
 ·:· 11 •הגרוןבמלואשרים

הערות

בבקשה"הגזיםתאיאל 1ורנותי"גבירותימתוךהמצוטטיםהקטעים . 1

בתרגומהממדיהפרידהבקובץמופיעים ] 38-36 , 33-31 , 29-28 1 18-16[עמ'

 • 1996עוב;ךקלאסי-כיס,עםבהוצאתפגיס,עדהשל

פגיס.עדההערת . 2

פגיס.עדההערת . 3

מעוותמסר

מקו~םשטוש <;tו

האודיסיאה""ילדיהסרטעל

בסינמטקהוצגהאחרוןפברוארבחודש

"ילדיהסרט 1פעמיחדבאופןאביב,תל
שלבבימויוגרמניסרטהאודיסיאה",

שלמסעםאתמתארהסרטטהרן"."ילדיעל 1פוגלסטפןד"ר
העולםמלחמתשלבעיצומה 1מפוליןרובםילדים,חמישה

הגרמניהכיבושמשטחשנים:וחצישלוששארךמסעהשנייה,
 1בסיבירהכפייהמחנותהרוסי'הכיבוששטחדרךפולין>,(של

מספרילדכל .א"ילפלשתינהלעלייתםועד 1לטהרןהנסיעה
תלאותיו.שלוהכואבהקשההסיפוראת

טהרן>(מילדיגרארחלהאמניתשלבהשתתפותההוצגהסרט
קטעלווקדמולמוזמנים,בעיקרכנראההוצגהואובנוכחותה.

(ביניהםברכהודבריוקלרינט>באקורדיוןמלווה(זמראמנותי
חולדאי>.רוןהעירייהראששל

שנותכללאורךנרדפוהיהודיםהילדים-הסרטשלהמסר
שלהיחסביןהבחנהאיןלארץ.ן-943בהגיעםעדהמלחמה
הפולנים.אוהרוסים ,>"בוט"רגמניחיילמראים(אפילוהנאצים

באזורהנאצית,בגרמניההסכנותמלאיהחייםאנטישמים.כולם
הכיבושאזוראלהמסוכןבמעבר 1פוליןשלהגרמניהכיבוש
הפליטותחייהתאפשר>,שהמעברזמן(כלפוליןשלהרוסי

הצקות 1לסיבירהגירוששבאוקראינה,בלבובהקשים
כלברוסיה,שהתארגנוהפולנייםהיתומיםבבתיאנטישמיות

אכןישראל.לארץהאוקיינוסיםפניעלהמסוכןלמסעעדאלה
סכנות.ושלתלאותשלארוכהמסכת
המצמררתלעובדהאזכורכלהואסרטמןבהיעדרותובולט

 1הסובייטילאזורמהגרמניםשנמלטוהיהודיםאלףשמאתיים

ונרדפוסבלוהיהודיםבסרט,התיעודלפיהגזים.מתאיניצלו
מידיזהאםמהותיהבדלבעצםואין 1הגיעושאליומקוםבכל

הפולנים.אוהרוסיםהגרמנים,
הסובייטייםהשלטונותבידיהפליטיםגירושתמונותלדוגמה,
אתבזיכרוןמעלותלרכבות,הפליטיםודחיסתבסיבירלגולאג

הכלבים,ושיסויהאם-אסצרחותהנאצים,שלהפראיתהתנהגות
בתנאיםהצפופים,הבקרלקרונותהיהודיםאתדחפוכאשר

ההשמדה.מחנותאללהסיעםכדימחפירים,
מןמאודשונהוהואהיטב,ליזכורלסיבירהנסיעהאירוע

תענוגות,מסעחיתהלאהזאתהנסיעהאכןבסרט.המתואר

המסךעלשנראהממהאכזריתפחותהרבהחיתההיאאבל
הריכוזממחנהבתכליתשונההיההרוסיהגולאגגםבסינמטק.

האוכל 1כילדמשפחתיעםאליוהגעתישאניבמחנההנאצי.
ניתנואךעז,קורשרררעב.היהלאאךבצמצום,אמנםהיה

עצים,בכריתתלעבודאולצוהגברים .בפניולהתגונןאמצעים
וללאכוחותאפיסתעדלאמוסדרות,עבודהבשעותאך

שלהמוכריםהזוועהמתיאורילגמריבשונהזאתהתעללות.
הריכוזבמחנותאחרים>כלואים(ושלהיהודיםשלהכפייהעבודת

אסיריםנרצחוובדכאובבוכנוואלדהנאציים.ההשמדהובמחנות
בגזים.ההמתהולפניהמלחמהפרוץלפניעודרבים
הסובייטית.ברוסיהבגולאגיםהחייםאתלתארמתיימראינני
אניאיומים.אכזריותמעשישםחסרוולארבתיעודישכךעל

דיווחיםגםושמעתיכפליטיםכשנהבוששהינוהמחנהאתמכיר

אחרים.מאנשים

מחנהוביןאליושהוגלינוהגולאגביןהתהומיההבדלאתאדגים
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1 
דיןעורךשהיהאביבמשפחתי.שהתרחשאירועבעזרת ,הגרמניהריכוז

הואעצים.בכריתתלעבודהואגםכמובןחויבפיזית,בעבודהמורגלולא
שהיוהקבוצה,בניעלאחראיוהיה<בריגדה>עבודהקבוצתלראשמונה
יהודים.כולם

עונששדינהחמורהעברהנחשבהמעבודההיעדרותהמועצות,בברית

להיעדר .שלוהקבוצהבניכלעםיחד .אביהחליט ,כןפיעלאףכב.ד

 .לדיןוהועמדהואשםאביקבוצהראשבתורמהעבודה.הכיפוריםביום
הקשורותהזכויותואת ,הסובייטיהחוקאתלמדהואדיןעורךבהיותו
הואהסובייטית,החוקהעלבהסתמכוהמשפט,בביתדתיים.חגיםבקיום
התרשםהשופטהכיפורים.ביוםלעבודלאהיהודיםשלהזכותעלעמד

ושלו.הקבוצהשלבזיכויההסתייםוהמשפטמהטיעונים,
ייחודי>הואסיפור<כלמתוארותשלאאלהוגםבסרטהמתוארותהתלאות

מעטיםולאקשותבמחלותרביםחלוהשניםולאורךקשות,היואכן
מחנותוביןהאלההתלאותביןאדירמרחקיש ,כןפיעלאףנספו.

הסרטשלהמסריהודים.מיליונישיטתיבאופןהומתושבהםההשמדה,

 ·:·מקומם.הזהההבדלשלוהטשטושמעוות,

בזימןיוסף

אוניב'ולפילוסופיה,לביולוגיהאמריטוספרופסורהואנוימןיוסףפרופ'
·אביבתל

ודמוקרטינדירתיאטרלימגע

קוליןמאתזמרוהרזלרפי(עלאידיוט"לחיות"הזכות
גורליק;איריכחובימוי:עיבודמיקרו;תיאטרוןחיגיכס),

בוריס :מוזיקליניהולקריקסוכוב;פטרעברי:כוסח
קוץ;איליה :ותלבושותתפאורהעיצובזימיך;

גורליקמריחגרפיה:אוכורי

עץגליליחמישהעשויההפשוטה,התפאורה .צפויאינודברשוםהזאת

אמיןמשחקמוזיקה,באמצעותשונים:ובצבעיםבגדליםסגורים

לראותבקלותמצליחוהואממריאהקהלשלדמיונומדויקתוכוריאוגרפיה
נהפךהקהלכלה.חתןעוגתאוספסלנוסעת,מכוניתהאלובגלילים

בהחשכתצורךאיןגםלכןבהצגהפעיללחלקופסיבימנומנםממתבונן
לשנייה.אחתממערכהתפאורההחלפתלטובתמלאכותיתהמסך

כללאורךוהאביזרים.התלבושותאתגםמאפיינתהמכוונתהחסכנות
באותהלבושהמווגםפשוטים.שחוריםבמכנסייםהרולדלבושההצגה
בטבעיותאותושולףהואלאביזרזקוקמהשחקניםכשאחדב.דחליפת

למקומו.אותומחזירגםשלווהובאותההעץקופסאותמתוך
ביןשמתחלקתהבימתיתלקומפוזיציהגםמחלחלתפרוידשלהשפעתו

ירכתילביןהגלוייםהדיאלוגיםמתרחשיםשם •<המודע>הבמהחזות

וצלאורמשחקיובעזרתהצללהלמסךמבעדשם .מודע><תתהבמה

הקדומותהדעותוצפות ,למודהרולדביןהנרמזותהנגיעותמתנהלות

ליצלן><רחמנאזיווגושמטרתמקובל,הלאלזוגביחסהשנאהעתירות

לעולם.צאצאיםהבאתאינה
"מיקרו"תיאטרוןאתגורליקאירינהוהמחזאיתהבמאיתייסדה 1994בשנת

היוהסטודיותלמידישביןהמוכשריםמרוסיה.נוערלבנימיועדשהיה

בשנתמקצועיכתיאטרוןהוכרהתיאטרוןוקבועה.מגובשתצעיריםללהקת
כיפתתחתבירושלים.והאינטימיהקטןהחאןבאולםמציגהואוכיום 2004
מוגבהתאינה<הבמהגובהבאותוהםוהקהלהאלמוניםכשהשחקנים .אבן

מתאפשר .ביניהםמפרידאפסיומרחקרגילים>תיאטרוןבאולמותכמו
אינההבמהאתשמאירההרכההתאורהודמוקרטי.נדירתיאטרלימגע

הניבטותובפניםבעינייםלהבחיןמצליחיםוהםהשחקניםאתמסנוורת

תזמורתאותהשמלווהאידיוט"להיות"הזכותבהצגהגםקורהכךאליהם.
עסיסיותפלסטיותמיניאטורותשלוהשילובהמוזיקהחי.בביצועאותנטית
ההפקותבמבולכימרעננת.ובעיקרמענגתלחוויהההצגהאתהופכים

אלאמרהיבהרקלאלהיותצריכהשהצגהמלבנשכחקצתהרגנדיוזיות,

ועליזהמבורגתלאשהמר·רוחצעירביןהאהביםפרשיית
תיאטרוןוכעת 1971בשנתקולנועיתלרגסהזכתהכבר

 •ומזדהרולדלרומןוחדשניתמקוריתרגסהמציגמיקרו
פרוידשלמדרשומיבתפסיכואנליטימאבקההצגהבמרכז

השואףהמוותיצרלבין<ארוס>והמיניותהחייםיצרבין
בחור ,הרולדמגלםהמוותיצראת<תנאטוס>.לכיליון
ואתכושליםהתאבדותבניסיונותותקבעל ,מורבידי

בגילחיותומלאתתוססתגברת ,מוומגלמתהחייםיצר
הזהב.

הקדומותהדעותנגדנלחםשגרתיהבלתיהאהבהסיפור
והתובעניותהמטופחותמציפורניהנמלטהחברה,של
החשקניתתסיסתוביןהזמןכלונעהרולדשלאמושל
התנאטוס.שללנפתלותוהארוסשל

היצריתמוואתבאמינותמשחקתקטאייבהאולגה
הבעותאתלאמץמפליאגורודיןמיכאלואילווהיצירתית,

הידייםפכירתואתדיכאונייםשלהמשועממותהפנים

טורדניות.מחשבותבעלישלהעצבנית

תשאלו .לכזואותהלהפוךיצירתיותדרכיםהרבהכךכלוישטובה,גםלהשאירשמצליח ,אוונרגדיבמינימליזםמתאפייןגורליקאירינהשלהבימוי
 ·:·מו.ראתאפילובהצגה •הממסדייםבתיאטראותהרצותמהצגותבשונהדרוך.הצופהאת
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 353גליון

אידיוט"להיות"הזכות ,קרוימתיאטרון

רוכינשטייןכנרת



גולה""מנדר ,סיןליבית

ln ~~~ן 
מירוןכרמית

אהבהלבפרח
מקיאוולי,ניקולובעקבותשבתאייעקבמאת"מנררגולה"

קמחי,גלעדוכוריאוגרפיה:בימויליסין;ביתתיאטרון
אדלהתלבושות:עיצובעצמון,ערןתפאורה:עיצוב

לקנואמירמוסיקה:קרניק,קרןתאורה:עיצובשנצרב,

מהרשוכחשאדםמאחר ,האזרחיםרבכושלפגועלנסיךאסור"

 "קניינואובדןאתמאשרמולידואביואתיותר

מקיאוולי>מאת"הנסיך",(מתוך

מדינאי,היסטוריון,היה ) 1527-1469 (מקיאווליניקולו
ושירתבפירנצהנולדהוא .פוליטיופילוסוףמחזאי

מחולקתחיתהשאיטליהבעתהרפובליקהאתבהתלהבות
פוטרלשלטוןמדיצ'ימשפחתעלייתעםקטנות.לנסיכויות

חייואנדריה.סנטבכפרלאחוזתווהוגלהתפקידיומכל
המדיניתוהספרותהתיאטרוןאך ,חדלואוליהפוליטיים

המלחמה,אמנותעלאתהניבהבדידותותקופתהרוויחו.

מקיאווליכתבהפלאלמרבהועו.דפירנצהשלההיסטוריה
מיעםכמעטמתיישבתשאינהעובדהרבים,שיריםגם

לערמומיותנרדףכשםמקיאווליזםהמושגליצירתשאחראי
בפוליטיקה.פרצופיותולדו

פיעלשנכתב ,הנסיךהואהמדינייםספריומביןהידוע

באותהשעסקהאפיפיור>של<בנובורג'יהצ'זארהשלדמותו
ידועוהיהאיטליה,במרכזשלטונושטחיבהרחבתתקופה

והצבאיים.המדינייםבמהלכיוהרבהבאכזריותו
גולהמנדרמכולם.הידועהואגולה,מנדרמקיאוולישכתבהמחזותמבין
למעודדהנחשבהעברית,במסורתלדודאיםבדומהאהבה,צמחהוא

הקומדיהסגנוןעלהמבוססמחזהמזמיןשהואומכאןגברא,וכוחפיכחון
מוסמכיםעקרונותשלדרכיםופריצתעממיתשמחההמבטאתאוטה,דל

וממוסדים.

ומורדותעליותידעו"מנדרגולה"מאז,חלפושנהמאותלחמשקרוב
נעוץייחודוהרנסנס.בתקופתהגדולההצלחתומאזפופולריותשל

חברתיתסאטירהאוטה,דלקומדיהמסורות,כמהשלבשילוב
הרומית.הקומדיהשלהאינטריגהיסודשלושילובאריסטופנית,

ואיגיחוךכדיעדפשטנית"מנדרגולה"שלהאינטריגהזמננובןלקהל

ה"מה".ולאה"איך"הואבהעלאתההעיקר ,ולכן ,אמון
והאימפוטנט.הזקןבעלהוניצ'ה,ויפהצעירהלוקרציה,העלילהבמרכז

שלמחסדיהליהנות ,מטורזןפלורנטיניצעיר ,לקלימאקולאפשרכדי
בדברהאגדהאתאינטריגות,ומארגןעסקן ,גוריוליממציאלוקרציה,

אךיורשים,אמנםיולידהצמחמיאתשישתהמיהמנדרגולה.פלאי

שקלימאקוכןאםמסכיםהזקןהבעלהאהבה.מעשהתוםעםמידימות

וימותאותהיעבר ,אשתועםישכבהישועה,מיאתבמקומוישתה

למעשההשותפיםכללשמחתסועררומןמנהליםהצעיריםוכך .מיד

הקהל.ולהנאתהרמייה

קבוצתבראשעומדהכוריאוגרף,גםשהואקמחיגלעדהמוכשרהבמאי
הנעוריםמרוחהתועלתמרבאתלהפיקומשכילליסיןביתשלהצעירים

בחירההיאהרנסנסיתהקומדיההצעירים.שחקניושלומהשובבות
הצעירההקבוצהשלהמשובהורוחהליצנותהשמחה,ליישוםמצוינת

לטוב.הזכורהמנדרגולהצמחשלמקסמווהנלהבת
גילםשמשוםהצעירים,השחקניםבתנועתהגזמהשניכרהרקחבל

נעוריהם.בדברלשכנעכדיבהצורךהיהלאוכשרונם
המשחקומןלוולגריות,שנטוהמיניותהסצנותמהגזמתנתעלםאם
ליהנותאפשרהשחקנים,רובשלהאמנותיתברמתואחידתמידהלא

הלהקהשלההמצאותעתירתהיצירתיתההתלהבותעםולהזדהות
הצעירה.

 ,ויטלידידיההלהקה""מנהלאתלצייןישהבולטיםהשחקניםבין
השתתפו:עודוהמשעשע.הכובשבמשחקוהקהלאתלשתףשמפליא
כבעלטולדויוסי ,הכומר-אפרתדניאל ,גוריוליבתפקידהדרויקלה

שחקניםועודהיפה.כלוקרציהזלצמןרויטל ,וכמובן ,הקרבןהזקן
ומוכשרים.יפיםצעירים

כובשתליסיןביתתיאטרוןשלהצעיריםשקבוצתלומרבהחלטאפשר
 ·:·כאחד.והמבוגרהצעירהקהללבאתבהצלחה
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כתרץ.אחתרגלכרטוב:חנוך
הקיבוץהחדשההספדיההוצאת

עמ' 464 , 2011המאוחד

האוטו·בסיפורהשנייההחוליה

מישלברומןשתחילתו ,גרפיביו
המצווהברשביןהימים .ילדאתה
נחמןהפתח-תקוואיהנערשל

לבין 1939באוגוסטשפיגלו
הוצאה .הבריטילצבאהתגייסותו
מאתדבראחריתכוללמחודשת,

 .הולצמןאבנר

סעזמרצוני;היצוקותבקוביותלפתיחתשנה 50וןילצאור,שוב
עמ'מאובדנך','דבש(מתוךלשרוד"אניטהתובע.שימששבוהמשפט,
 .) 94זומהדורהעבורכתבהשפירא

שרואים"דבריםמסכמת:רשימה

משם".רואיםלאמכאן

המלצות
7700AU הוצאת •ציפורכאתילרטל:הדסה

עמ' 143 , 2011המאוחדהקיבוץ

שלחוטיםנתפריםכברהאדמה"פתחי
ב;כ.סמדווש;המון-דבוריםעשב;

מסתווהגפנים;תלתלתחתשוקק;/
 .) 55עמ' , 14מס'(שירעפרוני"רק;

הוצאת .לככימומחיתרבנו:תמר
עמ' 84 , 2011כרמל
אחתמאמא ;מוכרתמהגרת"אני

בשפהחלביונקת /אחרתלאמא
אני /חלב,אמצאאיפה /מדוברת.

 ;אותיזרוקישלא /אומרת,
בלי ,עגולחלב /מולדתאלממולדת

 ;הרחקאותיהפולט ;;_:ז~רףקןק
מוכרת',מהגרת('אנילמרחק"מחוץ

 .) 31עמ'

ברומן",נסקייז'בוטשלדרכו
שלתרומתו ,הממקד"הגבישו

העבריתלשירהז'בוטינסקי
שלתיהספרותרתויצי ."המודרנית

עושראתכמשקפתז'בוטינסקי

שבו.יםימיהפנהניגודיםואתעולמו
ואנשים,עכבריםעלסטיינבק.ג'ון

הספדיההוצאתניצן.טלמאנגלית:
סימןספריהמאוחדהקיבוץהקטנה,

עמ' 138 , 2011קריאה

 ,לניעלהידועההנובלהחדש.תרגום
המטפחיםג'ורג',וחברושכלרפהענק
שלושהמשלהם.חווהלהקיםחלום
השנייםמגיעיםשאליהבחווהימים

הטרגי.לסופוהחלוםאתמביאים

תלשלהאמריקניזציה :קלייןיוסי
 2171 , 2011כרמלהוצאתאביב.

עמ'

לראשיתשהובילוהתהליכיםניתוח

התל·המרחבשלקניזציהיהאמר
 ,המחברפיעלשתחילתה, ,אביבי
לטובתהיהרצלגימנסיהבנייןבהרס

"גורד ,גלובליבסגנוןמסחריבניין
הראשון".הישראליהשחקים

הוצאתהאש,אמןאחרון.בןיפתח

עמ' 61 , 2011המאוחדהקיבוץ

נגעההקוץ"מילתשני.ריםישספר
 /-נדלקחדשונר ;הלילהבמילת
באר /מים.דברימכלהשחוןעכשיו

מתוךשצמחנר /הזמן.תיבקרקע

 .) 46(עמ'ים"מ~מי~ינר

ערתגשלהעצובטעמהבנדר:איימי
בנוביץ',קטיחמאנגלית:הלימון.
עמ' 296 , 2011ביתאחוזתהוצאת

מיוחד:בכשרוןניחנהאדלשטייןורז

מכיןשלרוחומצבאתמזהההיא
שהיאתכונהאוכלת,שהיאהמאכלים

עוגתדרךתשע,בגילאליהמתוודעת
חביבה.סיפוראמה.שאפתההלימון

סביוq_.העולםעםהיחידאתהמעמת

יהודיה·•מכשפה :בר-אוןיערה

שלמשפטהצרפת,מלךכחצר
אתחוצ , 1617 ,גאיגלילארבררה .לצדךשביםהלכתיגלדמן:מרדכי

עמ' 289 , 2011כרמלבעמ'; 379 ) 2010-1970(שיריםא
לאונורהשללהורגהוצאתהפרשייתעמ', 367 ) 1997-1970(שירים
מריהמלכהשללוויתהבת ,גאייגלמוסדהמאוח,דהקיבוץהוצאת
שוף,יבכשהואשמה ,ימדיצ'רה 2011ביאליק
בר-און .ועודגולירהתייהדות,חדשים,ושיריםמקיפהאסופה

נשיםשל"סיפורןעלכאןעומדתשלהעכשוויטעמופיעלשנבחרו
לזריםהשנאהשל ,הציבורבחייבשיריםנפתחתהאסופה .גלדמן

ולחולים".לאשעדייןהאחרונות,מהשנים
יבלבוערת"הכלניתבספר.נכללו

היאעצמ;ךאתשכח /יערתצב

 ;האששבלבבעיןהבטתובעת/
מעבראלהצץ ;ההצצהבח;ךבח;ך;

הע,~רים"הראתראהלעצמיותך;
חדשים).שירים , 22עמ'('כלנית',

ם,אזרלהטצווטאיבח:מרינה
שיריםמבחרהמצפון.כאורהאמבות

ליטוין.רנהגמח:ותרערכהומסות,
אדוםקוהמאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 207 , 2011

תפקידעלהשירה,אמנותעלמסות
האמןשלהמוסריתואחריותוהמבקר
שלשירתההמסות,לצד .ועוד

שיריםוכןשונות,מתקופותצווטאיבה

שלאהברבוריםמחנההקובץמתוךשירים.שייבדל, :גינוסריאירה
והערותמבואותכוללבחייה.פורסםעמ' 78 , 2011כרמלהוצאת
המתרגמת.שלביאורבית/עוזרתאיננהשירה"הז'ם

בצעדיםחדרייךאתהמנקה

שושמספרדית:זעם,כיסיו:סרחיומנקהעצומותבעיניים ;חרישיים

עמ' 266 , 2011סמטאותהוצאתנבון,עםמעדנותנעהמדק,דקאבקגם

לעוזרתבנייןפועלביןאהבהסיפור('שעהאגודל.""בצדעקבמים,כלי
רומןביןהנעאיידס,בבואנוסבית .) 43עמ'משלה',בחדר

"מלוכלך".וריאליזםאגדהמתח,

לשרן.מאמעכארץורסקים:דוד
הכבשההמאוח.דהקיבוץהוצאת

עמ' 216 , 2011השחורה

היידיש,עולםאוטוביוגרפי.ספר
שהיאהאםדמותסביבהמצטייר

אתגםכמייצגתתרבותית,אושיה

תהדרה.תכיתבכלואסו~ח:שמואללשון".ה"מאמע
ידועה,הלאהאחרתאלגבע:שרוןהוצאת , 2009-1976שיריםמבחר

הישראלית,כחברההשראהגיבורותעמ' 195 , 2011פועליםספריתסדרתי' ?fהמ~הגבישמירון:דן
המאוחדהקיבוץמגדריםהוצאתקודמיםשירהקובצימשישהמבחראייכמןמשפטחאוזנר:גדעוןבביקורתעיוניםאחר.מבט

עמ' 302 , 2011בקוף"העברתיףחדשים.ושיריםהקיבוץושם,ידהוצאתכירושלים,ביאליקמוסדהוצאתובפרשנות,
בחברההשואהגיבורותמיהןדק;תקווהכחוטהמוות;שלהמחטעמ' 575 , 2011המאוחדעמ' 169 , 2011

בשואההנשיםנוכחות ?הישראליתמןחדשיםחייםולחברלתפורעדויותאתצירףוזנוהאגדעוןהמספרז'בוטינסקיזאבעלפרקים
האישיים.•:•וסיפוריהןהישראליבשיחי}ו/כבובישיחקtיהקרעים./הרואהלספרוהנרדפיםהרודפיםושופט:"ליצןמסות:שתיוהמשורר.
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