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ממודרניזם-החצויההמאהברזלהללשלספרו
בניסיוןחדשהסדרהפותחלפוסטמודרניזם

התבוננותתוךהעשריםהמאהאתלאפיין
שנכתבובסיפורת,בעיקררבות,מופתביצירות

הבאתמתוךזאתבולטים.יוצריםבידי
ספרות,היסטוריה,תחומים:רחבתפרספקטיבה

כוללומדע,אמנותפסיכולוגיה,פילוסופיה,
המשפיעיםההיסטורייםהאירועים

העולם.מלחמותשתי ,ביותר
ברזלמתארהיריעהרחבבספרו

התקופהרוחשלביטויהאת
רבותספרותיותביצירות

ומספרותהעבריתמהספרות

עולם.
להביאכאןבחרתיהיריעהמקוצר

ביחסברזלשלדבריועיקראת
שתיארוחשובים,סופריםלשני

תימןיהודיקהילתאת
ומרדכיהזזחיים :ביצירותיהם

טביב.

איןשממנההחלום,לשפתהאמנותיתהיצירה
לנסיבתיותאוובמקוםבזמןמקובללסדרמצפים

מטא·יצירותהמאורעות.בהשתלשלות
צמידותעליקפידוזאת,לעומתריאליסטיות,

הסיפורהגיבורים.במעשהתכליתיותועללמטרה
סמךעלמהימנותלעצמותובעהמטא·ריאליסטי

שמותסיפורו:אתבונהשהזזכפיעובדות,

מקומותברורים,תאריכיםואותנטיים,מדויקים

יהודיקהילתשלההיסטוריהאתשיהלמוועודבות
תימן.

שלבעיסוקוהקשור ,המטאפיזיהעלום,הרובד
מלאכים,שלבעולמותובשיטוטובקבלהיעיש

המטא·היצירהשלהגלויותפניהעםמשתלב
פיזיריקודאינויעיששלהריקודריאליסטית.

ספירותעםמתלכדהרקדן-המקובלגרידא,
יעיש.גםוכך ,הריקודבעתעליונות
החידתיותהואברזלשמצייןנוסףחשובמאפיין

המטא·הסיפורשל
גמרעם .ריאליסטי

הרומניםשניאתהקדישהזז

והיושבתיעיששלוהחשובים
הקדישטביבתימן;ליהדותבגנים

לקהילהסיפוריםמעטלא
לשונואתספגממנהואשרצמח,שבתוכה
התיאורית.ויכולתוהעשירה

הבאיםבדבריםאתמקדהיריעה,מקוצרושוב

מרדכישלאחתוביצירההזזחייםשלאחתביצירה

ברזל.שלביקורתובראיטביב,
נפתחעמ') 969 (היריעהרחביעישהרומן

שנה,כבןהיהכשיעישהאב,שלבהיעלמותו
אתמחפירבעונילגדלהעגונההאםאתוהותיר
אסונות,אותהפקדוזהאחרבזהילדיה.שמונת
ביותרהצעירוהבןסאלםנותרוילדיהומכל
הפראהילדיעיש"יחיה".שמשמעותויעיש,

ללמודהתקבלהואמחונן.ילדהיההצרותומחולל
טיירייחיאלושנתןתפיליןשהניחומרגע ,בחדר
שלתהליךעוברהוא ,חסותואתעליושפרש
משליםהרומןבסיוםישראללארץמסעוחניכה.

 ,חייושלהשיאכנקודתהרוחנימסעואת
הציוני-המשיחי.חלומוהתגשמות

נרחבבחלקהעוסק ,יעישהרומן ,ברזלפיעל
ברזלמטא·ריאליסטית.מגמהמציגבקבלה,ממנו

מטא·ריאליסטית""סיפורתהמושגאתמעדיף

כיסוריאליסטית,סיפורתהמושגפניעל
שלהזיקהאתמבליט ,לדבריוהסוריאליזם,

10 
 354.גליון

נשארעדייןהקריאה

 .הפשראחרבחיפושהצורך
השיחותיעיש.בדומןכך

המלאכיםעםיעיששל
בהיכלותומסעותיו
עיוורונוחידתהמרומים,

וחידתהשרףעםבהיתקלו
שלקולוחידת ,החלמתו

הבוקעהמתטיידייחייא

חידתגםכמו ,מגרונו

לארץ·בהגיעוהסיום
לעולמותדרכו-ישראל

דרכוגםוכךנחסמת,אלו
לשער(אפשרהקורא.של
שיטוטיוכלכי

לפתרוןאותוהובילובתימןכשהיההמטאפיזיים
לארץלהגיעוייעודוחזונוהגשמת-חייותכלית
סוגדהרומןסיוםצורך>.עודבהםואין-ישראל
שלהנעלםאביובפתיחה,אנלוגי.באופןמעגל
בסיוםישראללארץכשפניובעולםנדדיעיש
מתקןיעישאךישראל.ארץלכיווןיוצאיעיש

הוא ,מאביוובשונה ,תיקוןהטעוןאתבמסעו

מחסורם.לכלודואגבנםואתאשתואתעמונוטל
אביועלהפתיחהבסיפור"ישכימצייןברזל

מכין."אלגורימעשהשלגרעיןיעיששלהנעלם
היהודישלחותמואתהאבבקלסתרטובעהזז

התימניהגיבורשלייחודיקובווצדהנודד
לעבדנשואותהנודדשלפניושכןהמגשים,

 .) 59-60עמ'(מבוא,הקדושה"הארץ

תימןיהודישלהמעשיתההשקפהספקללא
משום ,להזזקסמה ,·ישראליהארץהחזוןלהגשמת

המעשית.הציונותעםאחדבל~ההעולההשקפתו
ההיסטודיוסופית"תפיסתוברזל:שלובלשונו
(עמ'במעשים"להגשמהקריאהעלמושתתת

473 (. 

שלבמובןלאהנטורליזם,הואנוסףמאפיין

במזיגהאלאעשוקות,חברתיותבשכבותעיסוק
למכלולאותנטישיקוףשמהווה ,ונמוךגבוהשל

~mרו:ווnזmה

ברזלהלל

 .) 476(עמ'תימןיהודישלהחיים

מייצגתדמותהואלקבלה,הנוטה ,הרוחנייעיש
כדברייעיש :) 59(עמ'בתימןהיהודיתלקהילה

מכליותרלתוכוהשוזרהדומןאולי"הוא ,ברזל
החדשההעבריתבספרותאחרתחילוניתיצירה

שם>.(שם,הקבלה"מןיסודות
לסממניההזדקקות"למרותכותב:הואזאת,ועם

הבעהכוחמפגןב'יעיש'לדאותישוסמלמסתורין
מקומהבשלמתוארת'הקבלה'הריאליסט.של

שחייבהממשותמןחלקהיאשכןהתימנים,בחיי
זועדהשלהחייםבתמונתשרוצהמיכל ,לתאר

 .) 60עמ'(מבוא, " ...בשלמותה

התימניםלדמויותהזזשלאהבתואתמצייןברזל
אשףמהם.כאחדעצמושהוא"משום ,בסיפוריו

התיבות,עליכולההכלהשליטהבעלהמילים,
 ,וחוץתוךלפרקןהיכול ,ומשמעותןצלילן

לברכהכוחםאתולגלותבמרכיביהןלהשתעשע
 ,וסעידיעישאלהזזאתהמחברהגשרולקללה."

בהערכתםטמוןאינוסולימאןומריפנחסמרי
אתשבפיהם."מהניבבהתפעלותאלאהמוסרית
סגוליותמתוךמתוכם,תופסהואהגיבורים

שללעולמםהמפתחהןההבעהאורחותנפשם.
 .) 468(עמ'הגיבורים"

לקהילתהייחודיתבלשוןגםלפיכךדןברזלהלל
ושנינותביטוייםלשבץהמרבים ,תימןיהודי
 :י:בעישכמתבטאהמקורות.מלשון
פסיעותיווהטריחטיירייחיאחזרהחגים"לאחד
משנתןבשוק,מלאכתוביתלתוךסאלם,אצל

נטרדבלאדי'?יא:;נןך א~'לו:ושאלושלוםלו
דברילפניולומדוהתחיליעישבעסקיעמו

כיבושים:

כבראחיךיודע,אתה-לואמר- ,בלוי"יא
המצרהמחמיץאתהומה(לבגרות>,ל'נ:ו~ח'הגיע

טובהבלאשרויככה,שישאראותוומניח

 .) 97-96(עמ' " ..וברכה?"

בסיפוריתימןיהודישלשהשיחגםלדאותאפשר

הואשלו.הלבובגילויבחריפותומתאפייןהזז
בנימוסימצטעצעואינוסחור-סחורהולךאינו

(עמ'שלוובאותנטיותבישירותוומתאפייןשווא
475 (. 

המופלאהההיקפיתביצירהולדוןלהמשיךאפשר
("בעלישלוהאחריםתימןובסיפוריהזזשל

ואחרים>נער""ואביהחוזר","גלגלתריסיך",
 ..היריעהקצרהאך

טביב,מרדכיבסופדגםברזלעוסק ,כאמור
באופןדדכןעושותתימןיוצאימקהילתשדמויות

הוא ,בארץנולדשטביבאףיצירתו.אלטבעי
ךך·ארץ-ישראליכסופרברזלשלבספדומוגדר

·יוסף.ברויהושעאריכאיוסף ,שנהרכיצחקנופי

התימניהיהודיההוריאתספיגתומשוםזאת

במורשתההמעוגנתתימןיהדותעלוכתיבתו
דיבורה.ובניב

(כשלכתיבתוועיקר ,מקטנותובחדדלמדטביב
לתיאורמכוונתהאחרים>הדו·נופייםהמשוררים

בארץהשונותהיהודיםקהילותשלהשתרשותן
דודמסופריבשונותםמבחיןברזלישראל.
הצברית.העגהמןלשונםבהתרחקותהפלמ"ח,



דמויותיואתהולמתטביבמשתמשבההעגה
העגהאתלעצמםאימצושלא ,ברובןהתימניות

ת.יהצבר

לשוןאתלהגביההתימניהניבבאטביבאצל
של"כינורוהנפלאבסיפורולראיה,המדברים,

ידידה."כמופשוטה,אשה"אפילווסי",י
לניבתודותורוחנילשוניעושרמתוךמשוחחת
ברזל.כותבכך ,) 599<עמ'העדתי"

הניבבאמצעותשטביב,השתכנעתישלאאף
נוטהואני ,דמויותיואתלהגביההתכוון ,התימני
 ,זוקהילהעםהעמוקהחברותימתוךלחשוב,
האשהדמותאתאותנטיבאופןשיקףשטביב

זוכי ,כךדיברופשוטותנשים<גםהתימנייה

להן>;וטבעיתאותנטיתוהיא ,שספגוהשפה
הפשוטההאשהשלדמותההתוצאהבמבחן
שבפיה.התימניהניבבשלמוגבהת
ברזלפיעלמאופיינתטביבשלכתיבתו

לסמלים.נטייהעם·נטורליסטית,כריאליסטית
נשמתושלכייצוג ,יוסישלכינורולמשלכך

במלואהחייםשלכהיפוכםמתייצבהטהורה,
שהאםלאהבהמטונימיההנוהכינוראכזריותם.

לתקןדואגתהיאמותולאחר .הבןאתבהעוטפת
כידהחבריםבמועדוןולהפקידוהכינוראת

היאכןכמובחלום.הבןשלמצוותולפי ,זיכרון
עלבנהשלסיפורואתיעלהשהמספרדואגת
הכתב.

קיצוניים,למצביםטביבשלבנטייתומבחיןרבזל
תיאוראוראש,בעריפתנערשלמותוכמו

והדחייהגופהעוביידידה,שלהקיצוניכיעורה
המספר.בלבואףבעלהבלבמעוררתשהיא
בסיפוריםגםביטוילידיבאיםקיצונייםמצבים

השוטה,סעדהעלהסיפורכמוהפנימיים,
גירושאולהשהתנכלהילדעיניאתשמנקרת

אשמכרותבאמצעותמוסלמישיחשמבצעשדים
משמשכןאםהנמוךהרובדשוט.וצליפות
 .הגבוהעםבערבוביה

אתשמחלציםמישוריםשלושהמצייןברזל
הריאליה:מעולםהסיפור
ומישור<הכינור>,הסמלמישורהחלומות,מישור

כאמירתקודשערכיבגיוסהמתבטאהמוסכמות

וכיו"ב.תורהספרכתיבתנשמה,נרקדיש,

בחייוהגבוה,הנמוךהקטבים,שביןהמתח

הואיוסי"של"כינורובסיפורידידההגיבורה
רבותיצירותהמאפייןלקורבותמניאחתדוגמה
והמטא·ריאליהריאלישבהןהעשרים,המאהשל
זה.אתזההמזיניםמישוריםשניהם

קהילתשלסיפורהאתהמעליםהסיפוריםבכל
חומרי ,בארץהעבריוביישובבגולה ,תימןיהודי

בדמותאמיםהיומיומיתהריאליהמןהתשתית
יוצריםהמקיפהמגמה-המטא·ריאלילעולםבדב
בטרילוגיה.הראשוןבספרהנדונהבתקופהרבים
והיפר·פלורליזם-הנוספותהמגמותשתי

 ·:·הבאים.החלקיםשניאתישלימו-ריאליזם

אברהם-איתןרחלי

בתיאטרוןהספרבהשקתהרצאהעלמבוססיםהדברים
 2011בינואר ,ענבל

עמיתפנינה
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השושנה

הוצאתהיישוב,םןמשורר :גיוריעודד

עמ' 62 , 2011עכשיו

עודדשולחהיישובמןמשוררבקובץהשניבשיר
לקפקאי:קצר'מכתבגיורי
 ,היקרקפקאפרנץ
המפהעללךתודה

הברורההטופוגרפית

המדויק.המידהקנהעם

מאודלימסיעתהיא
הקוציםבדרכילפסוע

המפותלבמסעוהאבנים,
יסתיים.מתילדעתשאין

שלהשחורההקופסההואלקפקאהמכתבלדעתי
עלקפקאאתמציירגיוריהזה.היפההקובץ
צייר"קדמון"המכונהשהאדםכמושיריומערת

הקפקאיתשהמפהיודעגיוריפחד.מהןהחיותאת

אתבהמסמןצועדשכלמפהאילמת,מפההיא
מאבניםמזהיריםהדרךתמרוריאבל ,מסלולו

ומקוצים.

ל"קונצ'רטומקשיבהוארומנטיקן.הואגיורי
איךושומעבאך"של 1-3מס'גיברנדנבור

לבביןהמרחקמצמצם
בשירלמזח.האוקיינוס

מזומתפעלהוא'הדה',
הרכיבהסוסעלשוויתרה

"בשמיםירייהלמען
עיןופוקחהכחולים"

ללאלחוףמגיעותל"אדוות
בוקר'דמדומי<בשירהרף"

היאהרומנטיותבכנרת'),

השמיםאתלציירניסיון
הדרךלמפתמעלהכחולים
קפקא.לושהורישהקוצנית

יודעכרומנטיקןמשהו:ועוד

פעםמדילפתוחשישגיורי
העבר'מן'דבריםהיפהובשירישניםיומנים
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