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בתנועהשיהיה

סיטראהוצאתהאטלס,סמןסריג:שחר
עמ' 119 , 2010אחרא

אופנייםרוכבשלהערותסיון:אבישי
סרטים,עשייתשלהעירוניבמרחב
עמ' 128 , 2011אחראסיטראהוצאת

בנובמברהאטלס~ןpןספרואתהוציאסריגשחר
שלספרואתלערוךפנהכךאחרומיד , 2010
העירוניבמרחבאופנייםרוכבשלהערותסיון

בעתסרטים.עשייתשל
הספריםבשניהקריאה

הלבתשומתאתמשכו
ביניהם,ההשקהנקודות

בדהלערמעברוזאת
ולא-יצאוששניהם
סיטראבהוצאת-במקרה

הספריםהוצאתאחרא:

בן·אביההמשוררתשל
בכתיבתההידועה ,דוד

האפלההרומנטיתהגותית
הללוהספריםשניכי(אם

הפוךבכיווןדווקאהולכים
הפואטיאופרנדילמודוס

בן-דךן).של

ושולחיםתל-אביבבדרוםמתרחשיםהספריםשני
לתוךנחמציםשניהםנוספים.לעולמותזרועות
לכיווןהפניהכאןאין'אבלדיכוישלעירונימרחב
גיבוריהםשלהאכזבהבהיר.פוליטיגורםשל

ביחסיםבלבול'שלבדרךייאוש,בתוךנמהלת
נשארהמוסריהמצפןבאכזריות.אנושיים,בלתי
דרכםאתלמצואשאמוריםהקוראים,בידיפעםלא

ואחת.העשריםהמאהשלהמבוךבתוך
שמותאיןהדמויותלרובהספריםבשניבמקרהלא

להסיקאפשרנכון'נמצאת.לאהמשפחהמשפחה.
שלוגיבורוסריגשלבספרוולוימגיעמהיכן

הספריםבשני'אךשלוה'אוזבקיףת'עלמדברסיון
ועקבית.ברורהביוגרפיהעלשנבנהריאליזםאין
הדורהביוגרפי.המסמןממנושהופשטדורזהו

חביטוהשישים,החמישיםבשנותשנולדהשני
והשלושיםהארבעיםבשנותשנולדהראשוןבדור

המדינההקמתמולאלנערךהדורי(המבנה
עדייןהמשפחהם wלשבובעולםוחי ) 48במלחמת

בשנותשנולדהשלישי'הדורמשמעות.היתה
התרחקהעשרים,המאהשלוהשמוניםהשבעים

רחבותמשפחתיותשושלותבתוךמהתכוננות
השלישיהדורהעבר).תוךאלהרבה(שנעוהיקף

בשלוגםבאירופההשואהבשלגםמעברו'ניתק
לכונןהציונותביקשהשבעזרתוהלאומיהמחק
ולשפהחדשלעםשנולדחדש,אדםשלתודעה
הקליפותאתמעליוהשילאדםאותוחדשה.

סיבההמשפחתיות.השושלותואתהביוגרפיות

יי

הטx.רס .נ.tט

12 
 356-355גליון

לעבומחוץהסובייקטלהתכוננותנוספת
יהריאליסטהז'אנרשלדחייתוהיאהמשפחתי

 1בההווה.סביבשנעפואטי'ז'אנרהעדפתתוך

 ,המבקשרהגלובליזציה,שלתוצאהגםזאתבזמן
 ,הדומהובשפהבתמותהאוניברסליאתלחבר

 :לדוגמה'הייחודי'הפרטיקולריהשלתכדיתוך
היהודי-גלותי.המסמן
אמירוהיותרישסיוןשלבספראמנם

אחובקלותמתחקיםאיננואךמשפחתיות,
המנגדעלוהשפעתםלישראלההגירהתהליכי

היאהתוצאהבתוכם.האניוהבנייתהמשפחתי

הבנתללאהגירה,מדינתבתוךחייםשמהגרים
כסובייקטים.התעצבושבהםההגירהתהליכי

הפסיכולוגי·המבנהאתלהביןיכוליםאינםהם
נזרקו.תוכושאלוהגיאו-פוליטיחברתי
שלהםהזיהויתהליכילביןהזהותביןהקשרים

מסמניםמערכתבתוךנשאריםוהםמתערפלים,
-זאתגםאךלעצמם.בוראיםשהםרזה

להתכתביכולה-ההווהעללגמרישנשענת
עתיקותחשיבהמסגרותעםמודעלאבאופן
יותר.

ולכןכסףאיןוסריגסיוןשלבספריםלגיבורים
בלתיהישרדותבמאבקהםבתנועה.נמצאיםהם

פאנונית,כעיראביבתלאתמצייריםהםפוסק.

עצםאבללבנה.ועירשחורהלעירמחולקת
והתפרקותהתפוררותביןמתחוללהמאבק
סרטיוצרסיוןשלגיבורואמנותית.לעשייה

יוצרסריגבכליות.אבניםמייצרשגופובזמן
שלהמתהחברתואגיה,שלהביוגרפיהאת

לחיים.הופךהמוותכךולוי.ושלהמספר
רבזמןמשקיעיםהגיבוריםהספריםבשני

מהעלונשעניםאביב,תלבדרוםבשיטוט
שלקטנטנהפרודהקטנה,כקהילהשנראה
שלטוטאליהרסבפנימחסוםהמשמשתחיים,

למות,רוציםהגיבוריםהספריםבשניהיחי.ד
ממומשים.הלאהחייםסביבם,ההרוסהרחובכמו
המוותנוכחותעצמם.אתהורגיםלאהםאבל

אותם.מבטלתולאהחייםאתמאשרת
שקועהזמןציר 1בכדיולאילדיםאיןבסיפורים

ישבסיפוריםפנטזמתי.עתידלוואיןבהווה

ואילומעייםמחלת-סריגשלבסיפורמחלות,
אבלבכליות.אבניםכאמורישסיוןשלבסיפור
היא 1הציבוריבמרחבמופיעהרקלאהמחלה
ברורה.בצורההגוףאלחודרת

מחוץאללחו"ל'נסיעהמנסיםהגיבוריםשני
אתמוצאיםאינםאבלהלאומיות,לגבולות
הפוסט-כלומרהגלובלי.ברחובגםעצמם

לשברוןמזורמביאותלאוהגלובליזציהלאומיות
אצלבגוף.-במחלהוממשיךברחובשמתחיל
מתבצעתלחו"להנסיעהסריגשלהגיבור
שמתה.האהובהעםחייםזיכרוןמתוךכשליפה

אנגליהביןשנעאהבהסיפור-סיוןאצלואילו
הווירטואליבמרחבשימושעושהישראללבין

מצליחאינואבלוכן'),ג'י-מייל(סקייפ,

שלהאפסלנקודתחזרהדרךאיןלהתממש.
לאהמקריםבשניאירופה-הבריטיהמנדט
זהותובתוךטמוןהיהודי .היהודיאתמצילה

"המשוטט" ,סיוןשלסרטומתוך

הרבות.החברתיותושאלותיההיהודית

בהצלחהגאולהמתאפשרתסיוןשלבסיפור
גםעצמובהרסממשיךהגיבוראךהאמנותית,

באמנותפתרוןשאיןמכאןההצלחה.אחרי
ישסריגאצלואילווארציות.רוחניותלבעיות

מביאאינוזהגםאךהאהובה,שלמותהעםפיוס

 ·:·הגיבור.לפצעימזור

שמואלוףמתי

יהודהאבןעלשלג

כתרהוצאתטוב,שכןידעיה:רונית

עמ' 200 , 2011

פסיעלגופההשינה,חדרמשידתשהוצאאקדח
מרכיביםאסוריםאהביםומשולשיהרכבתמסילת

כפיתויידעיהרוניתשמשליכההמתחעלילתאת
שעלילתאלאטוב.שכןהחרשספרהלקריאת
מרכזואתומפנההרומןלשולימוסטתהמתח

גנותבורהזעירבחיילהתבוננותועיקרו
בדרךמתארהספרהאלפיים.בשנותהישראלית

בחברהשוניםמקומותושיקוףאנלוגיהשל
הזיקותהמקום,חוקיאתבודקבעודוהישראלית
תוך 1גבולותיוובוהמתקיימותהאנושיות
והיציאה.הכניסהבנקודותהתמקדות

האחריםכלאתבתוכוהכולל-העיקריהמרחב
הוא-וחקירההתבוננותמושאלידעיהומשמש
"בבתיםהפסגה,זואין 1כאמורהגבעה"."תחתית

בצפיפות ]".[חומה,ונטוליקומהנמוכיקטנים,
מעטותלתשוקותשטיחות,לחייהנידונים
קרובשרוחשיםבחייםצופיםמרובות,וטרדות

אחתבמשפחהמתמקדהספרלאדמה",
אותהמתארשהואתוךהזה,במרחבהמתגוררת

עלזוג''כלהואההוריםזוגמשפחה'.ניבל
עיסוקיהםו'גילהי,'איציק'הטיפוסייםשמותיהם

ילדיהםושניו'גננת',הסוהר'בתיבשירות'כלאי
זיקהעלומעידיםהישנים-חדשיםששמותיהם

ואביחי"."עמליה-לדת
בחייהחמותההתערבותאתסובלתלא'גילה'

ביןשתפריד"חומה"להקיםבבעלהומפצירה
ה'גריליבהתקנתוטרודעסוק'איציק'בתיהם.
המשפחה.בחצר



המשפחהשלהחייםדרךאתמייצגהמשפחהבית
הזיוףאוהאותנטיותמידתואתהכל-ישראלית,

מגוריהבאזורלהליכהיוצאתכשגילהכךבחייהם.
החדשים:המתעשריםשלבבתיהםמתבוננתהיא
להםוישבסקנדינביהשהםשמפנטזיםכאלה"יש
עדכמעטשמשתפליםרעפיםגגותואשוחעצי

יהודה".אבןעלשלג ]".[למדשאות
בחולדותניכרתהשנייםשלהפגומהזוגיותם

לאדןמתחתהעובשבכתםלביתם,הפולשות
העץ"ציפויכולו:בביתהשוררתובהזנחההחלון
[."]סדקיםהתקלפההלכה ,אפורנעשהבתקרה

מקום."בכל
משאלתגםכמו ,הרומןשלהמפותלתעלילתו

בחלוםניכרתאשם,רבגשיהכרוכהגילהשלהלב
הרומן:בסיוםחולמתשהיא
שקוףביתלהבונהאהובה
דמואתמנגבתהיאבעוד

הביתחלונותעלהזולג
התחרה.וילונותמכוסי
מאפייניםהםוגילהאיציק
סוציו-אקונומיתשכבהשל

חוסרבתחושתמסוימת,

שבוובאופןמחייהם,הנחת

אחדכלמתמודדים,הם

עם ,ביחדושניהםלחוד
מסתפקיםהםאין .זותחושה

'נמוכי-הבורגנייםבחיים

הבית,תחזוקשל-הקומה'
ומחפשיםוהעבודההמשפחה

אתלהגביהדרכיםנואשות
שניהםהיומיום.בינוניות

ובאופן ,במקבילוהשעמוםהריקאתממלאים
קרובטוב","שכןעםאסורמיניקשרדומה:

עםגילהעבודתם.אומגוריהםלסביבתושותף
אחדשלאשתועם-ואיציקהשכנים,אחד

מהםאחדכלבנוסף,פיקוחו.תחתהאסירים
בתשובה.חזרהשלבתהליךנמצא(בנפרד>

קשרשלוכליבתו~לבובספרמוצגהמיניהאקט
איציקשלהזוגיותכשלרןעיקרולכןהנישואים.

נעוץזוגילטיפוללפנותליוזמתהוהמניעוגילה
בעיהלהישהאחרוןבזמן"סקס.המיניים:ביחסים

פעםרקאולירוצה,לאבכללהיאזה.עם

בחודש."

אתהמדינהבאישורששוללהכלא,זאתלעומת
זמניחוקפיעללומאפשרהפרט,שלחירותו

איציקשלההצצהומאורגנים.ממוסדיםהתייחדות
 ,אשתועםהאסיריםאחדשלהמינילאקסוסוהריו
מפגשיםאיתהולקייםבהלחשוקלוגורמת
האקטשמימושאלא .יתרבמנדבקבועיםמיניים
כלנעדרוהואוחייתיככוחניבספרמוצגהמיני

להגיעמאפשראינוהואככזה, .ורוךאינטימיות
הנכסף.לפורקן
הברכייםעלאשתו][אתאותה"הוריד[איציק]

 ,בידעליוולעבודלהתחמקניסתהעודהיא ]".[
אותהזרקהואבסוף ]".[שלהבידהכההואאבל
הבגדים."עםאותהודפקאותהוסובב ]."[

של .המרכזיבמרחבהנכלליםנוספיםמקומות

שלהעבודהמרחביהםגיהלווכאבכשיקוףהרומן
מקומותהילדים.וגןהכלאבית-הזוגבני

כ"מקוםהחברהידיעלומאורגניםממוסדים
תפקודהאתהמאפשרממשמע""מרחבאחר",

מובדליםסגורים,מקומותאלההתקין.השגרתי
מערכותנוקשים,חוקיםבעליהחברה,מכלל
הכניסהנקודותעלוהקפדההירארכיותיחסים

כראשימתפקדיםגילהואיציקוהיציאה.
עלוכאחראים ,בתחומואחדכלההירארכיות,

ואכיפתם.החוקיםקיום

שלגופן-הנשיהגוףהואנוסףממושטראתר
עלומקפידסגורהואאף-אמהשלושלגילה

והיציאה.הכניסהנקודותעלואףברורים,חוקים
הראשונההיא .השכןעםגילהשלבקשרכך

עללהתוודות ,אותולנשק
קשייעלבולנזוףרגשותיה,

אהבתהגילוייאתהבנתו
עלכפייתיבאופןולהשתלט

הטלפוןמכשיר ,זמנו ,גופו
אך .בחייוהיבטוכלשלו

שהואאחדכללישגילהל
-יעבורובליהרגבבחינת
היאלגופה.כניסהאיסור

בקלותלמאהב,מאפשרת
לכללהיכנסובמיידיות,

היחסיםלמערכת-מקום
וביןבינהבעלה,וביןבינה
חדרביתה,מכוניתה,אמה,

לההמשותפתוהמיטההשינה
השירותיםחדרולבעלה,

מלבד'פתוח',הכל-בביתה
"אםברצח:איום ryשבקצגופה,תוךאלהדרך
היההואאיציק. ]".[הסוף,עדהולכיםהיינו
בך."יורה

מהסיפוריםמושפעגילהשלהאסוציאציותעולם
בפעםרואההיאכאשרהגן.לילדימספרתשהיא

"השורבדעתהעולה"השכן",אתהראשונה
אוהבהלוחם,הטבעילאופיושבניגודפרדיננד",

ורקופרפריםבעציםבנחתלהתבונןדווקא
גילה>שלהמיניות(יוזמותיהדבורהעקיצת
ללוחמני.להיהפךלווגורמתאותומטריפה

שהיאהסיפוריםגםכמוהיזומותפעילויותיה

בחברההמתרחשאתמשקפיםהגןלילדימספרת
מספרתכולוהספר,לאורךכךהגן.אתהסובבת

ה~יצה""ממלכתעלהסיפוראתהגןלילדיגילה
ורקובה,עכורהואחריתהכ'קסומה'שתחילתה

משפחתהעלהעוברהתהליךאתמשקפתובכך
גילהשלוהשיחהפעילותגםדומהבאופןשלה.
כאשרחייה.שלהסודאתמשקפיםהגןילדיעם
"מההגן:ילדיבשפתושוב,שובשואלת,היא
 ,ובהמשךונעלם?"היהמההנחמד?בגננוחסר
שהיא(מהפעולתהעלאחריותלקיחתכדיתוך

איזוזוכר"מיהאמיתיים>:בחייםלעשותמסרבת

העלמתי?"תמונה
גןהכלא,ביתשלהמשווההאנלוגיתהעמדה
הגבעה""תחתיתתושבישלוחייהםהילדים
והכאוסההפקרותממדאתולהבליטלשקףנועדה

 ,הכלאיאיציק,הזעירה.הבורגנותשבחיי
התובנהאתמנסח ,הרומןשלהגדולוהמפסיד

חוקיאתלקבלחייב"אתהמהרומן:המשתמעת
צריך .הלימודסודזהאקסיומה.זההמשחק.
באופןהחוקים."מהולראותלמשחקלהיכנס
הקפדתהמקפידיםוהגננת,הכלאידווקא ,אירוני

הממשמעיםבמרחביםהמשחק""חוקיעליתר
נישואיהםבחייחוקכלפורקיםאחריותם,שתחת

והיציאה.הכניסהבכללילחלוטיןומזלזלים
שבההכאוטיתלתוצאהמביאהזוחוקיםפריקת
 ·:·הספר.מסתיים

שרשןאדיביאסתי

החיוךמאחורי

פרדסהוצאת ,המ;ךערבתחיימוביץ:גילי
עמ' 134 , 2011

מפגןהנוחיימוביץ'גילישלהרביעישיריהספר
החיונייםמהקולותבשלה,משוררתשלכוח

 ,בוסרספרישניאחריהצעירה.העבריתבשירה
המרךערכתמגיעהמשובח,כרחרתיאשואחרי

שיריםמפוכחת,אהבהשיריבעיקרוהמכיל
אנטימחאהשיריהרחוקה,בקנדהמהחיים

בשיריםחכםאירוניבטוןכתוביםבורגנית,

טובים.בפחותמתחכםהטובים,

כמחמאהזאתאומרואני ,למדיקרשירהספרזהו

משורריםבובעידן

אהוביםלהיותמתאמצים
עלאהבההרבהומרעיפים

קומוניקטיביים.שירים

זרותמעמדתשנכתבספר

חומלתזרותהקיום,כלפי
מרעילהזרותלעתים,
הפיכחוןאחרות.פעמים

והרצון ,הכלמעלעומד
הדבריםאתלראות

היופיעלנחוויתם,
כחלבלישבהם,והכיעור

וסרק.

הםבמיוחדיםיינמעב

בחייםהעוסקיםשירים

שבתוךבמוותהבורגניים,

משפחה,חיישלתפקודהתפקודיים,החיים
שלבשכונותלגוררוצה"אניונו':פרנסה
כשאניגםבטוחה;אהיהשםהטובים./הילדים

הילדיםשלבשכונותלגוררוצהאניפרוצה.//
אנימתועל.;/שלהם/שהרועאלההטובים./

פחות,/הרעיםהילדיםשלבשכונותלגוררוצה
וצריךרוע,עםשירבהם".להתנקםיותרקל

רועגםכמו ,עצמירועלחשוףכדיאמיץלהיות
עלשיראוגנות.המהובשכונותילדיםשל
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