
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

~ 

 2011-אוגוסטיולי
13 



1 
מתאימהמדייותרשלנו"האהבהזוגית:בורגנות
רקעעלסראונדבאיכותנשמעת/והיאלריהוט.

מתאימהמדייותרשלנוהאהבה ".ימהגובג'ז
שלהשלישיתאשתולנושקנתהלצלחות/
הפראות"איךאמיתי.אבלכואב,אאוץ'!אביך.""
שלוהלחים;הקטניםבמרחביםלכודה;הפכה

 .עליה?"מלדווחמשעמם/יותרמהראשי?/
להמטירלהתפרע,נתןבוהיחידכמקוםשירה

חייםולחיותלהעזמעניינות,מטאפורות
פראות.חונקבורגניבעידןהרפתקניים

אהבהאבלזוג,לבןאהבהבושיששירוהנה
לגיהינוםשותפיםשנישלכואבת,מפוכחת,

מצליחיםשאיננו"נראהזוגיות:לפעמיםהקרוי
זאת,עםחבוי./שלנוהגיהינוםאתלהשאיר

מגליםכשאחריםמופתעיםאותהמשחקיםאנחנו
חם;עלשנתפסנומתביישים;אפילואותו./

קייםשבכללאשמים/העירומה./באימתנו
 :רחמיםבליאמתשלווה."בכזאתגיהינוםביבינו
סיוט.שמאחוריההשלווהנחשף,הבורגניהזיוף
אחד"מאמציםממש:שלאהבהשיריגםישנם
טובעליךאגן/אניהורינו.במקוםהשנייה;את

אגןאנימבחירה./אותךיודעתאניכייותר;

ומתוךלי;זרההייתפעםכייותר;טובעל:ך
כלימודאהבהאותך.""למדתיוקפדנות/כבוד
ולאבאהבהמודעתבחירהסבלני'אטי'

עליה.לנושמספריםרומנטיתההיקסמות
בשטחיותנגועיםבקובץטוביםהפחותהשירים

כמוהזין;אתמשפשף"אתהמשהו:מזלזלת
ג'ינילךשתצאמבקש?/אתהמהאלאדין./

סתמיהשיראבלמצחיק,הדימוי 11 ?אחרת

שלאפוטנציאלעםמתחכם,שיראו .ובבוטות
שוב;נכשלת/הזה,/הרעבאת"לישוןמומש:

שהיהפרטישיראולשינה".רעבהנשארת/רק
 /ליעוז'לביןביניקשראין"לא,לנכש:עדיף
שפתרונהבעיהזו/קשרלוז.זהקשוריםאנואין

מבעיה.""פתוריםוליעודואנילהתיר'/כלפרום,
חכמים,בשיריםגדושבספרמיעוטהםאלהאבל

ופראיתהחמה-קרהשירתהאתברוחםהמזכירים

האירוניהאתגםואוליאיילון'לאהשלמשהו
העוסקהיפה,השירכמולסקלי.חזישלהמכאיבה

שלי:;האבלותמנהגיאתלחקור"רוצהבאבל:
בהם,/המושההבגעגועיופי;לימקנים

רחוק~תי ijששהאובייקטלאחררקהמתמוסס
בהם/מושקעלריקמאמץפגיעה./מטווח
שפתחהבכנסיהויטרז'יםכמועלי'/מצטייר
 ""ד.עשלגחסום

רקכילכאב,באהבההעוסקאחר'חכםשיראו
שקרית:שמחהשלבעולםלסמוךאפשרעליו
כךכללאלהכחישו./שאיןלכאבערגתי"פעם
ה'איןבגללאלאהכאב/שלהחלקבגלל

אםגםלהכחיש;טורחיםלאשמחהלהכחישו',/
לשחקובכלל'לטורח./לאהיאנכונה;לאהיא
לאנינים."משחקזההנכונה;לשמחהפגיעהבול

מטאפורהשבופואטי'ארסנוסף,יפהושיר

"הצטמצמותלפרה".:מחשבמדמהמפתיעה
אותיצמצמההגוף>!התרחבותאף<עלהנפש;
מקיצהלציון'בראשוןראשוןבאוראחד./לחדר
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אניאותו."וחולבתהמחשב/לצדהתבןממיטת
לצדהישןכאיכרשלי;המחשבלמרגלותישנה

פרתו".

"ספרמאירי:גלעדהמשוררכותבהספרגבעל
האהבהאתחוגגחיימוביץ'שלהרביעישיריה

בדיוקהנההעברית."":הלשוןעלשמתגלגלת
אינוהספרהספר'יוצאנגדםהשקריותהאמירות

בעולםאהבהחיפושמתארהואאהבה,חוגג
'חייםהנקראאסיים,שבובשירכמוקר'בורגני

"רובהקרה>:בל~דהמתגוררת<המשוררתבחו"ל'
לשנייה;אחדמפריעיםלאאנחנוהזמן;

אנחנובנימוס./נעשהתמידלאזהלשרו.ד/

 ·:·כאן".עדיין

גלעדיזבל

 1rחצי
 ~וכהןלאונרד
רותםחןמאנגלית:

 #2הוטלצ'לסי

טוב,לנושהיהזוכו ,הוטלנצ'לסי ,הלילאתזוכו
•· ;· -•• : :• : • .'' •• :· TT T 

~רחוב,ז,:וה p:חסלימוזי~ה w:p~דוט,ריז 9~ל~דנות, ו;ז~~~
קס, 9ךף 9 .?.רי P ~דד~נו w:Pיוךק,~~יו~זס~נות, ל~~
 ש~~~ה~לןה w ה~ר~~~ז~זrניןה,קים 9לעו ,ה~ p ~ס;זכהזtם

 ,ל~סלס~ב~תה~~ית~לרה? ה~~א'ל ,ו;ז~ד~~ז;ו ל~~
 ,תוr~ ם~~~~לו~~ךז;ול'אה~rו~קז;ו,

~רי~ה"ל'א ," 1או~~רי~ה י~~" ," 1או~~רי~ה"ל'א ," 1או~~רי~ה י~~"
 ," 1או~
בעולם.ת iהשט!לוכל

: T ' •, : -T T 

 ,ה~י~~ס:ית~ן ,ת~ 9 ך~~ ,הרק.ל י~ל'~~ ,סליל~תזו~ד
הנחה,תעשיאתבשביליאבל ,דנל iמז'גבריםדקאוהבתשאתאמדת

: : - T : - '." '." '." -'T : ' T : T -  T ז-: '-:- :- ' ' : ' :

י'פישלממודליםשמדכאיםהאנשיםכלנשכילאגרופיםוסגדת
: ; : - T : ',' ' ' : ' , T ' T -: T T '•, : ',' , ' ' ,'' ' .'' ' , 

 ."י~'אלנו ה~~~סזנוזי~ה ל~~~ךים,'~כ ונ~~~"ך~~ךז;ו ו;ז~~ך~ז

ל~סל,ס~ב~תה~~ית~שוטמוךה, p~נון ,ו;ז~ד~~ז;וך~ז
 ,תוr~ ם~~~~לו~~ךז;ול'אה~rו~קז;ו,

~רי~ה"ל'א ," 1או~~רי?ה י~~" ," 1או~~רי?ה"ל'א ," 1או~~רי?ה י~~"
 ," 1או~
בעולם.השט!לותוכל
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בשמים,צפורכלסופדל'אאהבה,שחיתהז'לדמרוצהל'א
."' ' : ,'' T : T T -: -'' T ' T --' 

הרק.ל, י~ל'~~סליל,~תזו~ד
אוז,:וך,דק

שכחתיכבד
: T T -: ' ו

 .ם:ו:נ~י~

ג'ניסהיאמז'ורנל"גברים"רקשאוהבתהבחורההאלה,השורותמוקדשותשלההבחורה
הקצה.עדיותר:מדויקהקצה.עלושרהחיהוהיאהלבנה"הנשמה"זמרתלהקראוג'ופלין.

וכשהואהסקס.שלהא"בלגיבורומשת~השאחריוללילהבלוזהואכהןלאוגרושלהשיר
והלאה.ממנוהיאשהשכחהלומרמתכווןהואאותה,שכחכברשהואאומר

סומקרוני


