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T : '." ' T ' T ' ' ' 

ל~חלזpלא ו~~~~ין~ך
ל'כחכזהליצרי;ךע;תשעיניולמי

: ' ;· '' T ; '' - : '.' T T 

המ;ליךשטוטבכלמחדשממצא
 •- .ז: TT ''ן;•.,

סךסב,רן.ק~ל
~ליו?א;ס~ם~ן
לח p~ 9ז~ילילח 9 :

 .ך~-ל~~~ךןל~י;ת~כ;ל~י~י
קל;קלסחנוך:

~זקל.סגוף,

ש;קלע,ד:ן י~~ס~~ק~קתו~ע.רוהי
 :יד~~זp~י~ם~~רים ת~~~ס
סזp~ךיזpל~ך~קתס~ן~ה
 י~~זpלס~~י~ה ת;ך~~~טום

סדעילס~ריר~תםיל~ש ם~~~ססצ:רר~תליכו 9 ~~
~ע.י~י~נכ~לית,סשובח~כ;ן
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הזיכרוןשחפי 1

עמ' 96 , 2011 ' 77עתרן'ספדיהוצאתהטל,גיזתבק:יורם

דיהמוכרתאיננההשבעה-עשר,ספרושזהבק,יורםשלששירתוחבלמה
אתהפוקדיםהוהמלוהמהרעשבוודאינובעהדברהישראלי.השיהרלקהל
טוב,למשוררשבורעשבפרט,השירהביצתואתבכלל,שלנוספרקריית
סיכוי.איןציבור,ליחסימלודתונטייהמרפקיםבעלשאיננו

הוחריזההיטב,חרחרתסונטותאףלעתיםמחרחרת,בשורותכותבבקיורם
הכותביםהצעיריםהמשורריםכמושלאמוסיקלית.בטבעיותממנונובעת
לוקיםאלהשורותכותבשלטעםלמשל,בסקיןוסירןמנורדוריבחריזה,כיום

השירהשיטתאיננוכברשכידועהחוח,אלבבואםמתאמצתבמאולצות
בטבעיות.הורמתטבעיתהחריזהבקאצלהנהוגה,
עיסוקבלייק.ריליאםשלזואתבמשהומזכירהמטבעה,רומנטיתהיאשירתו

לרגעיםאהבהלצדוההוויה,הקיוםשלהגדלוותבשאלות
שלספרזהרלמעשההספר.במרכזעומדהחיים,שלהקטנים

"קטנים"בדבריםגילוייהעלליפעתהלהרריה,אהבהשירי
ישראליתמשוררתהספ:רנקראשמהשעלהטל,גיזתכמו

זלדה;:זנהבקלשירתמסויםדמיןובשירתהמוצאשאני
שלה.המצטנעתהדתיותעלהגדלוה,
בעלהראשןו,השירבספר.היפיםמהשיריםבכמהאפתח
האנישלהקטנהובוומדויק,פשוטהנרפילוסופית,נטייה
המתואר,האניעלמרמז-עצמי''דיוקן-השירשםהדובר.
החולםהואאני"לאמטאפיזית:חוריהזאתשמתוארמהאבל

מול ;העולם-אניהחשכה,יםבתרךבתמצית,הנחל;םאםכי
ביופייםושבריסול;םבלייה,פנימלולאינסוףכרכביםריבוא
בכוכבים,התבוננותשליפהתיאור .בקהלם"זראךהודום
זרות.גםאבליופיים,מלופליאה
 ;סכליבליעהרך"העשבבהתבוננות:העוסקנוסףושיר

בר,יעלםהכל .;אחריווצמיחהשא~החורבן ,;קהראשתהיות,אפלים,זרמים
 T • :ונסתר,""כלוא

"שמחהיפה:הבנויהבסונטהביטוילידיבאההבריאהפלאמלוהשמחה
הגעגועיםגם .;מוכרתמנגינהנשמעתהרוחובמרצותאדו;םתפוחבשלקטנה

(שחקןעלוהירחואזבתפארת."המצח,מעלחגיםהזיכר;ןושחפימתוקים,
שמחהאלפע;םעדובשרנואתמלויך ,;תשוקהנוטפתערומהבמהעל /קבוע)
ריפהוצנוע,פשוטלחיות".טוב .שקטהיה .;ההזיותכלאתטורף ,;עתיקה
-"ה~סההוויה:פשטותאתהחוגגנוסףשירהזיכרןו.שחפיהצירוףבמיוחד

 ""הטל.בגיזתבהתרחשות,הוא ;בכללבפרט,פשוט.רגיל,
נעטף"ההרהבנאלי:אלמעטגלושבמהלכוכיאםיפה,מתחילהבאהשיר
ההואבקסםהאמנת;יאניגם ". ;בתכליתלזהזהנשקוערבים ;כטליתערפל

 ;ואינםשהיוהימיםבצבא ;לחינםהניגרשלהרבשפע;יהרומנטהנפתל,
שורתבלות."";אחרעודנהתקהועודישכי ;התגלות.חתכןכזהברגעכי

בלות";אחר"תקווההרומנטי","הקסםכמרלצירופיםשגלושתנפלאה,פתיחה
אםגם /חסונה!כההחסונה,הצעיהר, ;הזאתהאהבהדוגמת"הנההושוררת:

'שיעורבשםשיראואמנע?"אותההאםחיי,בדידות ;בבריחחלוניאתאסגור
 ;הפנימיתכשלהרהרגשנכונה;,נשימהעלשמורהל;בבאזור"התרכזיוגה':

פנימית,שלהרוחלוף".עלובהואהשארכיהל;באזורתמידהנהדר."בכאברגע
 .מדיצפוייםצירופיםמעמידים'חלוף',עם'לב'חריזת

איכותבתנודותמתאפייןבק,יורםהמשוררשלהחדששספרולומרשאפשרכך
קטעיםישנןביותר,משובחיםשיריםוקטעינהדריםשיריםלצדמשהו.מרגיזות
מטבעהרומנטיתשיהרהכותבמשוררשלמקצעויסיכןושהנהפחות,טובים
ואחת.העשריםבמאה

אבלקלוחות,השררותזורמת,המחיקהבה:וקרץאליההיאהחריזהואילו
גםקרהזהטובות.פחותשוררתשלחלושתןאתמסתיהרהמחיקהלעתים

 .פעםלאלאלתרמן,
האחרים,ספריוכמרזה,וספרמלאכתו,אתהידועמשוררהיכרבקככלל,אבל

 ·:·לב.לתשומתראוי
גלעדירכל

6 
 363-4רןיגל

דורמשה

בפסנתרכךואחרבחצוצרה,

ליותםלנכדי,

צ;~ךה. q ~ ן~~הוא~rו~סלה
סע;לםלב~ת?סעיד~קשאולי

t\ דיך~טום ו~~א;ת; א~~ר~~

 .ה~~~~ריד w ?~םךלולחקיצ;
ואנילפסנתראפ;אפנההוא

 .-:- .. :- :- ..זז

~~נכ~סה.לאrו~ק;ךית ;ת~~~pזח;זקד
מתעטפיםהצליליםאצנע;תיותחתאבל

 . :- : . . . :-ז : : ."--ז-:

לעולם.יתגשםלאאשדחל;םל;ש~שכלב
:•• .'' •• :-:-.'' • : -•• : T 

~ק~הrור~~ה~םז"את: ל~~?מו~ןהוא
rז~ו ה~~ב"הס;סה ף~~~וp~~הך, 
י;תד.אפלויפהובנשרה

: T : T T T :-' '' 

אלבזפרומורחל

* 
~י~י r9ו~~קך;ת~~~ךים ת.?.?;נ~~ י~~
צ;נניםעללזד;תכדינ~םהמיםשלכמליחותיש

 . :- : . " :ז- .-- ·: . :- "

~ךא;תת 9ו~לק~לולי \tךח;ב.ק.רן 7נ;ןז:ות י~~
?~~זוד~קנוקיםה 7ש; ה~~ \tס~חע.~ד~לד~ליו~~זזת~זקיש~יש
~טוז:וזpקט
לב;אהממתינהואניסעדהתגיחמעטע;ך

: --' -: TT ' - : -T ' : -: T 

לח;ףק.ת Wנ;ךכה \tךזקים qד;~ם~ליסי r~ 9ו~~רים~דירתעם
~~קי~ה~דו~ר~ד~יןסא;~ךק;ל~י~ש
ד!יי~יןר~~ל~תסע;לם י~;~ןהר~ע.~ ת~.?;נ~~ י~~

rו~ם~ח;ףא;נ:רי~קיפ;ת~~ריס

ר~~סן י~~~~~~י~יתה~נ;~נותא;סה ו~?~רלין vל~ה
 דד~~?זpה~ל~ז:ייסאךז~נ:ריסי~ת~~ק;ךן~~קך;תהד ,~~~

לב~ך~ינ;ת
ונעלמ;תכאבמשכח;ת

;יז:·:: .. : :- :



 . ....................ו••כרטרפ•מאות/ ...........
משימה

כךהיא,העיקריתהבעיהמק~ךה.לאושרלאאםיחסיתלשלווהנמנעהאיסבלנואתלהפוךהיאבפנינושניצבתהגדולההמשימה
במשךאדםתלווהשאומללותכדיקטנהבצלקתדילפעמיםהצדקותיהם.תולדותיהם,סיבותיהם,ייסודים,שלז;נדדגליצורנדמה,
אתש~ו~מחוותשלנשכחים,בלתימשפטיםשלפלדה,קופסתכמובנוימצומצם,אישימאגרלנוישלקברו.עדבשניםעשרות
התודעהאבלהללוהמרקיביםהגדמיםאתמאיתנושיכרותגרזןאחרתריםאנחנולאסוננו.שהיוהזולתשלשמחהרגעישלעינינו,
בריאהטודסו.דקנשארעיקשת,מלחמהשלשניםלאחדבסוף,ולהכריתם.לשובכדירקאותםומחייהגעגועאליהםמפתחת
יתפורר.בטרםומתפרע

-1חצי
 ~ואיזקובסקיאיגוד
 fפלודנטיןדניאלמאנגלית:

היוםגשם,

חלותי;םה~;םחגגמישהוזאתובכל
: : T " "." T --•.• :•;· 

 .ם;~ ri~ק~דו~יזק.הו

ri ~;ך~~~קון~חו,הג:ז:זז;ונו, םq טו

ri ~;זר~רים~ז:זזדו~סד .םr~!;ל;מ:ג~זק.~דו יכ. 
העיד.כלעלגשםשליהב;ךך;תה~דיםעלגשם

 • t -T T :· :· • •: :- •ז--- •: •:

~לנו.~לrז;זק.םrזקך~ס.ל ry ·א~ל ;מ~

rזקריא;ת~ל;זק.םי. 7זק.ח~ה 't~לנו.~ל;זק.ם
w ד..לםזלי

לדוחה.הפתוחהפהעםבתשוקהשחטפנוהא;דעלגשם
."' ;· -T ;י: - T : ' T • "." -T --T T : " 

 . [lסדו ,~~~;זק.םזעיד;ת.~פ;תזק.ל;זק.ם

rזל~ן, ת~~~ר~לסד;זק.ק.ת ה~~זrעםק.ד.rזכ~ל;זק.ם
 .ם;~ ri;זק.םrז~~חילים,rזקשו~יםעםrז~קס~~וי~ל;זק.ם
לילים. riPזrז~~ךיםרעלrזמו~~הס~ק.תעל
ri ~;לרסריז:ז ם.Pז;;די.~קבו:;גית ל~~ז

 .י~?יt~tייךלא?~אן ו;ז~~~:גה~יו י~~~~תש;~ל י~~י~
 .ם;~ ri~אן.ז;ו 't .קtט;ברד,.י;זק.rז;זק.םט;ב

רד..י;~זק.rז;זק.ם

 ) 1970ילידמקדוני,ומתרגםסופר(משורראיזקרבסקיאיגוד
המיםטיפותהופכותלשררהמשררה .גשםעלינוממטיר

מפנינוהאיפוראתמרחקהזההחזקבשירהגשםלמטאפררה.
פהעםאותנומשאירהגשםלחלום.שרצינוהחלומותומפני
העובדותאתלקטלגבוחראיזקרבסקיאיגודלרווחה.פתוח
שהאדוןהחלומותאחדאתלציירבחרתיהזההקטלוגומתוך
 .למחקובאגשם

סומקרוני

נובמבר-דצמבר
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לקיסריתהראיות"מןJלכת 1

ההרשעות"

המחברהוצאתאח,דיוםבוקרויהימיכאל-רז-שטיינקריצר,
עמ' 269 , 2012

לוגורמותמפשעחפיםוהרשעתשעוולותרגשי","חוקרהנורזמיכאל
ברכס).לעמוסהוקדשוהספרים(רובבנושאהשישיספרוזהונפש.סערת
במעמדטמוןמפשעחפיםלהרשעתשהגורםכותבהואספרובפתח

בדמיון")זה"הכלהאומרכברכס,נאשםשל(גםבווידיאושחזורההודאה.
הראיות"ממלכתהופכתהיאוכךלהודאה,נוסףמה"כ"דברמתקבל

סנג'רו.בועזפרופ'המשפטןשלהנחרץכניסוחוההרשעות",לקיסרית
שלגודשקודמיו:אתשאפיינומהליקוייםפחותסובלהנוכחיהספר

אךהפעילותנפחעלהמעידים-תודהמכתביכתבות,מכתבים,נספחים,
מיותרות.חזרותמשוםבעיקרהקריאה,ברצףפוגעים

הצדקלמעןעצמואתלסכןומוכןמתפשרתבלתיבנחישותמצטייןהמחבר
נעצר,הואלדבריוממאבקיו).אישיתמנירושאניאצייןהשקיפות(למען

לפרשהמוקדשהספררובלהתאבד.לולגרוםניסוואףראיות,נגדוהושתלו
שנהארבע-עשרהכברהיושבקסטל,משההמוניתנהגהרשעתשלחמורה
רציחות.שתיבאשמתעולםמאסרעליושנגזרלאחרבכלא
התפיסהכלומרהמערכת,יוקרתא.עיקריות:טענותשתיעולותבספר
ב.חוזרים.משפטיםקיוםהמונעתהיאשגההמשפטשביתייתכןשלא

כשיבושהולמיםבלתיבאמצעיםלעתיםכרוכותהודאותלקבלתחקירות
החקירות.שלהווידיאווקלטותראיות

* 
גושאבואתהמחברהכבישמכיווןיריותנשמעו 14:00בשעה-3.9.1997ב

דבש.אילןהגנןושלדניאליגאלהכספיםחלפןשלגופותיהםנמצאוונטף.
ברצח.והואשםנעצרקסטלמשה
קסטלהחזיקכשגוי),בהמשך(שהתבררהמשטרהבידישהיהמידעפיעל

בהמשךשוחררהואשוד.ביצועלשםאחרמוניתמנהגשגנבאקדח
אשתושלהבריאותימצבההידרדרמכןלאחרכשבועייםראיות.מחוסר

משטרהצוותהגיעמכןלאחרכחודשחמיו.בביתלגורעברהוהמשפחה
הארוןעלהאזנה.מכשירילהתקיןכדיריקהשעמדההמשפחהלדירת
כספים.חלפנישלאופייניתבאריזהדולר 22,500נמצאוהשינהבחדר
שנית.נעצרקסטל
מפוקפק),כספים(לווהשמחוניאזולאיהיהקסטלשלהשודיעדכינטען
האפורבשוקמלווהשלשודמתכנןעצמושמחוניאתשמעשקסטלאף

הודאהמסרשמחוניזאתמסיבהכיקסטלשלהנחתוסבירהצ'ונה.בשם
לשמחוני,כסףלהלוותשחדלהעידצ'ונהכילהוסיףישעודלגביו.שקרית
העידהאפור),בשוקכספיםמלווההוא(גםחומיכספים.לוחייבשהיה
וחלשה,קצרהידכףלקסטלכן,עליתרשמחוני.עםלהתעסקמוכןשאינו

ולדייקכבדבאקדחלאחוזמסוגלהיהשלאהעלתהמומחהובדיקת
בירייה.

וויאלהבדואיהרועהראייה,עדעמדהרצחמזירתמטריםעשרותכמה
גגעלברוח".עף"שלאצהובדגלהיההמוניתגגעלכישהעידחושייה,
סימניםכלבמוניתונמצאולאבנוסףשכזה.דגלהיהלאקסטלשלמוניתו

כי(אףנשטףלאשהרכבעלהמז"פמממצאירצח.באירועלמעורבות
 .)"".ףטשנכןשהרכבכולם"העידוהשוטרים
אךארו,ךשיערהיההמוניתשלנהגהראייהעדמסרהראשונהבעדותו
היהלאאכןלקסטלמלא.אלאארוךהיהלאשהשיעראמרהמשפטבבית
עודעדותו.אתלשנותהעדאתהנחתהשהתביעהטועןרזארוך.שיער
לבשקסטלאךשחורה,אוכחולהחולצהלבשהמוניתשנהגהעדמסר

המשפטשטרםלצייןישאחרים).שלכעדותםבהירה,(אולבנהחולצה
חולצתועלדםלאקסטל,עלירישרידינמצאושלאמז"פמבדיקותעלה
בזירתשנמצאההטביעהאתתאמהלאנעלוטביעתשלו,הידשעוןעלאו

שלזולביןבמוניתושנמצאהאצבעטביעתביןהתאמהנמצאהלאהרצח.
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למוניתו.התאיםלאהרצחבזירתשנמצאהפנסגםדניאל.
שוויתרהעידמצדוצ'ונהצ'ונה.ליוסיכסףחייבשהואלחוקריומסרקסטל

שחרורולאחרואכןאמון.בקסטלשנתןמשוםהמצטברת,הריביתעל
דומהנוסף.חובלתשלוםאורכהוקיבלחובואתקסטללושילםממעצר

מדניאלואילובשקליםשולםשהכסףהעובדההיאהמרכזיתשהנקודה
בעתלשקלים,הדולריםאתלהמירצריךהיהשקסטלכךדולרים.נשדדו
למעקב.נתוןשהיה

יצחקיואבוהשוטרכהןאבירםרפ"קהריקהלדירההגיעו-17.11.97ב
השינה.ובחדרבסלוןהאזנהמכשירילהתקיןכדיהטכניתמהיחידה
שםמצאהשינה,בחדרהארוןעלהאזנהלהתקיןכדיסולםעלכהןכשעלה

הסכיםלמחרתהותקן.לאהאזנהומכשירלמקומווהושבנספרהכסףכסף.
רשמי.צוללאבביתולחיפושקסטל

שברורלדירההאזנהמכשירמכניסיםמדועהמשטרה:התנהלותעלתמהרז
התמיההאולםנוסף?מכשירלהתקיןשביםמדועריקה?עומדתהיאכי

אחת-נמצאוהמשטרהמעבדתפיעלשנמצאו.לשטרותנוגעתהמרכזית
שללאדניאל,שללאגםקסטל.שללאאחתאף-אצבעטביעותעשרה

שהעבירהחלפןרוטנברג,שלמהשלאוהכסף,אתשספרשהעידכהןירון
שבאוהשוטריםשלהיושנמצאוהאצבעותטביעותכהן.לירוןהכסףאת

המשטרה,למוקדדיווחואלאבכסף,נגעושלאהעידואלההאזנה;להתקין
עלואשתו.קסטלבנוכחותהחיפושלביצועלמחרתוחזרוהבית,אתעזבו

פקדרבשלאצבעטביעותארבעגםנמצאוהשקיותועלהכסףשטרות
בדירה.היהלאשכללהחקירה,צוותראשכהן,חנוך
נושיולרצח.מניעשימשש"החוב"הגיוניזהאיןכיטועןרזהמניע:לגבי
מצ'ונה.חששלאקסטלודניאל.חסוןאברהםחומי,צ'ונה,היוקסטלשל

ובנפש",בלבידידיםהיו"השנייםמשכנעת,לאמדניאלחששכיהטענה
הדיןהכרעתמועד"עד-כיהיאאףהגיוניתלאמחסוןפחדכיהטענה

אשתוזאתמלבדביצע".שלכאורההשודאףעללחסוןקסטלשילםלא
שיספיקותאונה,פיצויישקליםאלףכחמישיםלקבלציפתהקסטלשל
חומי,הואשנותרהיחידהחובבעלולחסון.לדניאלהחובאתלכסותכדי

ועמדיום,לשישיםכסףממנולווהקסטלכיהמשפטבביתהעידשהעיד
ביןהיהשקסטלצייןעודמעצרו.למועדעדההלוואההחזרבתשלומי
ביטחונות.ממנוביקשלאאףלפעמיםכיעדהטובים,לקוחותיו
שיחותוכיאחתמספרמכבישזמןלפרקיסטהשקסטלטענההתביעה

הדעתחוותאתקיבלהמשפטביתשונים.באתריםנקלטושלוהנייד
מספרבכבישהתקיימולאשנקלטוהשיחותכיפלאפוןחברתאנשישל

הירשבייןחייםשלדעתחוותרזמביאזאתכנגדקסטל.שטעןכפיאחת,
מומחיהגיעואליהןהמסקנותכישטועןסלולרית,לתקשורתמומחה-

התפשטותתרשימישלשטחיתוהבנהמוגבלמידעבשלשגויות,פלאפון
הרדיו.גלי
הואבתיק.עיקריחוקרששימשלוי,אשרלשוטרמאשימהאצבעמפנהרז

לדיןהועמדלאכיאםמהמשטרה,סולקואףשוחד,קיבללויכיכותב
עםבילתהדניאל,הנרצח,שלאשתוועוד,זאת .)?!(לציבורענייןמחוסר
שוחדכספיומימנהבחו"ל,רומנטיתבחופשותפעמייםלפחותלויאשר
כהן.לירון

חופשי.מסתובבזההרוצח.אינובכלאהיושבקסטלמשהכיטועןרז
התנהלותמבחינתהכללמןהיוצאהואחוזרומשפטמתעכב,החוזרהמשפט

זה.במקרהלאגםאולילאור.הצדקמוציאבהכרחואינוהמערכת,
המערכת","יוקרתעקרוןבניעורדחוףצורךישכיעולהרזשלמדבריו
נגדחמוריםצעדיםונקיטתההרשעות",כ"קיסריתההודאהמעמדביטול

 ·:·בתפקידם.שמעלוופרקליטיםשוטרים

ברנעיוסי
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 , 2012 ' 77עיתון'ספרי(שירים),הגוףקצההרפז:לאה
עמ' 90

הלבנההכריכהשעללצייןמיותריהאלאכןועלציירת,היאהרפזלאה
המזכיריםכתמיםועליו(תבליט), im pastoבטכניקתלבןגלמתנוסס
דומיםהאדומיםהכתמיםוחמים.קריםבצבעיםאקראייםדיוכתמי

לעולםכניסהכרטיסומשמשיםלבנה,תחבושתשהכתימודםלכתמי
והומור,אוטו-אירוניהנעדרשאינוביוגרפימיתוסהבונהמופלא,שייא

ר~ין ;ח~~ים ן.?~~ין /,ה~וצ??נ;:זpלי ה;??יכ;:ל tt"סמודה:המשוררתשבו
~זpםזp~ש 1!סב~לי~נר~~צ;תבוע;ת .1ך~ב~דת;~ס~ך"רםח ;ךן tt ~:ש
ם:חיריםרםח~~ים ;~קךבי ה~~~~ש ;ל;ח~~ ;ך~~ן tt ;~דם~ת jZש;

 .) 53(עמ'פחדי"-
והמילההכיליון,מפניפחדיםרדוףהספר
ואולם,ל"קץ".גםרומזתשבכותרתו"קצה"

עםהשלמהשמתוךרזיגנציה.גםבויש
 ;גנרליתחזרההםים J!("הח .נמנעהבלתי
שאינה· "גדה w-'בשיי .) 6 · ,-מ-עהיציאה";לרגע

חייהבסתיותוהההמשוררתלסזפר', '~טיבה·מ
עםא;זליםעליםכאשר ;ימיאתב"אכת"אין
מוארת.השאגרתיהמל~ם~אזלו_ i ". 1רוח=כל

T -: •; ·: · • -T '." -: • ' --: 

התפזרתכלאתא;ספיםאין ]".[ששמרתי
 ·: : .-ז ." . : .ב;עך"" ·כשד~כל

... -.. ' 
שבמזמורלשאלהכמעטמתעלהשאלה.וה

 ,ל~~ת-זקיר-;הכה:"~ין-~זקירתהילים:
tt תחל'לח:;כי" ,י~;ש-7ז:וך~ק ]".[ג~ר.ך~ת)

 .)ו-דקל"ז,
מתבוננתהרפזלאהרב-תחומית,כאמנית

לאנשיםצפויבלתידמיוןבדיוקנותיהםומוצאתרנטגן,בעיניבאנשים
ומתארתמאתרתהיאשעובר'הזה'האישבשירשאינם.לההקרובים

עדייןוהיאשאהבהאישלביןברחובהעובראלמוניביןדמיוןקווי
משירישירהואשעוברת)הזו(האשה ' la femme qui passe ' .אוהבת

שואלתהיאשבהמשלה,גרסהישהרפזוללאהבודלו,שלהרע""פרחי
 .) 8(עמ' ;"?רח tt ם;ק~~ םי~~.?ר ;זpא;זלים;~יםרת..?;צ י~~ןק"םאם
בסרביעקבמתבוננת'צוותא',שלהקטןבאולםיושבתהיאאחרבשיר
השיערומפרצישלוהמסוימתהראשוהטייתהראשונה,בשורההיושב
מזכיריםקדימה,והרכינההלחייםשקעגםכמוסרוו:ז"),("לע.גי~תשלו
 .) 48(עמ'אביהאתלה

"לפסל"או"לצייר"ניסיוןמזכירהמשוררתשלההתבוננותכושר
לציורקואורדינטותכסימוןבנוידמויותשלתיאורןהמילים.באמצעות

ליצירתכהכנותאופניו,עלתבליטלהנחתשטחכמיפויתלת-ממדי,
ומשנקבעו"התבליט",או"הציור",שלהיסודקווימשנקבעופסל.

ברצותה-הפרטיםאלהמשוררתנפניתחלקיו,ביןוהיחסיםממדיו
שיצרה.ל"סקיצה"ריאליסטיתמלאותלשוות

מןגםאךהיוונית-רומית,המיתולוגיהמןבאזכוריםרווייםהשירים
הלווייתהאתמקבריבהומורהרפזלאהמתארתלמשלכ,ךהתנ"ך.
 י.?~ 7ת~.ח.ןחר;~ה ttסח~.חי tt " :) 22(עמ'השמים'מצהלות'לקולבשירה
;~די ~סעלרק.פ; י.?;ם ;ך.;~~ם י~;י~~תאת wל ;סא;ןל; ה~~:pז ~~עיר
 ."ע 9ליזpס;ףי~~הךלא-1ם~~ים~~חל;תק;ל 7ו:ז~יה;ן~ת

אחרשרים,("קומותהליםבמזמוריהמתוארתהחגיגיתהתהלוכה
ר i~וקק ,י~י~~לח~ם;~ךכו~~קהל;ת,ת;;גפ;ת.ע,למ;ת,~ת;ןנ~~ים;

לתהלוכתהופכתנו-נח)סח,(תהליםורם"צעירבנימן,שםישראל.
סערביןנכוןאיזוןכאןישאותה.מנהיגצעיי ·כשגבר:צוהלתהלוו~ה
 .לרסן
'סוסי-בקובץהאחרוןהשיראתגםמצהילהוצניפתםסוסיםצהלת
אתהנפשמעמקישלהפראסוסיפורציםשבו- ) 90(עמ'הפרא'

יאירבןסיגל 1

מהו

צלילמלה.סלילשיר?מהו  . :ז . . : .-

שמאאונשימהחוטמתיר
ז ."יז . : .-

גלם ,~~ספורנכר~רום,ר Wק.
~קו~ה.~ך~ר ת~~~

בימיהכותבתהיאאני
:-• • -:• :· : T -

החמהבשיא
: • --T 

כותבת.אניחמתיבשיא
: • :-T ' :-• .'' :· 

 ,~~~ ,~~~ךcזtקיר
נפערפרחפהפעור,פצעהואהשיר

- : .- ·: ·:ז- ·: .-

~לו~ה, ף~~
בדממה.רועדמחוש

'' .. -: T T 

כךגם

~ר~ם

~ד~דבורראור~נכם-tקיןהך~ר

ע.ץ~ל.ר~ע 7חולף
~חו~ים.~יאו~~ךיות.~צורות~ב:ורו~ץ,אורלן~ק,או~ללא

 .ך~~ד~~ריס ת~~~ fךךה qכ~יב 9 ל~~~~הלי~ה
ך~סוגהולן~ל~עור.~מוג~זקי~ה
-ךחו~ה;חיךהקרי~ה~ךל,שוב
 ם:כr~י~ו~~ךן, ם~~

שירה.
ז .

תנועתעםמצלצלהפעמוניםרתמתוקולהחוצהמזנקיםהמכלאה,
מגיעהצוענים,אצעדותשלבצבעיהןהעטורזה,ססגונישירהדהירה.
אתכשקראביאליק,האירופית.הפרשיםכבשירתאורגזמטייםלשיאים
הבלתיהשורותאתלאהובתוכתבמיכ"ל)(בתרגוםמיצקביץשל'פרש'

 1 ך,~ 7 כ;:-תי~ם"~נ;ואבז:ו~ך~י 1ד~קז;ר~סו~הם~~לם"ל~.חי~ןנשכחות:
ו~~א.ח.ן /,תא~~רד.לך?.סלהת Q ונ??נ;: 1~ו:זקז;ו ח~.?ל~חלי~יב;ת 9ו~
 /זס~ן,~ע,מ;ן~ת-~ח;קן ת;לך:;~~-ת~ ;~~אתל~ךסקרר.;ר~עם-

 ."ן~~לו??דוך;ת~ילד~ת-לחב;ת
אהובהזרועותמתוךסוסיהכלאתמניסהפרא''סוסיבשירהמשוררת

הביתהשבההיאבאפריםפרעהתעלסותשלובסופהכלאם,היוכמו
סוסי".רגעועד ;רוחבא.רן"שהמתיןהמתגעגע,בחיקושובומתכרבלת

:· • : • : ;• --T : -

 ·:·במיטבה.שירה

שמירזיזה
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הקיבוץגעגוע,שלהפקרשטחמתוךמיליםקליגד:ערפדה
עמ' 96 , 2012המאוחד

איןלמשוררתכימגלהבר,בקריאההניכרתהספר,שלהרגשיתהתשתית
נחוויתהיאבשבילה,מדייותרהיאהמציאותכינדמהההורה,מפנימגןמסננת
אתלהקיףלמדההיאלכןבערצמתם.והןבגיוונםהןוהתכות,כמטחיםאצלה
נקביםדרךהקיוםאתמקבלתהיאבדממה.התרחשות,מעוטיבחלליםעצמה

רביםשיריםלכןמציאות.מדיהרבהלהיותיכולהרריהזרזיףגםכימובחנים,
דקרתמארד,מובחנותרגשיותוסיטואציותהקט,חדרהביתה,נוףהםשלה

אחרכברהטיפין,טיפיןסביבההקיוםאת ה~~~למעשהקליגרעפרהביותר.

כברה.

מזיזההיאההתהוות?עוצמותעםמתמודדתהיאוכיצד

אנתרופולוגייסודמעיןישומתבוננת.לאחורעצמהאת
גםולכןהיא,באשרהמציאותכלפיאבלבשירתה,
פרקיםלכנרתניתןחיים.מפ~יםבשירתהחפצים
אםשכןהחפצים",כ"שירתשירתהמתוךשלמים
חי,שהדומםהדברפירושלדומם,אנתרופולוגיהעושים
בשירהוהרוחשתהברורההתחרשהאכןרזושירה.אומר

ביתחדר,דלתות,קיררת,כיסאות,כותביםהשיריםזר.
החיצוניבזהמשתקףהפנימיהעולםחי.כדברהכל-

לפנימי,חיצוניביןההבחנהאתשמבטלבאופןולהפ,ך
ובצדק.

רואה?היאמהומתבוננת,ניצבתקליגרוכשעופרהוצו.תאהיקנץוודזוואזנ.

אתהזמן,פניעלהקיוםאתשרנותבפניםרואההיא
עלאומרזהמה-שואלתוהיאוהחלופיות.הקיוםציר

הרצונותכלעלזיכררנרתי,עלהמשתנה,שליגרפיעלאומרזהמהשלי,הקיום
הרבהלכןרנע~ה?מלאביטוילידיבארלאשמעולםארואינםשהיווהתשוקות

בסימןלעתיםבשאלה,נותרתהיאלעתיםבשירתה;ישובדידותוכאבעצב
חיובמתוךהערלהאף-על-פי-כןשלקריאהבסימןולעתיםארנוןשלקריאה
שהיאזהבמרבןפילוסופיתשירתהכך.ממשהמתים.מןמחדשועלייתוהקיום
שלה,ההוליסטיתההתבוננותמתוךאבלהקיום,עלעקרוניותשאלותשואלת
דברכלשלהחייםרם.מקאתלהשמעניקהמסנניםחסרתהתבוננותארתה
וקשים.כואביםקיומיםגם-ולצערהוקירם,

בשפהשימושתוךונאמנה-עד-התמסרותועמוקהדקההתבוננותשלהשילוב
זהשילוב-גדוליםרוחאנשיושלשלהפילוסופיותתובנותוהטמעתהדוקה
מצוינים.שיריםולהמצוינת.למשוררתקליגרעופרהאתערשה
הןובחלוף,בזמןהעיסוקאתהןיפהבצררהשמדגיםמני-רביםאחדשירהנה
מחדשומכרננתלההערנהשלההחפצים""שירתאתוהןהיפותהתובנותאת

iiil1111111 בr1111111;ן 

המאמין:האוחז,החי,הקיוםאת

 :) 55עמ''המרה',השירשלב'(חלק

מתכלהאינודבר
אחר.ו'מ-iורםעובראלא

~ p כה·~~הr' נכ~קיף~ q רל~~/ 
בוקנרסי~.~ת~ן g ; ~ ?7 כ;7 ר~~pז~ע,זpה

כרסס,לעשהצעריהפךהזמןעם
 .• T :--ל~ןלת.--ה:ז:ושו~

צירה,אלהדלתחזרהכשהלכת
לקום, י~~~ב·זו ci ~סנר'~לים Tקיררת 6

ו~ליליםערר~דם~~מרסירזp~~שורס;בךת
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הפסיכואנליטיקאי

כרמלהוצאתחופשית,באסוציאציה(עורך):מוליכואנטוני
עמ' 404 , 2012

המדע,בתחומיהמהיריםוהחידושיםהשינוייםעםהאחרוניםבעשורים

הפסיכואנליטיתבחברהגםשינוייםמתחולליםוהניהול,החינוךהרפואה,
ככתהתנהלהשניםשבמשךלאחרפלא,זהואין .לאטכיאםהשמרנית,
לאמיתותנהפכוהפסיכואנליזהאבישהגהומילהפסיקכלשבהמיסטית,

עצמם,עללדברמוכניםפסיכואנליטיקאיםויותריותרכיוםעוררין.ללא
מושגיםמפתחיםהםלה.ומחוצההטיפוליתבעבודתםחוויותיהםעל

הפסיכואנליטית.בעבודהמקובליםהיולאשפעםבתכניםודניםחדשים
הפסיכואנליטיקאימסכתשמאחוריהאישמיהולגלותמנסהזהספר

עםמוליכואנטוניהפסיכואנליטיקאימשוחחזהלצורךוהשלווה.הבטוחה
כריסטופרהאחרונה:העתשלהבולטיםהפסיכואנליטיקאיםמביןחמישה

ונינהפיליפסאדםאיגן,מייקלמקדוגל,ג'ויסנולאם,
בעיקראךהתיאורטיות,בסוגיותנוגעהוא .קולטארט
החברה,העולם,עלובהשקפותיועצמובאדםמתמקד

עלמשתרעהספרעצמה.והפסיכואנליזהההיסטוריה
אחדראיונות:שלמחזוריםשניוכוללעמודים-400כ

והשנימוליכואנטוניבידישניםכעשרלפנישנערך
מולד.גרשוןהישראליהפסיכואנליטיקאישערך-

הדאגות,שלומעמיקהרחבהתמונהמציגיםהראיונות
המרואיינים.שלוהחיפושיםהתקוות
שואלמוליכואנטוניפורמלית,ובלתינעימהבאווירה
לונעניםומרואייניודיון,המזמינותפתוחותשאלות
פורסיםהשערות,מעליםאלאפוסקים,אינםהםברצון;

 .חלומותואפילורעיונות

'~1 

 ..............אב
ס.אלובסר 1סטו•כ «0 ~זנ8ב8'11

 O!l ••ל I!דסא • J ~'אל pמיי ,וגלמקדס•ו~נ
נו•ולסחזג•אנ ב18"ט1קולטאטרונניה

ביןשמתרחשתהדינמיקהאותימעניינתתיאטרוןכאיש

שמתאריםכפיהאדם,שלבאישיותוהשוניםהצדדים
עלעובדהשחקןשבההדרךאתמזכירזהבספר.הפסיכואנליטיקאיםאותה

וחולשות,יכולותובהמשלו,אישיותשחקןלכל .הבמהעלשיגלםהדמות
מבליטהואלתפקידבהתאםרגשיות.ועוצמותפחדיםקנאות,אהבות,

מודרך.ודמיוןחווייתיזיכרוןבעזרתאותוומעציםאישיותושלאחרצד

לאנשיםגםאלאושחקניםלפסיכואנליטיקאיםרקלאטובההזאתהגישה
ביניהםלהפרידלנסותה"אני",שלכושליםחיבוריםלזהותהמעוניינים

ה"אני".שלאואישיותםשלאחריםלחלקיםולחברם
הואה"אני".מושגעלמדברנולאם,כריסטופרהמרואיינים,ראשוןואכן

מורכבתשהאישיותהטוענתהגישהמולהאינטגרציהאשלייתאתמעמיד
לצורךאךהשלם,באנימכירבוודאיהוא .נפרדותהתנהגותיותמחטיבות
בזהירותעושההואזאת .האני""ריבויבתיאורייתמשתמשהואהטיפולי

אחדשלכלכךהשאר,אתידכאלאהאישיותשלאחדשמרכיבכדירבה,
עצמו.שלאחרפןולגלותלהשתנותסיכוייהיה

להמציאהמטופלנדרשפסיכואנליטיטיפולבכלנולאם,שללטענתו
תחוםאלהגיענולאםמקצוע.כאישעצמואתוהמטפלמחדשחייואת

מקורהןוהאמנותהספרותהיוםועדהספרות,מלימודיהפסיכואנליזה
דקונינג.והציירבקטמלוויל,עלשלוההערותבשבילו.ביותרחשובהשראה

מודע.בלאשמתרחשלתהליךצייר,אמן,שלעבודהמשווההוא .מלהיבות
מסוימים,קוויםמגרדשהוא"באופןכותב:הואדקונינגשלציוריועל

אימצוייםעדייןהמחוקיםהקוויםאךעליהם.מציירהואכךשאחרצורות,
ויצירתיותצמיחהלעודדשיכולומכיל,מוצלחדגםשלתיאורזהו "".םש

היאהמחזהכתיבתמחזות.לכתובהתחילעצמוהואורבים.שוניםבכיוונים
ואופימניעיםדמותלכלישהמחזהבתוךהאני:שללהבנתומעולההדגמה
יצירתו.פרישהןהמחזאי-אחדאדםאותןמפעילבזמןבואךמשלה,
עתידניים.רומניםלכתובהחלאנשים,שלבעברםנברחייושכלנולאם,
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אתלחזותמבקשאדם)בןכל(כמושהפסיכואנליטיקאימכאןלומראפשר
בשבילבעצםהפסיכואנליטיקאי.הואהגיבורשכתב,ברומניםואכןהעתי,ד
הייחודי.עצמךאלהדרךהואעצמיריבוינולאם
ומהחוויותוספרותמאמנותמקדוגלג'ויסגםהושפעהלבולאסבדומה

ביתבעלסבההיהזילנדבניו .בילדותהלהתיארשאביההתיאטרוניות
כנראה .המשפחהבניכלהשתתפושבהפקתםמחזותכתבוהואפרטי,ספר

דרמטיותמוגזמות,מזויפות,להתנהגויותרגישותאצלהפיתחואלוחוויות
גםופנימיותו.האדםשלגוףשפתביןלקשרעמוקהוהבנההמידהעליתר

פעםלאכיתיאטרונית,השפעהלראותאפשרמקדוגלשלהעצמיבתפיסת
שונים,ובמצביםבתפקידיםאותםורואהשלההמטופליםעלמסתכלתהיא
היצירהתהליךאתיותר.טובאותםולהביןאליהםלהתקרבלהשעוזרמה
ותחושתי-גופני.רגשי-שכליביןכאינטגרציהמתארתהיא

עצמיים,ריבוישלבגישהתומךאשרומעמיק,מקוריהוגההואאיגדמייקל
במצביםמוצאאחרבחיפושומחשבתיתרגשיתגמישותהמאפשרת

החלטותנקבעותהאלההחלקיםביןבמאבקיםלתפיסתו,לכאורה.סתומים
סוגיאתממייןהואלא.וחלקןמודעותחלקן ,התנהגותיותואסטרטגיות

בתאובןעםקשרכמואישיותחוויותבחיים.והתקופותהחוויותלפיהאני
לחברשמצליחמאמיןיהודיהואאייגן ."עצמי"מכנההואהילדיםאוהזוג
ראשוניתמשמעותמחזירהוא .ופסיכואנליזהגופניותתחושותדת,בין

 ,אותנושאוהבמישהושישאומרתזאתאלוהים".שלילדים"כולנולאמרה
הוא .אחרמשקלמקבלותהארציותהפגיעותזוראייהומזוויתלנו,דואג

מהתמידשלאומדגישונפשגוףביןלאינטראקציהרבהחשיבותמייחס
להתבונןנוספתאפשריתדרךזווההפך.בנפשביטוימוצאבגוףשמתרחש
גופנית.החושיתברמהגםקיימתבאלוהיםאמונהלגביו .ובאחרבעצמך

"כשמדבריםהכאב.ועלהעונגעלהזאתהפיוטיתהראייהאתמרחיבהוא
רקלאזהכיהחייםאתמזהמרוקניםהכאב,עקרוןעלאוהעונגעקרוןעל
בגדרהואהמטופלעםהמפגשבשבילושמימי.""זהשמימי,זהטוב,אורע

שואבהואזהלצורךאליו.להתחברנלאהבלתיורצוןהתמסרותייעו,ד
 ,פילוסופיהולקאן,ביוןקליין,וידנג,מפרויד-שונותמהתורותרעיונות
וספרות.בודהיזםזןיהדות,

מתנגדהואעצמך.אתהלהיותכדיחשובתנאיעלמדברפיליפסאדם
לאאנשיםביןחוליןשיחתלגביוכלשהי.סמכותיותשלמראשלקבלה
מקצועאישלאאתהאםבעיקרחכמות,מדעיותמקביעותחשובהפחות
אופןעלמשמיעהואמעניינתהערהתקפותן.אתלבדוקיכולואינך

סמכאכבריעצמםאתלהציגהמצליחיםהפוליטיקאים,שלפעולתם
בצורהפחדיםאנשיםאצלולעוררוהביטחוני,חברתיהכלכלי,בתחום
מולוהגנהכלכליתצמיחהחברתי,תיקוןלהםלהבטיחסמויה,אוישירה

ההערצהגםכמושהפחדיםטועןפיליפסבהם.שיבחרוהעיקראויב,כל
הואלכך.מעברולאהמתאימיםבגבולותלקבלםוצריךבתוכנוקיימים
יוכללאאחדשאףכדידרמטיות,למניפולציותערנייםשנהיהמבקש

והתוכניות.ההחלטותהרצונות,עללהשתלט
מהסמכותיותלהתנתקמציעהואלקאןאופרוידעלמדברכשהואגם

 .להועילשיכוליםהמסוימיםהרעיונותאלולהתייחסשלהם,המשתקת
אשרקולטראט,נינהשלמפיהנשמעתהאגודותעלוקשהחריפהביקורת
בעקבות(גםקשרכלעמהנותקהשתייכה,שאליהמהאגודהשפרשהמרגע

כדילפרושמתילדעתצריכיםהמבוגריםשהפסיכואנליטיקאיםהצהרתה
גםאחריםמרואייניםכמוהצעירים).לפסיכואנליטיקאיםמקומםאתלפנות

העצמאיתהחשיבהאתומשתקיםמגביליםההכשרהשמסלוליטוענתהיא
המצטיירתקולטראט,פסיכואנליזות,כמהלאחרהצעירים.המטפליםשל

שלווהרוגע,ומצאהכיווןשינתהחדשים,לרעיונותופתוחהחזקהכאשה
הגיעהתרגולשנותשחים-עשרהלאחרבודהיסטית.הזןבמדיטציהוכוח

הזהבמצבאני"."איןהבודהיסטיבלקסיקוןהמכונהגבוהה,תודעהלדרגת
חוויה.אומחשבה ,לרגשהיצמדותאיןאךקיים,בוודאיה"אני"

האדםהנתון.המצבושלהעצמישליותרומפורטתרחבהתמונהנוצרתכך
(ובכלמשתפרתלעצמופתרונותלמצואויכולתויותר,ופתוחגמישנהיה
קולטראט).נינההתאבדההריאיוןאחריקצרזמןזאת,

ושמחותיהםמועקותיהםעלוגלויהישירהבצורהמדבריםהמרואיינים



הםפרשנויות.להעמיסובליפסיכואנליטיתברטוריקהלהתהדרבלי
לתרוםשיכוליםחדשים,והקשריםמושגיםחשיבה,תהליכיליצורמנסים

הריאיוןמתוךמתקיעותו.האדםאתלחלץכדיולהתחדשות,להתפתחות
הפסיכואנליטיותבמסגרותחוויםהאלהשהאנשיםהחנקתחושתעולה

הםעמיתיהם.מצדלעוינותאףולפעמיםלחשדמודעיםהםהנוקשות.
באמנות,בספרות,שלהם,הטיפוליתבעבודהלהשראהמקורמוצאים

להצטרףשוניםמתחומיםאנשיםומזמיניםוחברים,משפחהבדת,
חדשיםויחסיםחדשים,תכניםעמםשיביאוכדיהפסיכואנליטית,לעבודה

הפסיכואנליזה.שלוצמיחתהלהתפתחותה
אתלפרסםלאורהמוציאיםהחליטוהשיחהשלהאותנטיותעללשמורכדי

תשובותלוגיות,קפיצותחזרות,הרבהבספרישולכןעריכה,ללאהראיונות
שאינםמענייניםרעיונותוהרבההשאלות,אתתואמותתמידשלאארוכות

 ·:·חבל.וזהדיים,מוסברים

אריחמזררכרט

השירתרפיהרת iבש

עמ' 56 , 2011גווניםהוצאתלי;ת,ילליכמהחרמינו:דפנה
-T -·-. • • 

האדםוהתנהגותהנפשבחקרהעוסקהפסיכולוגיהמדעביןהגומליןקשרי
נחקרוובהתנהגותוהאדםבנפשראשיתהלמןהיאגםהעוסקתהשירה,לבין

הספרותיבשיחנשפכוכברכיודומהחוקריםבידיהאחרונותבשניםונותחו

הטבעיתהתופעהגםבדומה,רבים.דיוקיתונותזהבענייןוהאקדמי

ובהםומגוונים,רביםנושאיםעלשירההכותביםפסיכולוגיםשללכאורה
בספרהמוצאאניזאתובכלחידוש;בגדראיננההיאאףעבודתם,על
ספרותי-חידושלי;תילליבמהחרמינודפנההקליניתהפסיכולוגיתשל

 .] Poetry TherapyJש;רתרפ~תבשורהגםמסוימתובמידהפסיכולוגי
העצמי""פסיכולוגייתתיאורייתחסידיעםחרמינונמניתמקצועיתמבחינה

Self-Psychology -האדםנפשאתבוחנתהפרוידיאנית,לזובניגודאשר
שלוהבנייהההזנהחומרשלקיומואוהעדרורקעעלמצוקותיהואת

הנפשאלהאמפתיהשלהסדירהבאספקתהפגיעההאמפתיה.הואהנפש,
החברתיבחסךהתמקדותמתוךותטופלנפשי,ובסבלבמצוקהלרובתתבטא
המטופל.עםוהזדהותאמפתיהובהבעת
הנפשאתמחדשומרכיבהמפרקתשיריהבספרחרמינולמעשה,הלכה
בעברנוגעתהיאלהכאיב.מבליאותן,לפצועמבליהאנושיתהוויהואת

כךלגיטימציה.לוומעניקהאותו,מבינהוהקולקטיבי,הסביבתיהביוגרפי,
תסכוליועםהשגרהעםקוראיואתמעמתערב'ל~ךן'ישהשירלמשל
 ...שנדמהכמו ;לחיות ;קללא"זהעמם:מזדההעתבהאךיום,היום
להתעייףלא .1מדימאוחריהאשלא;מעוררשעון ;ערבערבלכווןיש

 ;מפחד ;הלילהבאמצע ;ככהסתםלמותלא ;נמאסלהגידלא ;פתאום
 ;מהםלמותדבריםהרבהכךכל ;מחשכה ;מיאוש ...מאהבה ;משעמום
שבונצח''אהבתבשירגםמובעתהזדהות .) 10(עמ'מעט"מתיואנחנו

מהיום-יוםכחלקחיינואתהפוקדיםוהאירועיםהחששותהפחדים,מוצגים
 ;נצח"אהבתבחיים:איזוןלשוותשנועדהשייתכןבטבעיותבהושזורים

תקווה ;בינוניתערגה ;בכיורכלים ...ביתושיעורי ;למותהפחד ;ש~ךםכאב
ולעודדלחייםאיזוןלשוותהניסיון .) 28(עמ' " ...עצבניתקיבה ;לשלום
לעתיםנוספים,בשיריםמוטיבמשמשבקוראעצמיתומודעותקבלה
עוסקתאףחרמינווגבינה''לחםבשירבוטה.באופןולעתיםסמויבאופן
 .1לחםשהואיודעת ;אוכלתשאניבכריך"הלחםביקורתי:בהומורבנושא

מזה"זהלאוגם ;מעצמםמדיליותרמצפיםלאהם /יודעת.הגבינהוגם
ומכשירה"המלוכלך"בעברחופרתהיאשנכים''מיםבשירואילו ;) 29(עמ'

 ;בברזיםזורםסודי"אוקיינוסופרויד:אליבא.והמודחקהאפלאתומרככת
 ;חייםמים ...מוריקותאצות ;דגיםקשקשי ;ונת~ליםשתייהמיקולחים
 .) 12(עמ'רגילים" /רעילים,לא ;רחוקהת 1מליחשכחתזוכרים

זרימהטיפותאוקיינוס,ים,בדמותוהרמוניותטוהרהמסמליםהמיםמוטיב
להשליםלקוראיםומסייעיםחרמינומשיריברביםמופיעהמפורש,ובשמם

מגיעהלשיאהכאשרעצמם,ועםהעתידחששותעםהשגרה,עםעברם,עם
חזותישביטוי'טיפות',בשיר 54בעמ'המזככתההידור-הרמוניתהחוויה

 ;שקופות ;צלולות ;ת i"טפהספר:כריכתגבישעלבתצלוםמופיעלתוכנו
מבעדנקוותשלוליות, ;משוליגולשותלקורות, ;מתחתמ~כות ;נאספות
 ;אפשרותבמהירותמתקרבת ;חדל:נד'והכמתבטלוכשהכאב /לסדקים.
דבר". ;להיות;בלי ;אינסופי ;צבעוני ;בחללולעוף ;משמעותלהשיר
עםובהתמודדותעצמיתבקבלההמסייעיםהשירתרפייםלכליםבנוסף

בספרהחרמינומביעהבחייהם,הקוראיםאתהפוקדיםהשוניםהמצבים

ולפרישהלוויתורכמיההלגיטימיות:אינןשלכאורהאנושיותכמיהותגם
ישןעבראלכמיההלכלומעלחושיםלערפולהמודרני,החייםמאורח
דרישהבלאמחדשזיכרונותיואתומרכיבהמפרקתונוברת,שבההיאשבו

הזדהות,באמצעותאלאאחר,אוכזהמינייצרשלסירוסאודחףלדיכוי
לחיקהמשוררתכיסופימוצגיםישן''ביתבשירהכשר.מתןואףקבלה

מתמודדתהיאשעמומר-מתוקכזיכרוןהצרוביםהוריהולביתילדותה
ומהלגיטימיותמהכאבלהתעלםמבליוהרמוני,חיוביבאופן

וכל ;באוויראוכלשלטעםישההואהישן"בביתלבטאו:
בכישלריחישההואהישןבבית ;רעבמידנהיהשנכנסמי

ההואהיקרבבית ;עצובמידנהיהשנכנסמיוכל ;בקירות
מתגעגעתוכשאני ;הוריהעדיןהםודיריו ;ילדהפעםחיתה
 .) 35(עמ'ולבכות"לאכול ;יכולהתמידאני ;הילדהאל

עצבותאתהמסמלהבכי,בלאושלםהרמוניאינוהזיכרון
מבט ) 37(עמ'ישנה''תמונהבשירגםדומהבאופןהקירות.

אלאומוכרחםבריחרקמלווהאינובתמונההמשוררת
חלקהמהוויםהעיןובצריבתהעורבסמורוגםכרוךהוא
בבחינתבעבר,הנבירהשלההרמוניתמהחוויהיינתקבל

ויאנג.ייןשלסינרגיה
האנושיתהכמיההכךמבוטאתאינך'נגמר.'הכלבשיר

לעבו;רמעדיףהחיים"אתאחריות:והסרתפרישהלוויתור,
תאמ;רבלחשיפהאחות ...שאפשר ;כלליתהכיבהרדמה

ואילו ,) 13(עמ'דבר"עודלעשות ;צריך ;אינךנגמר.הכל
זאתאךולסערות,לתשוקהכמיההדווקאמובעתכידומהלבן''דגלבשיר

וטלטלותמהתנסויותוכחששהקייםעללשמירהנסתרתככמיההמסתברת
שקטבים ;ויורדעולהקצףבלי"גלהחמצה:שלתחושההבעתתוךבחיים,
 ;ומעליו ;ישןחולארמון /-כאן ;אחרבמקוםהן ;סערותישאם .1למדי
 .) 33(עמ'לבן"דגל
ניכריםהשירים,שמספקיםוהטיפוליותהפסיכולוגיותהתיאוריותת i:נינ
מתוחכמיםומשחקיםאירוניה,וכןשונים,פיגורטיבייםקישוטיםגם

המבנהמורחבאומעובתמכובץ,שבמסגרתםהמורפולוגיבמבנהומשעשעים
"על(הפונולוגיה):ומיקומםהצליליםאחידותעלשמירהתוךהמורפולוגי

בוכה"אתעמי ;פוחדתאתעלמה ...בוכהאתמיעם ;פוחדתאתמה
נועדהנגררהמורפולוגיהעיוות ,) 9(עמ'לירת'ילליכמה'בשיר .) 19(עמ'
הטמוןהמשוררת,לתפיסתההיגיון,איואתהקושיאתלבטאהנראהככל

 /נורמלי?לירת~לליכמה /נורמלי?להיותלייעלה"כמההמטופלבשאלת
עליוולקרואנורמליותהמושגאתלבקרנועדגםאך- "?ת i~לליליכמה
 ;לשלםמשאפשר"יותרהמטופל:שללשאלהחרמינושלתשובתהתיגר.
להגדרתהקשורבכלביקורתהאתמחזקתלשלם",משקסייותרהרבה

להשיגה.ולכמי'התנוהנורמליות
הראשונההקליניתהפסיכולוגיתאיננהאמנםחרמינודפנהלסיכום,

(פסיכולוגית-רת.ר. iה~סיכהיאהנראהככלאךשירים,ספרפרסמהאשר
אופסיכולוגיל'טיפולקוראיהשהעניקהבישראלהראשונהמשוררת)
אסתטיתמרעננת,חלופהמהווהאשרתרצו,אםמרגיעהתרפויטיתקריאה

וממשיכיההפרוידיאניתוהקודרתהקלאסיתהפסיכולוגיתלתפיסהופיוטית
ביןעיקשובמאבקמולדיםבדחפיםהואהנפשיתהמצוקהשלמוצאהלפיה

 •החברה.לאיסוריותוקפנייםמיניםיצרים
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אהבהשערישבעה 1

 53 , 2012 ' 77'עתרןספריהוצאתהקונכיות,שירתליוד:דוד
עמ'

הר??הכ~חזpתריבי.הה~ה, \tביר~ין~ן~רו~ל~~ים~ךם י~~שרנרת 7 ב;: ם~"
ואשי'גהסודרתכלואדעהנבואהמתתליתהיהאםורעשים.כמצלתיםאר
:;בי ·ר~~ןמ~קר??ם, Tסרים:~~יק 6ל~ו:ס~מו~ה~ל~ית~~ה:ראם.ר~ת~ 6~ל
t\ ;:דיני.ה ,ה~ז~ t\ ס~~?וךן." 

יגפרקהקורינתיםאלהראשונהשאולאיגרת

הספרלוקדםליוד.ורידשלהשניספרוהואהקונכיותשירתהספר . 1
מורכבהוא . 2011בשנתגווניםבהוצאתאורשראההשיערשחורת

פ"טדףחולין,ממסכתהאחדמוטואים.בשנישפותחיםחלקיםמשבעה
הםוהאיפוקוהרגש-מריבהבשעתעצמושבולםמיאתהמשבחמוטו-

שישאלראויאותההארס-פואטית,והשאלהללידר,החשוביםדבריםשני
ביאליקשלתשובתושירי?"אתנחלתימאין"התרעמשוררכלעצמואת
שמחזירללידר,גםמסוימתבמידהטובההדלות.)משרדוהצרצרהיה(זה

.'' T: - TT -ממסתושעולהשכפישירה-הקונכיותשירתאלאותנו

.:: · ----_, ·· -r ~ i. -· .:: שירהלה;ומחויבלהמודעהואהספרבסוףהמקוטעת שיתמסרשמיהטבע,עםהרמוניתשורשית,טבעית, ""::·-
שהקונכיהבפנינהדבר,שלבסופואולי,יזכהשלהלתדרים
החול.מגרגריוצרת

ההתבוננותאמניהיוושניאור,פיכמןכמומשוררים . 2

אםמשלהם.יותרמורכבתליודשלההתבוננותבטבע.
לפעולעליוומצווהשירתואתשמיילדזההואהים

אטע ;שירהב'אכת ;גומלתהחלטהנעוריעירים("נכח

~ ot\ ע.מוניםצדיליי~/ ~ h ~~מ~קך:ק~יי~ת 1 ~ת~ 9 ~· ·בזירו
' t\ "'!13עמ'םןי (. 

הרמונייםאויפיםכהשאינםדבריםלתארמצווהגםהוא
מערפליסםמאירותפנים ;שתןצחנתמפלחות("צרחותטבעייםהםאך

- : T : ,) 12עמ'חלי", : - - : -·; ·: T , : • -" -: . " 

להמחויבואיננואביביתהתללהוויהמחוץחיכמשוררליודרדיד
ארך;כיאוס~לרא.("קראירופהמתרבותהןיונקתשירתוולמוסכמותיה,

ה~ה \tס~תתערךרו םא".'י:ז~סוקעקק~ל ;ךגר~אוטים \tס~ל ן~~~י:זו,נגן
ורליגיוזיתמוחשיתשהיאאהבה-מאהבהוהן ) 14עמ'שתחפץ"',עד

כחלקדברשלבסופומסתדריםכולםוקידושין,קדושהקדוש,·:כאחד,
עינילנגד ;הספרד~רתבמודגרתשמחהשטופיהדבש,("בירחמהמשוואה.

 1ת iנשיקירקד'א;נסרפ~מרחבאלא ;הכנס~ה:שערי:לא /הארבליסקלא-
-~?ירך'וג r .~~רבים ./ e Vlta-S ~ l ~ D "~ל~ל~"ם~~~ק y's TBar ~ r ~ Hב-

אחדפרחיםמזר ;גרברתלברוא"אהבתילחלופיןאו ) 19עמ'במבט",
~ע.לה~ה l~ ciכב.כמכ 1ז;י~ויד "·~סיקי~רת o ~~ג~ת.נו,נר~ערתטפרת ן;ה~~~ל
 .) 19עמ'זכררנרת",

בסוףצירףהואשכאמורעדגדולהכהלקוראיוליודשלהאהבה . 3
אותה.מביןשהואכפיויצירתושיריומשמעותאתהמסבירהמסההספר

ליוד,שלשירתואתהמאפייןסממןעודהיאמדויקתלמשמעותהחתירה
הואהספראלה.שיריםלהביןהיחידהכדרךזולפרשנותלהתייחסאיןאבל

ברובשצולמותצלומיםבאמצעותגםמשמעויותיואתומביעאינטראקטיבי
והקדושההצלליםואתלמציאותשמתחתהמציאותאתוחושפיםכשרון
לידיבאההללוהחיבוריםשלהטוטאליותביומיום.מהםמתעלמיםשאנו
ארת~רתנגלות ;כסףבמשכ~רתזהב"כתפוחיאלה':בראמי'ראובשירביטוי
 ה~~·למ !'ל~~~ fסא·רתצוךת :~ין T ר/~.ק v~לצ:וי 9ז;יחוס t1ל~ה r; ~~ 9זק:ךש
 .) 30עמ'חומרן",לכתר /ב'ריש'הגלומההמנהיגותבין ;ה~יןחמצת

•• · : ---' • • --: . -: T "• T ·; •; : T · 

וכךליודשלמשירתוחשוביםחלקיםהןוההיסטוריההמסורתכאמור . 4
קוקהרבעםהספר,שלהשלישיבשלישמתחברכשהואנגלותגםהן
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למהלךההצדקהאתוהאהבההמסתוריןהאמונה;השירהעלניצוצותוכותב
דולה ;ה~םנכח("ערמוארס-פואטי:רגעהקצרבשירואולילמצואאפשר
 ·:ז-- " .)"ה~ה \tרןת qל~ ;ק.ז;פרררת י~י~~

ליתראורפאלשללדמותומתוודעיםאנוהמסתורין'עלב'ניצוצות . 5
העולםאתלפענחשמבקשנביאצעירשלדמות-צלושהואלאדםדיוק
 :השירבחתימתבמיוחדהשיריהאנישלאלטר-אגוכמעיןמשמשוהוא

עקבותאותם ;הצעירלעלםשהעניקהזכררנרתכיבחו!שידע("ורפאל
w נרתרו~ w 37 . ~·מ·ע"אן",'צ~י·לבזק ·ל,:היו ' 1לג (. T ישרפאלשללדמותוהדים

נכנסכאןעשירה.בלשוןנפרשתמיוסרתאהבהשבומגילה''נגינתכשיי
ביןחיבורשלשבסוגליוד,שלבשירתוחשובמוטיבהריקוד,אלמנטגם

 1רת.;:זסר~חיךתר~זק~ההיא ;~~רכיםדקורים יר,ע~~"(והקידושיןהקדוש
 ;כהדסופרחה ;הקיפוחגבריםתשוקותשנפל;ןימיועל ;כאבבלבהצופנת

t\ ," 41עמ':;:זגרןל",כר~;~פוכרת 1ךךפוס • ,~~י.ע ·(, , • T T : T -:--

המחברמציעשםהאהבה',עלב'ניצוצותשיריםמבחינתנחתםהספר . 6
לקורינתייםשאולאמרלחינםלאזוג.בניביןקדושהאהבהשכולויוםסדר

יידיעתעכשופנים.אלפנים-אזאבלבמערפלבמראהאנורואים"עכשו
-: T • T T : -  ' T T · T •; · T T : -· : T-:ו T : •• : •ו :

 :אלהשלשערמדרתכעתאךמכר.אנישגםכדרךאכיראזאבלחלקית,
A תקגה, ,ה~~מ!Jt\ T -~·;לה.~. 6רה,,· ~~ v ה~ה".-ז~." T יין.רעמממשל~דריייד
בשירתו.זה

לאשהיאלהיותיכולאחד.כלבשבילשירהאיננהזוששירהיודעאני . 7
מוכרת.תוויתאףתחתאותהלתייגמאפשרתולאמספיקכחדשניתנתפסת

מקווהאניחלוצי,שהואדברכלוכמוזו,בשירהחלוצימשהוישאבל
 ·:·אהבה.לחוותכדיפשוטבצדתונחהמחמירהשהשיפוטיות

איתמריואב

תקדיםנטולאנציקלופדימפעל

ההשכלה,יהדותליצירתהמאבקליושנה:עטרהפלאי:משה
עמ' 501 , 2012המאוחדהקיבוץהוצאת

ספרושכן,כמוה.מאיןעמוקההערכהובעקבותיה,השתאות.חיתהבראשית

כימינו,ההשכלהחוקריככידפלאי,משהפרופ'שלהממדיםאדירהחדש,
אנציקלופדימפעלאלאשכל,בשוםשנכתבההשכלהעלמחקררקאיננו
 ,ובועבות,ליערהספראתמטאפוריתלהמשילניתןכמעט.תקדיםנטול
מתאחדים,ושובמתפצליםמתפתלים,העצים,שלהסמיךהסבךבין

לפרטידאיזם)(נאורות,ההשכלהתיאוריהואהיערלאינספור, Tשביל;ם
שלההשכלה,שלהאבולוציהשלנדלהבלתימאגרהםוהשביליםפרטיה
המאהבשלהיבאנגליהבהשכלההחלההשכלה.הוגישלודעותדיונים

עלהעמיםבקרבהשפעתהבגרמניה,בצרפת,ההשכלהדרךהשבע-עשרה
עברו(אשרהיהודיבעולםההשכלהחלוציהמאספים,חבריהיהודי:העולם

הממסדעלהביקורתלהחרפתהדתיהיהודיבממסדמתונהממעורבות
נפתליהמצוות),קיוםללאומאושרשלםיהודי(עלאייכליצחקהרבני,
מנדליההשכלה),יהדותעיצובלצורךהיהודיבחינוך(תיקוניםדיזלהרץ

המצוות),עולשלהקלתולצורךהרבניםאסיפתלכינוסתביעה (ברסלוי
עצמה),היהדותשלברוחהבמצוותלתיקונים(הצורךשנאבדגומבלמרדכי
ערכיםושינויספקנותכוללוהשכלה,יהדותביןזהיר(איזוןסאטאנוביצחק

אהווןבדת),לרפורמהערוך"("שולחןברליןשאולההשכלה),ביהדות
הרץהיהודית),בדתוהחומרותהאיסוריםעולשללהקלה(תביעהוולפסון
זאבבןלייביהודההההשכלה),ברוחוהיהדותהיהודיהאדם(תיקוןהומברג

של(שילובהכהןשלוםהיהודיים),והאמונההדתוביסודותבחינוך(תיקונים

החוקים(ביטולאשרשאולבהשכלה),ומגמותכיווניםעםמתונהמסורת



(המעברמיימוןשלמההיהדות),לשימורחדשיםחוקיםוקביעתהישנים
לבטלהצורך(עלדודבןאלעזרלה),ומעברלהשכלהמסורתיתמיהדות

ההשכלה(יהדותפרידלנדרדודהיהדות),קיוםלשםהמעשיותהמצוותאת
ביהדותקונקרטייםלדיוניםפלאיעוברומכאןבנצרות),לדאיזםבהקשר

וביצועיהם.כיווניההרפורמית,

היכלוהקמתבווסטפאליה,קונסיסטוריהבפריז:הסנהדריןתקנותעל
ההיכלבתיקוניולצדקלאורליברמןאליעזרתביעתבהמבורג;רפורמי

למלחמההנחלצתהרפורמהעלקארוודודברסלוישראלמאירהרפורמי;
קיצונייםדתתיקוניעלהממליץחוריןאחרוןשבקיומה;וההכרחצדקתהעל
העברית.בספרותבהשתקפותוהרפורמיההיכלופולמוסההלכה,סמךעל
עיגונההואזהממדיםאדירמחקרשמעמידהייחודיותהאיכויותשארבין

ההשפעה.רבובהקשרםהאירופימדאיזםבזרמיםהיהודיתההשכלהשל
(מהמילהמהדאיזםהערךרבתהשפעתהאתשואבתהנאורות;ההשכלה
הדוגלתא-דתית,לרובעולם,השקפתשהוא ,) Deus-לאלוהיםהלטינית
אינטואיציהאוהיגיוןעלהתבססותמתוךראשוני,גורםאואל,שלבקיומו

הדאיזםאתמציבההאל,שלקיומולגביהמסקנהדתית.אמונהעלולא
מכלהשוללתהשקפההאתאיזם,אתוסותרתנוגדתהמתריסה,בהשקפה

האל,שלקיומולגביהמסקנהביסוסראשוני.גורםאואלשלקיומואתוכל
אמונהעלולאהאינטואיציהטוהרתעלאוהיגיוןכלליעלהמקרים,ברוב

(האמונההתאיזםלביןהדאיזםשביןהעיקריההבדלאתמהווהדתית,
בהקשר("השכלה"ל"נאורות"אחרכינוילעתיםמהווההדאיזםבאל).

מתקופתמוצגתשהיאכפיהתבונה"ל"דתאוהטבעית"ל"דתאוהיהודי)
השמונה-עשרההמאהמןהחלהברית)בארצות(ואףבאירופההנאורות

הדאיזםהשבע-עשרה).המאהשלבאירופההואהדאיזםשלמקורוכי(אם
לאותןמתייחסהדאיזםהמדעי.במחקרההתקדמותמןהשראתואתשאב

סיבה,מתןשלתהליךדרךאליהןדרךלגלותיכולשהאדםהאמיתויות
באמצעותואםוסמליםפסליםבאמצעותאםאלוהית,התגלותמכלעצמאית
אתשברא(לאחרפסיבי~להואשאלוהיםסובריםהדאיסטיםרובנביאים.
שללפיזיקהבעולם.בנעשהעודמתערבאינואשרהאדם)כוללהיקום
שנעשומתמטיותתחזיותהתואםבאופןמתנהגהטבעלפיהניוטון,אייזיק

הדאיזם.בהתפתחותחשובחלקהיהטבעיים,חוקיםפיעל
רבותשתרםהתבונהעיןדהספראתפרסםפייןתומסהאמריקאיהפילוסוף
מובהקיהודימשכילובאירופה.הבריתבארצותהדאיזםרעיונותלקידום

התוספותאתמהיהדותלהסירשיששטעןפרידלנדר,דודהיהבאירופה
כיווןופוסקים,רבניםבידיבשניםמאותבמרוצתלהשנוספווהפסיקות
לטענתואשרהמקורית,מצורתהלדעתו,אותה,שהרחיקו

והמוסרית.הטבעיתלדתיותרקרובה
היגיוןאיןבלבד,ויחידאחדאלוהיםישאםכיטעןהדאיזם
שונים:לנביאיםויותר,פעמים,שלושהתגלהשהואבטענות
הדאיזםמכאןומוחמד.והשליחיםישומשה,אברהם,

שהמונח(אףלשקיפותוגםושוויוןאחווהלאחדות,חתר
ומתמקדדבקהדאיזםהוורבלי).ברובדננקטלאהאחרון
לדתוהאנושיהעולמילקיוםנאורה,רציונלית,בגישה
בהתערבותמאמיניםשאינםרביםדאיסטיםאפילוכאחת.
בתפילהערךמוצאיםאותו),שברא(לאחרבעולםאלוהים
איכותשיפורכךומתוךהנפשלזיכוךרוחניתכפעולה
שינוימבקשתאינהכ,ךעםהדאיסטית,התפילההחיים.
קיוםעלותודתההוקרתההכרתה,אתמבטאתאלאבעולם
ומבטלושיטתילוגימחקרעלמושתתהדאיזםהעולם.

האדם.שלהרוחניבעולמוהדתיתהד;גמהשלמקומהאת
בשלושמתמקדפלאיפרופסורשלוהמחדשהחדשבספרוהמרכזיהחלק

אחתתגובהוההשכלה.הנאורותשללפילוסופיהמובהקותיהודיותתגובות
היהדותאתלסדוק,לאאףלקעקע,ביקשהולאטבעהפיעלמתונהחיתה

המצטיינתהחילוניתההשכלהאספקטאתלהלהוסיףאלאהמסורתית,
לממשותבעהיותרקיצוניתחיתהשנייהתגובהצרופה.ברציונליות
התגובהההשכלה.ברוחהמסורתית,ביהדותממששלשינוייםולהגשים

מוחלטתכמעט-סטייהאו-נסיגהתבעהמכולן,הקיצוניתהשלישית,

הצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

שררנה
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~חד~ח;ןה,~רי~ה,י;ז.וד,~חדה?;ןrז~גכי
;:זלב~לסע.ד 9 ~~ינ;rז~גכי .ן~~ז:; ת~ר~~~

;:r ת ~~;ת~v ~~ל~גום ף;. 

הסוריאליסטיתבתנועהבצעירותופעילהיה , 1988-1901 ,ו~ה aר.
מסגנןווהןמהפעילותהןק mהתבהמשךראשיה.עםומידדו

הכתיבה.

שירתוהצרפתית.במחתרתפיקדהשנייההעולםבמלחמת
הגרמניתלהוצאהבמבואמסתורין.בהוישהרמטיתנחשבת

שבעיניוקמיאלכדכותב ,) 1959 (שרשלשירתוהספרשל
הזאת'.'בעתהחייםהצרפתיםהמשורריםגדלוהוא~ו

אחרמטרהלקהלבפנותהבגרמניתכתבההיאהמסורתית:היהודיתמהדת
אתלהמירהיהודית,הדתשלמוחלטכמעטחילוןתבעהולמעשהלגמרי,
דבקותרוחנית,חילוניותשלברוחם,חדשיםבתכניםהמסורתייםתכניה

שהציבופוסקיםאינספורשל"הסיגים"והסרתהטבעבחוקי
וההגיוניהטבעיקילוחםלביןהיהודיתהדתביןדוקרניסייג
לרפורמותבמאבקמתמקדהספרשלהבאהחלקהחיים.של

בסידוריהכנסת,ביתבסדריהיהדות.שלהדתייםבטקסים
הפולמוסבהמבורג.הרפורמיההיכללפולמוסועדהתפילה
רבניםחלקבוונטלוכאחת,וגרמניתעבריתנקטהאמור
קיצוניים,ומשכיליםיו,דשלקוצועלהמדקדקיםחרדים,

תקופתם.של"המתייוונים"הם
ארבעיםבמהלךבגרמניההיהודיםהמשכיליםשללפעילותם

הפרקטיתהתיקוניםתנועתעלממששלהשפעהחיתהשנה
תנועתאתשהניבההתשע-עשרה,המאהשלהשניבעשור

מפרההשפעהאותהבגרמניה.המאוחרתהדתיתהרפורמה

וסופריםמשכיליםשלעולמםבתפיסתביטוילידיבאהכבר
סמולנסקיןפרץגורדון,לייביהודהביניהםמאוחריםעברים
לילינבלום.לייבומשה

כדרךדתית,(כאידיאולוגיהההשכלהתנועתשלבחשיבותהלהפריזקשה
השמונה-עשרההמאהמסוףהחלהיהדותשלבאבולוציהובספרות)חיים

מובהקותובנה,ידעעתירהיסטוריון-לחוקרבוודאיראויהוהיאבארופה.
 ·:· .פלאי.משהכפרופסורומבריק,

מזוריאיר

מילוואקיוויסקונסין,אוניברסיטת

נובמבר-דצמבר
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הנמרהיכן 1

ונובלה,סיפוריםשבעהייתעוררשהנמרלפנינבון:נחמה
עמ' 187 , 2012המאוחדהקיבוץהוצאת

שניםבמשךהבשילונובלה,סיפוריםשבעהבושישזה,איכותיביכוריםספר
שיריםספרהוציאהכהשעדנבון,נחמהשלהיצירתיההיתוךבכורארוכות

הרקעהמאוחד).הקיבוץמהלכים.בחמישה(מבטהמרובהאתשמכילאחד
פואטיות.במטאפורותפעםמדימשולבתכשהשפהבסיפוריםניכרהפואטי

כלאתמלווהאינההפואטיתשהמטאפוריקהלצייןיש
הסיפוריםשביןהשניםמרחבשכאןודומההסיפורים,

לפרוזהמפואטיקהמעברשלתהליכיםגםמבטא
הפואטיתלרוחהפרוזהשפתביןהשילובכשלעצמה.

משפטיםביןנעהכשהלשוןמוסיקליות,לשפהמעניק
יוצרתהמוסיקליותלארוכים.ושובלקצריםארוכים
זרימהשלרוחומעניקהומדויקת,מהודקתשפה

והמגובשים.המרתקיםלטקסטיםלכידה
לביטויבאהפרוזהעםהפואטיאתלשלבהניסיון
מעיןסיפור.לכלשקודםבעמודקבעהשנבוןבפתיח
פיעלואףלסיפור,מוטוכביכולשהואקצרצרטקסט

כשהקשראוטונומיקיוםאלהקצרצריםבקטעיםישכן
פרוזהפתיחשלהמבנהוחידתי.מעורפללסיפורבינם

כשבאופןייחודכולולספרמעניקסיפורלכלפואטי
יחד.הסיפוריםאתשוזרתהמחברתכזה

קיבוץחברחיישלוכשברקעהמצוי,הישראליהםוהגיבורותהגיבורים
ונופימוכריםשיריםשנים,בנותחברויותאחרת,אוזומלחמהשעזב,
שבוכסיפורשניהםבנוייםהנובלה)(שהואוהאחרוןהראשוןהסיפורארצנו.
במשךהמתרחשיםהתהליכיםואתהרהוריואתומתעדכותבהראשיהגיבור
הראשוןבסיפורספרותי.יומןכעיןהואשהסיפורכךאחדים,שבועות

עלאחרות,דמויותשתיעלכתיבתועלבלבטיוהקוראאתמשתףהמספר
ורקשלישית,וצלעזוגבניביןונטוויתשהולכתמדמהשהואיחסיםמערכת
שכתבומתבררהסיפוראלהמספרחיישלהמציאותפורצתהסיפורבסיום

לעומתומרחקהזרהלטקסט.הקוראביןהזרהיוצרתזוכתיבהעצמו.על
סיפוריבכלהדיאלקטיתהתנועהזו-שקורהבמהבאמתונגיעהקרבה
דמותועלזוגתועלעצמו,עלמספרכברהמספרהאחרוןבסיפור .הקובץ
אחרות.דמויותאלעדותומרחיקולאאישי,כיומןנוספת,
מתודעתשמסופריםהסיפוריםכלאתמאפיינתלקרבהמרחקביןהתנועה
הנטוויםההרהוריםמהלךאתמתאריםהםאחד.בכלהמרכזיתהדמות

הסיפור.אירועיבמהלךומתלכדיםושביםואובדיםומתפזריםוהולכים
כמואוליהדמויות,כלהמתרחש.אתלפנינוהפורשתהיאהדמותתודעת
להביןרצוןישיחד.אותםלשזורכדילעבר,ההווהביןהרףללאנעותכולנו,
הסיפוריםאתמוליךזהרצוןבכלל.קורהואםבאמתקורהמהולדעת

ותתרחששיעזומבליהמבוקשת,לידיעהיגיעושבאמתמבליבזהירות
מבלימפניה.וחוששיםלההמייחליםהאנשיםביןהאמיתיתהשיחה

קורהמהתוהההאשהעצמו:לביןהאדםביןהאמיתיתהשיחהשתתרחש
שסובביםזוג,שניביןגםכךביניהם.ממששלשיחהאיןאבלאחיהבחיי

ובורחיםבאמתדיבוראיןהחולין,פרטישלפרוזאייםבדיבוריםביומיום
לאביניהםאיחדהשניםבתשחברותהחבריםשניביןגםבירור.משיחת
תשאללאהבתשהתרחקו.קרהמהלדעתכדיהמקווההשיחהתתרחש

שפגשהלאישתזכירלאהאשהבעבר,שהיההאפשריהמאהבעלאמהאת
עדהשחיתהעלתתנצלולאבילדותולועדהשחיתההמעליבהאירועאת

המהלךלביןבאמתשנוגעלמשהוהרצוןביןנעיםהסיפוריםוכךשותקת.
אניהרגע,מהתפכחות"מבוהלתלמשל:הדברים.פנימעלריחוףשלהנוח

(עמ'מים"כמוהואהאחרשלבחייםשלנוהקיוםיוהרה,איזומתרחקת,
קרהלאבסוףקרה.לאכלוםבעצםהריהרוח?רקזאת"האםובהמשך: .) 54

 .) 55(עמ'כלום"
גםזהיתעורר".שהנמר"לפניהיאהספראתשחותמתהנובלהשלשמה
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אלהבסיפוריםמתעוררלאהדבריםפניעלהריחוףמשוםכולו.הקובץשם
חזקים,רגשותפותחפורץ,מאיים,מטריד,אוקשהדברשוםנמר.שום

שנבנההסמויהמתחלמרותהספר.כללאורךקורהאינו-ותהומותלהבות
ואתהגיבוראתויטרוףיטריףלאנמרשוםלקראתו,הסיפוריםבתשתית
משהושנותיהם.מחציתאתעברוכברכולםהסיפוריםגיבוריכאחד.הקורא
עליו,רומזיםרקאוממנומתחמקיםשהםמטרידנפשלחשבוןאותםמזמין
מהדהדתוברקעהקיים.אתולערערבאמתלגעתסירובאויכולתאימשום

 .) 160(עמ'הנכון?"בזמןהמעשהאתיעשו"האםהשאלה:
נמנעתמה,דברשמחמיצהונוחה,מדומהשלווהשלוותם,אתקוניםהםכך

כשאיזוומריבות,אשמהמהטחותקיימים,מקונפליקטיםמכאב,ומתחמקת
בהשלמה.שישמהאתלקבלמנסההגיבוריםשלמפויסתבגרות
"האםזאת:לתארמיטיבהספרסיוםגםשהואהנובלהשלהמצויןהסיום
שאפשרהאשליהבחדרי?הלבןהדףמולמשהוללכודאשליהזוחיתה
אותו.להרפותכךכדיתוךבינינושנמתחהמתחקואתחמהבידלאחוז
הזמןנחשואם ]".[בדבריםלגעתלנסותלעשות,לישנותרמהזהואולי
הקנוניהזאתאשם.מיהשאלהבאמתלאזאתלועג,אומאייםאלי,ךצוחק

אנוש".יצוריהיותנועצםלביןהמציאותביןרגעכלשנרקמתהקדמונית
ולמוסיקליותהמטאפוריתלשפהדוגמהמהווההבאהקטעכמוהזההקטע

הספר,שלהראשיהגיבוראולישהיאעצמה,השפהשלוהחכמההנפלאה
כחולחלקים.הים"פניכולו:הספרשלהדבריםרוחאתמבטאתבהיותה
עללושמונחיםארניותבשבריהאשםהואלאכאילורובץהואושקט

קנוניותשוםהיולאכאומר:החוףבגלימהמהםהכול.עלמכסההקרקעית.

 ·:· .) 148(עמ'קורים"דבריםשם.הייתיאניבאה.היאהרוח.עם

נצררות

עזרגלגליעםיוליסס

המדריךשלח:ועפרחזי
מחברותהוצאתליוליסס,
עמ' 445 , 2012לספרות

לספרביותרהמתאיםהדימוי
אתלקרואהואליוליססהמדריך

נמתחואםעזר.גלגליעםג'ויס
קריאהאזהדימוי,גבולותאתלרגע

אתתהפוךהמדריךשלצמודה
לקריאהעב-הנדסבדומןהקריאה
שלהשהמטרהומסודרתבטוחה

למדנית:ובראשונהבראשהיא
מתרחשתבוהיוםביוני,-16ה

ומקוטלגמחולקכולו,הדומןעלילת
סכמתלפימנותחיםלפרקים
 .) 1930 (גילבדט
אנגליספרותחוקרהיהגילבדט
מידעובויוליססשלשלדתרשים-בלוםאוצרעצמומג'ויסשקיבל
בגוף,האיברהשעה,המקום,המיתולוגי,ההקשרעלבטבלהמאורגן
מהפרקים.אחדכלמתרחששבהםוהטכניקההאמנותהסמל,הצבע,

יסודיתהסבריתתשתיתלקוראיםשמציעמדריךכתבושלחועפרחזי
סגנונותלכלהווירטואזיים,הלשוןמשחקילכלהמורכבות,התמותלכל

ביוליסס.שישהטרחניים)גםיגידו(וישהיומרנייםהכתיבה
תשובותשליציבהקרקעוהנבוךהתמיםלקוראמספקהמפורשהמיפוי

בספר"שמתיבכך:התרברבואףבכוונהשתלשג'ויסלחידותופתרונות
שניםמאותבמשךעסוקיםיהיושהפרופסוריםחידות,הרבהכךכל

נצח."חיילעצמךלהבטיחהיחידההדרךוזוכוונתי,בפענוח
צבאבנושאיכעיתונאיהטלוויזיוניתבדמותולכולנומוכרשלחעפר



וכתבשנילתואראנגליתספרותלמדגםשלחספורט.וכפרשןוביטחון
רץשלחכתחביב .) 1990המאוחד,קיבוץ(הוצאתלקולנועלקסיקון
שיקגו).במרתוןישראליתזכייהמככבתשלו(ברזומהארוכיםלמרחקים

שלדמותהיאהרבמפועלוהמצטיירתהדמותאישית,אותולהכירבלי
בעוכריומעטהיאהזאתהמרשימההידענותתחומי.רבאשכולותאיש

אישי.סגנוןחסראךבמידעמלאשהספרמפניליוליססבמדריך
ההדרכהספריז'אנרשלמאפיינתנגזרתהואוהיבשהביאורישהסגנוןאף

שלהמקוריותשפערקעעלבמיוחדבולטתהקורקטיותוהלקסיקונים,
אתנשכחת:כמעטבעובדהההיזכרותרקעועלהסגנון,מלךג'ויס,

עסקים,אישהיהז"לשלחחזיובנו.אב-שנייםכתבוליוליססהמדריך
מותולאחרהמדריך.לכתיבתהרעיוןאתשהגהוהואוהיסטוריוןמו"ל
לדבריו,בדר,ךהמשותפת.המשימהאתלהשליםבנוהחליט 2010במאי
קטניםפתקיםועשרותששבקניידמחשבעםלהתמודדנאלץהוא

מתנשףהגיעשהואספקאיןאביו.לושהותירקטןידבכתבעמוסים
אי-אפשר-הגדולחסרונהבולטהארוכההריצהבתוםאךהסיום,לקו

עצמו.הואשכתבמהלביןאביושכתבמהביןלהבחין
דדאלוס,סטיבןלבנו.אבביןהקשרהיאביוליססהחשובותהתמותאחת

אוה!מסנוו;רברקבוזקתיקוקיתז

מובחנת.אישיותלעצמולגבשכדיבאביומרדהרומן,מגיבוריאחד
החשוכה,אירלנדאתעבורוששיקףזההביולוגי,מהאבהניתוק

תהליךהואאלטרנטיבירוחניאבאחרוהחיפושוהשוקעתהדקדנטית
שמחפשאבהוא-בלוםלאופולדהשני,הגיבורכיוצר.לבריאתוהכרחי
וסטיבן,בלוםשל"פגישתםבמדריך:המחבריםכתבויפההמת.בנואחר
שלהגדוליםהנושאיםאחדהיאאביו,אתשאיבדוהבןמתשבנוהאב

 .) 13עמ'(שם,ג'ויס"שליצירתוכללושליוליסס
ל'הארץ'ובריאיוןשלי",הפרטי"דדאלוסאביואתעפרכינההדברבפתח

ממנושונהמאודהיהגםאךרביםדבריםממנושלמדטען ) 1.6.2012 (
חזיביןלהבדליםאותאיןבספר.ביטוילידיבאאינוהזההשוניבאופי.
ג'ויסאנית.דמותנעדרגםולכןהקולנעדרהבןלעפרדדאלוס,-האב
משולהליוליססבמדריךקריאהאזהאופניים,לדימוישובנחזורואם

וסתומות,חשוכותפינותברומןמאירההיא-ויציבהאיטיתלרכיבה
והגווניםהמשמעויותשלהענקילפאזלומתחברותמתבהרותסוףשסוף
מישלבפניםהמכההרוחואתהתנופהאתחסרההיאאךג'ויס;שטווה
תוביללאןיודעשאינומשוםעצבניתמסקרנותומזיעבמדרונותשדוהר
 ·:·הדרך.אותו

לנזעותנחשבהשנחממאהיתורלשפנימין,סצנתלשמחשדותלקריאההזמנה
בעצומתחפלאיתעודייןמענדותהיאהויוםלפרסוםונאסהר

ורקאךנובעאינושביוליססהמיןשבסצנתהעידון
מכךבעיקראלאמפורשיםמיןבתיאורימהחיסכון

לקוראג'ויסהשאירספרותיים-אמנותייםשבאמצעים
דמיונואתהגבילולאאפשרייםלתסריטיםצוהר

ביותרהנועזהרגעוחד-משמעית.מפורטתלסצנה
המבוססמדויקביופינכתבמינילסיפוקההגעהשל
מטריותמטחלביןלאורגזמההגעהשביןהדמיוןעל

ודפה,חנוקה"קריאהמהשמים:הצונחותצבעוניות

הדודות.לאודךשהדהדהקריאהתוכה,מתוכינעקרת
ואזארה!מסנוור,ברקבוזקתזיקוקיהלמעלהזינקהואז

וכולםארה!שלאנחהכעיןזווחיתהזיקוק-הנדנבקע
גשםזדםפרץומתוכובהתפעמותארה!ארה!קראו

כוכביםלאגליהפכוראה!ניגדווהםשעד-זהבחוטי
ארהיפה!זהכמהארהזהובים,עםגולשיםירקרקים

 .) 418עמ'(שם,רך!"מתוק,כל-כ,ךרך
שלהספרותישיאוגםהואהבשרהתפרקותשלהרגע

הפרקנכתבהשיאלרגעעדהמשלבית:המטאמודפוזהחלהשאזמפניהפרק
השניים,ביןהאיחודלאחדמק'דאול.גדטישלמשולבמבעמתוךבעיקר

לאופולדשלהתזזיתיתתודעתוומפציעהממק'דאולנפרדיםהקוראים
זאת,לעשותידעהואבוטהלהיותרצהכשג'ויסהפרק.אתהחותמתבלום
המאהבתחילתבאירופההדתית-מוסרניתהחברהברגשותלהתחשבבלי

חושפנייםבתיאוריםהדומןאתהמסייםבלוםמולישלהמונולוגהעשרים.
התחסדותו.לחוסרמצוינתדוגמההואהמיטותמחדרהיישר

בלוםלאופולדשלמכנסיוולתוךלבולתוךחודריםאנחנוב"נאוסיקה"
המציצנותלחטאמתפתיםאנחנונשים.לתחתוניהידועההחיבהבעלהמציצ,ן
מציצים,חדוותמסתםיותרגדולהמהפרקהמופקתההנאהאבלכמוהו,
 ·:·בנשגב.גםנשימהבאותהאךהבשרבהתפרקותעוסקהפרקשהרי

שנכתבוביותרהמעודנותהאהבהמסצנותאחת

חלוץג'ויס,ג'ימסשלידיומעשהפעם,איבספרות
שםאי"נאוסיקה",בפרקמופיעההתודעתי,הזרם

העבריתשבמהדורתוהכרס,עבהרומןבאמצע

המילהעללדקהנתעכבעמ'.ואם 841פניעלנפרש
ומתקומםמאדיםספקללאהיהשג'ויסמעודנת
העסיסיותבקללותהשתמשג'ויסשהריכנגדה,
האפלותהפינותשלראשוןבגוףובתיאוריםביותר
למניעתהחברהגםדבלין.שלהפרוציםבבדיםביותר

הניר-יורקיהעיתוןנגדתלונהשהגישההפקרות
Little Review יוליססאת 1920בשנת(שפרסם

בלוםכיצדהמתארשהפרקחשבהלאבהמשכים)
זיקוקילמופעמושלמתבהתאמהלאורגזמהמגיע
פורנוגרפיחומרשהואהאמינהאלאמעודןהואוינוד

ג'ויסג'ימסהיה"נאוסיקה"הפרקהציבור.מוסדאתהמשחית

לאודיוליססהוצאתעללמאבקהפתיחהירייתאגב
הופסק.והפרסוםונקנסוהורשעונעצרו,העיתון,עורכותושתי

לחוףבלוםלאופולדהיהודיהפרסוםמודעותמוכרמגיע"נאוסיקה"בפרק
העלמהלביןבינומק'דאול.גרטיבשםנאהבצעירהפוגשהואשםהים,

מתרחשהפרקשלבשיאומיני.ממתחמחשמלתמבטיםחליפתמתרחשת
נדיריםרגעיםלכמההמתאחדיםהזריםשניביןמינימימושמתרחשלאאו
ההכרעהאתג'ויסמשאירספרותיותתחבולותבסדרתותשוקה.רוךשל

שלהזימהמלאמוחופריהכלהיהשמאאומגעהתרחשבאמתהאםלגבי
למענו:בהתמסרותשנחשפתמק'דאולשלודמיונהבלום
ידעהוהיאהערותיעיראויחטטשמישהובלילבדם,נשארוסוףכל"סוף

איש-עצומות,בעינייםעליולהישעןהאחרון,יומהעדבולבטוחתוכלכי
גופה."בכלחלףורטטלרגענחולאופניוידיוראש.ועדרגלמכףכבוד
המלבבותרגליהאורכןלכלכשהתגלומשניהםחוץראהלאאחדואף

שהיאלההיהונדמהעדינים,קימוריםורכותגמישותלהפליא,והחטובות
(יוליסס,שלו.""המתנשפתהנשימהאתשלו,הלבדפיקותאתשומעת
 .) 417עמ'רנן,יעלשלבתרגומהלספרות,מחברותהוצאת

רוביבשטייןכברת

נובמבר-דצמבר
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אורןג 1

שיכרוןשלזמן

~?רו·תביןלב~r;גים;צחנהבין

להתבסמות

תרגומיםהשוואת

המעניינותהתופעותאחת

התרגוםבתולדותביותר
ביטוילידיבאההעברי
מתרגמירובאיכרתבכמרת

הדורות.לאורךבודלושל
גבסיך,ניסןאוריפרישמן,דוד

מייטרס,אליהוגרלדברג,לאה
דיקמן,עמינדבגלעדי,דוד

רבן,נחמיההושב,בנימין

יצחקצרר,ראובןזיגגו,משה

מנור,דוריציפו,בניעקביהר,

רביםרעודריזלטירמאיר
למתרגמיר-היתרבין-היו

הצרפתיהאשףשלהמעולים
לימינורעדהעשריםהמאהמתחילתהשנים,כללאורך

אנו.

במשךבעבריתאורראובפרוזההקטנותהפואמות

בכרכיםוהןעתבכתביהןיומיים,בעיתוניםהןהשנים

זר.להשוואהמובאותאףהןרמשםשונים,
 ) 1948 (מחציתהדרך ) 1909 (הקודמתהמאהמתחילת

השונותבמגמרתרקלאלהבחיןניתן ) 1997 (לסופהרעד
אףאלאבעבודתם,המתרגמיםאתהנחואשרדרסטית

בערדהעברית.השפהשעברההרדיקלייםבשינויים
ורבןקודשלשפתבודלושללשרנואתהופךפרישמן
המשוחררתהשפהאתמנורמעדיףקלאסי,נופךלהמעניק

בודלושנקראכפיהיומיומי,הדיבורבעורקיהזורמת

ימינו.רבתירמובתבצרפתית

~רסןלחברומכתבוניצבלפואמותבודלושלבהקדמתו
שהיההספרומגרעותמעלותאתמפרטהואשברחוסי

בימיחלםלאמאיתנו"מילחלוטין.חדשז'אנרלמכונן
מרסיקליתשתהאהפירטיתהפרוזהנסעלוגרבהגאון
כדיומוצקהצרכהכלגמישהחרוז,וללאקצבללא

ההזיהלנדנודיהנפש,שלהליריותלתנועותיהלסכרן
מןהשוניםהתרגומים,בשלושתהמצפון?"ולכרכורי

בודלוביקשאשרכלאתלמצואניתןהקצה,אלהקצה
מרסיקלירתפירטיות,אלו:פרוזאייםבשיריםהקוראעבור

 .וגמישות

בודלושאדל

בודלושאול

פרישמןדודמצרפתית:

וארשה , 3.5.1909 ' 101גיליון'הבקר',

 Enivrez-Vousלבסמואדםח~ב
 ••. : • T T-ז

ברחפר~ז:ז~ים;~דרל~ללןהrכ~יד. ם~~~ל~ירת~רם~ריר
הכבדהזמןבמשאתדגישושלאבכדיבר.וכלאבררהפ'ך

-:-: ,•' T •' : ' '.' ' : -T - : - : -T -•• 

 ,ד~~.לעד ם?:נ~ו~~ריע ם?~~!זזעלה 9 ~,ע~ ז.?~~סרר~ץ
הרף.~לי::זנר~קם 7ע,לי?ם

tt ה~ר~~אר~זז!יןה ,ןך~~- ?ח.ק~ר -rם?ך.;~רןה.~ז. tt ר
התבסמו!

rזהי~לרת,tזז:זד;~יעעל ם?~~ר~ו~::זנר~עך?םו~חקי~?ם
~~ךידונ:?םנ:?ם tp ~עלאר~ק~הרידקןקךזpא ע~~על

~ע,לי?ם, ו~~ ו~~ךrזtק~דרן ,ם?~~~~ןר r~ pזשר~~ה
~תrזכר~ב,~תrז~~שרל,~ת , ljסדו~תסם 7ו~tז~סם iZר

~ל~תו~נ:ער~ף,ןץ~ל~תרה-rז~ערת,.מר~תrז~פרר,

רד.~שר~ל~תו~נ:נרע.ע,גל 7~נר~~ל~ת ,ד.ע~~~ו ח~~.?
 עי~~ז:;~זpרזf~הלסם 7ו~tז-~~יו~לה~זpדר~ל

רrז~פרדךrזכר~ברrז~~שרלרסרוז:זrזהוא. ע~ר.~מר.רה-rז~ערת
זpלאו:;ג~ריtק~דרן!זpלז~ז;:ז~יע~ע,נו?ם:ומרךה-rז~ערת

::ז~נכ~דו::ז~נכ~רו,rזן~ן, ד~~ו~~~ים~~~עיםע,~ריםז:ו~יו

רןה.~זr- ה~ר~~אר~זז!יןה ,ןך~~ק! ry ~ gו~ליהרף~לי
 .ם?ך.;ב

 Le chien et le flaconוהבשמיםהכלב
-;· ;· : -: T • 

 tt ~ ;i~ל כttW ~rרה~ה~אה r~ wזטרב!~י 7 ~ ,ה~~זr~י 7 ~"
זpל~ס,בות~~ינ:וי~זpדrזמרד,זpקן~~קבוקע,ר~יםריזכ.

זp~עי.רנו".סראשרנרת~ן~ז;-י~ים

rזז;ונו~ה;:זיאחלאז~בר:~ת ף~~~;כ;:זקךיב ב.ל.?זrך~ה~pז
כ:~ש~ךם, י~~ ל~~rז~חרקרר..ע~הואrזללוrז~ך~רת ל~~
ל~חרןיר~ךנכע~נרא'םrז~קבוק.~י~לrזלחחר~מר~ת
תר~סה.זpלו:;ג~~ןה~ק~ףד~~נ:רינר~ז:זר::זנרחילסלה, 7~ז:ז

~ז:קי~ללים,rז~ף~לרא ~;ך~ז:רי wהרלו !לל~~?ל.ב"הרי
~ע,ד~ים. 7ארסם כrד~~~םךאולי~ךה, ry ~ם ry~ליחריחרס

~זסריםל~ירתזp~לינוrז~דרל,rז~סל~ל~ןהר~יס ן~~
מא'חארתרהמכעיסיםנבחריםבשמיםאליוהגישלבלתי

:·:· -· '' T :ז:• ·ז· --:· . : ' 

~ח~ה~זpד~ה 7רrזסחי r9ז~ן~~עזpיםלרס~ין 7~ם:קי
נפשר".
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 1מנורדורימצרפתית:רבן[נחמיה]נ'מצרפתית:
(דורון),פועליםספריתבפרוזה,קטנותפואמותמתוך

 1948מרחביה,הצעיר,השומרהארציהקיבוץ
ידיעותבפרוזה,קטניםשיריםפריז:שלהספליןמתוך

 1997אביב,תלחמ,דספריאחרונות

* * 

השאלהזוהיהאדם:כלזהשיכור.אדםיהאלעולם

אתתחושלאלמעןבלי-הרףלהשתכרעליךהיחידה.

ומדכאךכתפיךאתהרוצץהזמןשלהאימיםמשא

לעפר.

ממה?אבל

אךכרצונך.הטוב,ממידתאוהשירה,מןהיין,מן

השתכר-תשתכר.

עלהארמון,מעלותגביעללפעמיםהקץ-תקיץואם

שלהאבלההבדידותבתוךבור,שלהירוקהדשאפני

הרוח,אתשאול-תשאלפג,אונתמעטושכרונךהדר,ך

כלאתהשעון,אתהציפור,אתהכוכב,אתהגל,את

השר,כלאתהמתגלגל,כלאתהנאנח,כלאתהבורח,

הגל,והרוח,השעה;מהשאול-תשאלהמדבר,כלאת

לך:ויאמרויענוהשעון,הציפור,הכוכב,

תהיהלאלמעןהשתכרלהשתכר!השעה"הגיעה

מןהיין,מןהרף,בליהשתכרהזמן;שלהמעונהעבדו

כרצונך!"הטוב,ממידתאוהשירה,

זוהכל:מסתכםבזהתמיד.שיכוריםלהיות"צריך

הנוראהזמןמשאאתלחושלאכדיהיחידה.השאלה

צריךעפר,עדאתכםומכריעכתפיכםאתהרוצץ

הרף.בלישתשתכרו

אבלכרצונכם.ממוסר.משירה,מיין,ממה?אבל

השתכרו.

עשבעלארמון,שלמעלותעלהימים,מןביוםואם

תתעוררוהקודרת,חדרכם:;גבדידותשוחה,שלירוק

אתהרוח,אתשאלופג,אוכברנתמעטושכרונכם

כלאת-השעוןאתהציפור,אתהכוכב,אתהגל,

ה~דברהשר,הסובב,כלאתהגונח,כלאתהחומק,

הציפור,הכוכב,הגל,והרוח,השעה;מהאותושאלו-
לאכדילהשתכר!השעה"זולכם:ישיבוהשעון,

בלי-השתכרוהשתכרו!מעונים,עבדי-זמןלהיות

v פg !בעיניכם."כטובממוסר,אומשירהמיין,ק

* * 

הנהגשה-נאשלי,חביביהטוב,כלביהיפה,"כלבי

הטובהנשםמאתידימקנתמצוין,בושםוהריחה

שבעיר."

השווה,סימןבזנבו,מכשכשכשהואניגשוהכלב

ושםולחיו,ךלצחוקהללוהעלוביםביצוריםכנראה,

הפתוחה;הצנצנתפיעלהלחחוטמואתבסקרנות

בפנינובחכשהואאימה,מתוךלאחוריונרתעומיד

נזיפה.במין

הייתצואה,שלצרורלךהגשתיאילוכלב,בן"כלב

כןעלכיאוכלו,גםואוליבתאוות-נפשבומריח

להגיששאסורלקהל,הבזוי,חבר-חייאתה,משול

טינופתאםכירוחו,אתהמרגיזריח-ערביםשוםלו

בלבד."כהלכהשנבחרה

ותריחבואשלי,אהובכלבלבטוב,כלביפה,"כלב

בעיר."הטובם tqה~אצלשקניתינפלאבושם

המעיד,האותזה-בזנבומכשכשניגש,הכלב

המסכנותהבריותאצלצחוקועלחיוךעלכמדומני,

הבושםבקבוקעלהלחאפואתסקרן,והניח,-הללו

עלילנבוחוהחלבאימה,נרתעולפתעהפתוח;

דבר-מה.עללהוכיחניכמבקשבקולי-קולות,

שלערימהלךהצעתיאילועלוב-נפש,כלב"אוי,

הנמנעמןולאמרחרח,הייתגדולבתענוגצואה,

בלתי-ראויבן-לוויהבכך,בה.נוגסאףשהיית

להגישאיןאשרלקהל,אתהדומההעצובים,לח~י

אלא,-עצביואתמגריםהללו-אנינים~ים tqבלו
בקפידה."שנבחרוגלליםלעולם,

19 
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סטארקמךשולמית 1

משמיםנופלתמידמישהו

~ס~גךאולי
סזק~הה;ךי~ה ץ~~הוא

העלי;נה~סק;מה
T : '.' T T 

סס;ךגים~יןקבועים סי.?~
 • =בחל;נה

: -T 

ה~לדהבגנהצע.קה~י~דוס,~י~דוס
 T :-- ם~~;כד Tת.~~~~דלתזץ.ס;סה

 •- T : ·: • • • •גבהעל

-ז-

אמהאמדהסזp~םמה
T • T : T T 

בכנפיהא;תהרת.ר.ג;

 )~~·~;=ק~נ~~~לת·~(
ק~ןה ~מ~ר~ל.·לה.ס;סה
נשברהאולי

-' : : T 

אשמרכבתעלעלתה םי~~ס-ד~~pז~
 •. ·: ·: : •- T •נ;פלי~~לס~ס;ף

,• T : • 

דגליםשתימוטב
T : •• -• -• 

 .האדמהעל
-T T - : T 

ג'ירפה

הכחלבאלםלהכי
T ·: • · T T -• 

א;תםך;אהiךיאס~~ךל~ואש
• T T 

העשב ת;ךןr~נ;:סחו~ים,~~יש;ךים
 ·: •• T • •יחים. '?fו~ה;ך~ים

ד:;נים~~יםרי. q ~ם ry~לי~ת 9 ~~
~ת j2 ~~ס~נוףק;לה~ת תpז.ק~~iךיא

 .גך;נה יק~.ע~נ;: ח~~~
' ' : T 

 ן;מ.ע~~~ע~יס~ע;ד

ם. ry י~~~ב;~הך~tקד
סב;א~ין~ן

א;תהישמעומי
• • : -1 T 

בשמיםקבועואשה
T T --ז-· 

בפיהוענן
: T • : T T 

האדמהמק;לותךח;קהה"ב
' T • T T -: T 

גווניםבהוצאתאורשיראהדג,ציפו,ראשה,הספרמתוך
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כהךשירה

* 

הגבולאתלrךצ;ת~ין~ך~הלא~ע;לם
 :- ·:ר~י;ךד 9ח"זpלע~~זה.זאולי

לעמרשנאהת~ידאולי

 ן;ת~~~ם-ד~ iדח~ר~ר~ימול

שמל;תשנאהאולי
T : T T : 

אהבהלא:ם g נ~~~ם
• T T :ז-

סגוף~ת~ח~הלא~ם
 .עירםשלה

:· T .• 

ךרד~גזעםלא~ם
צלבעםא;

' : T 

נהנתהל~ע~יםס~;tןד ל~?
 הי~~;~ה ת~~~תס~רין 7

' ' T: - : - T 

סם 9 ה~~נכמותזpאוליסה.ךקר
הגי;ניתז:ישובה~ז:ז~tקתiךיא דpז~~

• • • • T :· : • 

שהציגלשאלה
-: •· T .'' • • 

 ן"~יt 7סמ;.רה

* 

אחד~דזל~ל~ל
 T •: •::מסלה

: ' T 

~חישות

ךןצ;ן

הלילהרדת.עם
• • --: T 

פניניםכ;תשתiךיא
:· ". : .. 
הדאש;נה:;נ~r:זלקה~סנ;~ע;ת ה~~~pז

 T T • T T • •ע;ז1 9~סנ;ך~ם

w במעבדים~;זקב;ת
 .-ז:-- . .

~ס~ד;ןךק;~צ;ת

ד j2 ד~~pז~
סגוף.~תו?ז:ז~םלל.?.תר~ריף

 . ,ה~ W ~לאןה
ל~תשהואסtי~נוג
 .עיפהולהי;ת

 ז"-: : . :

~~ךדiךיא~י

~בקד, ,ן~~ז:זד

ה~םעלס~~י~יםת j2 ~~~ת
ז--ת iלעשרנ:ונ:וז:ז~ז . . -:-

ש~דצהמה -:· ·: :· 

~ד

יסכיםשהוא

ד vע,ל~ל~~ל
 ;מ~:שו, ;מ~ךנוס, ;מ~
 .דו-דגלידג

T T : • 

ם"פתאשצפה~ר~ה ;מ~
• • T T T '." • ' 

ג;דלה~הי;ך~לאר~יש
T T 



הרג'וג'וי
דורמשהמאנגלית:

זכרו

העולם,לאריויצאתםתחתםאשרהשמיםאתזכרו
' : ;· -' - T '.' -: T : -T : •: ' - : -T T 

הכוכב.מספוריואחדאחדכלדעו
: T T '.' T '." : ' ' '' -T 

אותהפגשתימיהי.דעוהלבנהאתזכרו
ז . :-ז . . : 'זז :- ·: : .

 .סיטינא~ובהנברפעם
--:-:-T • • 

זוזp~ןזpזjר,עםסזpקשלידת~תז?רו
סזכ~ה~קיעת~תז?רו~יוה.ר.ז~ה qססד~ד~קוןת

לל;לה.~ה i~ק~ת~~נוסה
 ם.?~~ ה~~~~~ידליד~?.ם,~תז?רו

~סה iסהם ryttו~tקי~ה.צוןהל?.םסע,~יק 7
שלה.אמהולח~יאמהולח~ילח~יה

ז ."ז . . .- : 'ז . . .- : 'ז ."- :

זכ~י?.ם.הוא~ם .ם.?י~~~תז?רו

עורה:אתםאשרהאדמהאתזכרו
' : ."' T T -: T '." -: '.' -T 

לבנהאדמהצחנה,אדמהשחורה,אדמהאדומה,אדמה
:-T T - : T T T - ; : T T T - : T '., : T T -: T T : 

 .ה~ך~ ונ~~~חו~ה,~ך~ה

לחד~ש~לד ./oסזכ~רתזכ~יסע.~ים,ס~~ז:זים,~תז?רו
 ,ם~~כ~רוז. v י~;ר~ריד, vל w~~~חרתד, vל w םי~~~
ח~ים.שיריםהםלהם.האזינו  .- . . .. ·:ז .-:-

~תןעת iי:דיאקולה.~תז?רוסרוזj.~תז?רו
tקיךים תך.~!~~~~ז:ויס~עםאת..סזס~~ל~קור
רס~ר~די.סר~יעית iב iךח ת~~~ס~ה 7 ~דקוריזpל

ובשרכם.עצמכםהואאנושוכלאדםבנישכלכםזכרו
' : ;· ,•' : ,'' : '' T T T: יי.:-: : .'' : -: .'' 

ם. rytt:דיאסזא.תס~~לר~יס~~לם ryttזpז?רו
ם. ryttזpהוא ,jז~ iצע.ע, i נ~~זץ.סכלז?רו
 .ה~~ס~קורזpןהז?רו

סזכ~ים.זpהואס?שון,זpהואל iס~ח~תז?רו
זכרו.

הרג'ווי'ג

שבילהואהזההשיר

הכחולהעורבניכמווקולניתגנדרניתשאיננהציפוריש
:דעזאח~ Tשכלרוצההכחולהעורבניבמחוזותינו,החי

הקטנההציפורתוארו.ביפימתייחדהואוכיכאןשהוא

תוליםואיןהתשוקה,בצבעמשתבחתאינההאחרת
היאאדם.לבניטובמזללהביאהיכולתאתבצווארה

הנדרשתתכונהבחזה,התפוזבגוןמסמיקהאיננהגם

ל~רמו~יבדומההמקוםימיבדבריבקיאותשלכסימן
תסרקואםשנים.מאותכאןמתגוררתשמשפחתוזדסדה,

הקטנההציפוראתשתחמיצועליכםחזקההאופקאת
טהורכההואקולהצלילאבלוחומה.קטנההיא .הזאת

pהאהבהתנועתאתשיידעבאופןלבבכזםייפתחזק~עו 7ז
ער. wהואהזההצלילהחיים.שלהארכיטקטורהבנבכי
ליתשמשהיאציפור.אותהלזז.נןתזקוקהאניהבוקר
השירלתוךכשאפסעזה.חדשלבוiוראכנסשבושביל
-~ךזpרו.ו,ת.או :לשמועיכולהאנילבי..ב~ב~חהזה

הראשוןביקורהזה-בישראלבאחרונהשעשתה ) 1951(ילידת i;:זרג'י iג'
היאבארה"ב.האינדיאנים-האמריקאיםהמשורריםחשוביעםנמנית-כאן

בהרואהלינקולןק~ת'והמבקרגי iמוסקלשבטמוצאה,פיעלמשתייכת,
שירתהבצדהילידי".האמריקא~הרנסאנסשלהשניבגלבולטת"משוררת
פיוטי""צדקבלהקת(חברהמוסיקאיתהיאסיפורת,גםהרג'וכותבת
ההוראהלסגלתצטרףהבאההשנהובראשיתבאלטו-סקסופון)ומנגנת

שבאורבנה-אילינויבאוניברסיטתהאמריקאיים-הילידייםהלימודיםשל
שאמפיין.

נובמבר-דצמבר
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בנימינייצחק 1

אלוהיםשלהעצמיתהבריאה

בראשיתספרשלביקורתיתתיאולוגיהלקראת

לספרפירושאברהם:צחוקבספרימציעשאניעמדהה
בוחנת ) 2011(רסלינג,ביקורתיתכתיאולוגיהבראשיתו
ספרשלפרשניתעבודהתוךהדתי,האדםשלמהותואתמחדש

הנחתיאברהם.שלובדמותוהבריאהבסיפוריוהתמקדותבראשית
ביחסחרדהאוחרדיתגישהבהכרחמצויהלאהיהדותשבבסיסהיא

אוהיומיום""יהודישחווהכפירכהאמונהצורתאלאלאלוהים,

הדתילשדהשיחסוכמילרובנתפסזהמאמיןהמסורתי"."היהודי
שלו.היום-יוםחיילמצוקותהכתובתהואוהאלאינסטרומנטליהוא

 ;הרדיקליתלמגמהלמשלבסתירהעומדתזועמדהכלפיאמפתיה
לקייםמצווההיהודישלפיהליבוביץ,ישעיהושלאליטיסטית

והאמונהכלשהם,ולתמורהלגמולקשרבלאהתורהמצוותאת
עםומתןמשאבאיזשהוקשורהשתהיהאסורבאלוהיםהאמיתית
תלויהשאינהייחודיתישותהנושאלוהיםטועןליבוביץאלוהים.
זהבהקשרהזה.לעולםהנגדהכולוהואאלאבכלל,ובעולםבאדם

בלעדישלפיההגל,שלהדיאלקטיתעמדתוכנגדיוצאליבוביץ'
ליבוביץטועןבראשיתפרשתשלבניתוחאלוהים.איןהעולם
העולםלבריאתכליואיננוהעולםשלהמשרתאיננוהיהודישהאל
לדבריו,וזאת,

אתהמזהההאתיאיסטיתזוכגוןהכפירה,צורותכלכנגד

המשכינההפוליתאיסטיתהכפירהכנגדאוהעולם,עםאלוהים

שללתפיסתובניגודואףבעולם,רביםבדבריםאלוהיםאת

המודרנית,בתקופההמערביבעולםמאודגדולנוצריפילוסוף

דתי,עצמובעיניהמוחזקדתית,באיצטלההמתעטףהאתיאיסט

במפורשקבעאשרלהגל,מתכווןואניכופר,היהלמעשהאך

כלומראלוהים",איננואלוהים-עולםאין"אםבהכריזו:

כן,עלאלוהי-העולם.שהואבכךהיאאלוהיםשלאלוהותו

ליבוביץשלמבוכתואתלהרגישניתןתלמידיםעםבשיחותיו

לבטלובניסיונובראשית,ספרשלהראשוניםהפסוקיםלמקרא

הפשט.פשטותאת

לחלוטין,אחר , ganz andereכ-האלוהיםלגביליבוביץשלעמדתו
התיאולוגשלמתפיסתובכ,ךמודהאינואםגםישירות,יונקת

ביצירתו ) Barth (באותקארלהעשריםבמאההבכירהפרוטסטנטי

"אלוהים :השלישיבכרךכנסייתית,דוגמטיקההמונומנטלית
מלאכתנעשיתהייתהלאמעולםאילוגםאלוהיםפחותלאהיה

באותשלהתנגדותומכאןכלל".ברואיםהיולאאילוגםהבריאה,
לכךבהקשרהגל.שללזולכאורההמובילההשפינוזיסטיתלעמדה

חיתהשלוהפנתיאיזםבדברלהאשמההגלשלשתגובתויצוין

פשוטהזהותשללאאבלואלוהיםהעולםביןהדוקקשרשישנו
מולו.הניצבכאחרמהאלוהים,נובעהעולםכלומרדיאלקטית,אלא

מבחינתהואלעולםחיצוניגורםאיןשלפיושפינוזהשלהפתרון
ההתגלותבדברוהיהודיתהנוצריתהעמדהאתהסותרפתרוןהגל
האימננטי.מהכללהחורגאלוהיםשל

22 
 363-4גליון

ניתוחבראשית,ספראתהפותחיםלפסוקיםניתוחלהלןאציע
שואבמסוימתובמידההגל,שללעמדתומסוימתבמידהשחובר

האופןלגביהלאקאניאנית,הפסיכואנליטיתהתיאוריהמןהשראתו
תפיסתבעקבותזאתהאחר;בריאתמתוךעצמואתבוראאלוהיםשבו
דרךמהגלבצעירותובעצמו(המושפעלאקאןשלהמראהשלב

הגליאנית,בהכרחעמדתישאיןלהדגישאבקשכן,עליתרקוז'ב).
סוטהפרשנותילהלן,שיודגםכפיקווים,שבכמהמכיווןראשית
פשטותבכזאתהגלאתלהציגשאי-אפשרמכיווןושניתמדרכו,

שעושיםכפי-אלוהיםאיןהעולםשללאאומרתשעמדתוכמי-
ובאות.ליבוביץ
שתילייצגכדיובאותליבוביץושלהגלשלעמדותיהםאתהבאתי
שלי.זואתלחדדאבקשאליהןשביחסקוטביותעמדות
בראשית:ספראתהפותחיםהפסוקיםלהלן

חיתהוהארץב .הארץואתהשמיםאתאלחיםבראבראשיתא
המים.על-פנימרחפתים iiאלורוחתהוםעל-פניוחשךהד"ובהו"ת

כי-את-האורים iiאלויראדויהי-אור.אוריהיים iiאלויאמרג

יוםלאוראלחיםויקראההחשך.וביןהאורביןים iiאלויבדלטוב
 .אחדיוםויהי-בקרויהי-ערבלילהקראשך"ולח

עלומורכביםרביםלדיוניםהביאההפותחיםהפסוקיםמסתוריות
העיקריות,הפרשנויותבשתינסתפקהתחבירי.מבנםועלמשמעותם

המקראחקרמשדהוהשנייההמסורתיתהפרשנותמשדהאחת

שפסוקמראהבראשית,לספרבפירושוקסוטו,למשל,כ,ךהאקדמי.
שלתיאוראינו-הארץואתהשמיםאתאלוהיםבראבראשית-א'

מסוימים,מסורתייםפרשניםשטועניםכפיאחת,בפעימההבריאה

מעיןהימים,בשבעתהבריאהסיפורבהמשךהנאמרלכלפתיחאלא
להלן.ידוברמהעלהמסכמתראשוניתחגיגיתהצהרה
שניתןכךב'לפסוקמתקשרא'פסוקלמשל,רש"י,לפיאחר,מצד

השנילפסוקכמוביללוואי,כפסוקיתהראשוןהפסוקאתלפרש
וכ,ךכךהיההמצבהעולםאתלברואאלוהיםשלשבבואובמובן
אתנקבלאםביןמקרה,בכלונו'.ובוהותוהושלבמצבחיתההארץ

הבריאהתחילתאתמתארא'שפסוקלטעוןסבירזה,אוזהדברי
(בהנחהיובןלאכןשאלמלאמאין,ישראשוניתבריאהשלמצבאו

אירועים)רצףשלכתיאורכרונולוגיבאופןהפשטאתקוראיםשאנו
 )'אכפסוקהארץואתהשמיםאתבראשאלוהיםשנאמראחרימדוע
בהמשךואף .)'ב(פסוקקדם-בריאתימצבשללתיאורנסיגהישנה

שהבדילםזהמתוךהשמיםאתבראשאלוהיםכךעלשובמסופד
אשפסוקנדאהכלומר .)'ח(פסוקהשניביוםהתחתוניםמהמים
ואילוהארץ,ואתהשמיםאתבראשאלוהיםהעיקרוןאתמתאר
ואתהשמיםאתלברואאלוהיםשלבבואוהמצבאתמתארב'פסוק
העולם.אתהארץ,
ואתהשמיםאתבראאשדהואאלוהים :'אבפסוקלרגענתמקד
מוחלטתקביעהזוהראשונה.העובדהזוכמכלול.העולםאתהארץ,

ולאאחדגודםלאבפירושו:קסוטומדגישהתנ",ךכלאתהפותחת
שהואמהשלהגדרהכמעטשזואלאזאת,דקולאאחד.באופן

והואבראשהואשבו,האלוהימכאןוארץ,שמיםבוראאלוהים:
העולם.עלאחראי
האלוהותתתפתחשממנהבדיעבדלהניחשניתןישותשחיתהייתכן
"אלוהים"המילה"אלוהים".המילהאתלהלייחסניתןלאעדייןאך

"אמא"שהמיליםוכמוהבריאה.מפעולתנובעתוזושליטהמשמעה
מעצםוגבר,אשהשלהגופיםאתשמטעינותמיליםהןו"אבא"
דבר-עלתוטל"אלוהים"המילהכךלעולם,ילדמביאיםהיותם



אלאאלוהיםבהכרחאינושבתחילהמה
תקבלהאלוהיםרוחבכךהאלוהים.רוח

תפקיד.גוף,מגדיר,שםבו-זמנית

תהוחיתהוהארץ :'בלפסוקנעבור
-אלחיםורוחתהוםעל-פניוחשךובהו

לפניישמההמים.על-פנימרחפת
אלוהיםכשבאהיהמהההתחלה?

מכיריםשאנוכמוהעולםאתלברוא
סיטואציהישנההבריאהלפניאותו?
זהשמעורביםגורמיםביןבלבולשל

אלוהים,רוחתהום,חוש,ךארץ,בזה:
כלומרכבר,קיימיםגורמיםאלהמים.
שאינםההוויהשלממדיםישנם

בנצח-וקיימים-באלוהיםתלויים
האלוהית:הבריאהלפניעודלאחור

כמוהו.נצחייםהםתמיד,איתרהיוהם

ישבריאהכאןאיןאחרות,במילים

העמדהאתלתפוסשמרביםכפימאין,
לאאלוהיםהמקראית.המונותיאיסטית

כאשרמיש,ישבראאלאמאין,ישברא
מהחושךהאורהפרדת ,מיכלאנג'לוההבדלהתפקידהואהעיקריתפקידו

הדמיורגוסכמואוליהמבולבל.הישבתוךהשוניםהמושאיםבין
אפלטון.של
מבולבלמצבובוהו,בתוהונתונההארץזה?קדוםבמצבמתרחשומה
שולטהחושךכן,כמוהגורמים.שארלביןובינהעצמהלביןבינה

החושךלעצמה.מהותאלאאור,שלשלילהרקהואואיןבמציאות,

מתוךלהביןיש"תהום"המילהמשמעותאתהתהום.פניעלנמצא
המיםהםאלוהמבול:מסיפורוגםהבריאהסיפורבהמשךהפסוקים
המאיים.בעומקם

שניהמים.פניעלהחושךכמומרחףאלוהיםשגםמתבררוהנה
החושךוגםאלוהיםגםראשית,עבורנו:כאןמשמעותייםעניינים
ביןקורלציהישהתהום.שהםהמיםפניעלמרחפים,מצויים,

שרוחלומריהיהמוגזםאוליהחושך.לביןהאלוהיםרוחביןשניהם,
בתוךכולהשורההאלוהיםשרוחסביראבלזהים,והחושךהאלוהים
מאיים.ערבובאוהתמזגותעדהחושך

רוחרקאלאממש,אלוהיםעדייןבנמצאאיןיותר:אףוחשובשנית,
זרימתשלבמובןלהביןיש"רוח"הביטויאתמרחפת.וזוהאלוהים

אינההרוחכיגוף,ולארוחזאתאלוהים.נשמתשלבמובןאואוויר
בברואיםכשולטאלוהיםכגוף.אלאלראותיכולהואינהלדבריכולה

אלוהיםאוממנומרכיבקיימת,אלוהיםשלרוחרקבנמצא.לא-
עדייןהמלאבמובןאלוהיםלפעול.בפועליצאלאשעדייןבכוח,

המלאבמובןנבראולאוהארץהמיםשהחוש,ךכמוממשנברא.לא
יסופרבהמשךשהריהגורמים.משארכנפרדיםמוגדריםבהיותם

כשהבדילהארץואתהמיםאתהדיבורבאמצעותבראשאלוהים
שיבדילבכךעצמואתיבראהואעצמו,לגביגםכךמהשאר.אותם
שארלביןבינוהבלבולאתיבטלהואהגורמים.משארעצמו

ממדכאןואיןעליהם.שאחראיכגורםעצמואתיציבוגםהגורמים
במשורה,בהשרויאלאההוויה,כלאינואלוהיםשהריצמצום.של

ואזהקדמונים.הגורמיםשארלביןבינוחדהבצורהמפרידרקוהוא

האדם.כמולרוח,רקולאלגוףגםיזכה
ראינוויהי-אור.אוריהיאלחיםויאמר :'גלפסוקמגיעיםאנוועתה

לפניהבוראאלוהיםאתמייצגתאינהא'בפסוקאלוהיםשהמילה
ב'ובפסוקמליצי.תיאורזהוכיהראשון,הבריאהמעשהואתהבריאה

מרכיבהאלוהים,רוחאלאאינואלוהים
האלוהים.מובאועתההאלוהים.של
בהיותולאלוהיםהופכתהאלוהיםרוח
הדיבור.תחתשמתפקדזהשאומר,זה

הואאותו,שבוראהואכןעלהדיבור
ממדישממש.לאלוהיםאותושהופך
לפיוובכניסתההמילה,-אלוהיםמעל
כמיאותומכוננתהיאאלוהיםשל

כאלוהיםאותומקיימתכןועלשבורא
המלא.
הזאתהאמירהאור.יהיאומראלוהים
ויהי-אור.האור:אתמידמגשימה

בדמותמידהמתגשמתאידיאהישנה

מכוננתשמתגשמתוהאידיאההאור.

שהמסמןהפנטזיהאתאלוהיםאצל
שתוכניותיובהכרח,מסומנואתמוצא

הסטה.בלאמיידיתתתגשמנה

מופיעשהאורלהציעאףאפשר
במובןרקלאהדיבור,כדיתוךמיידית
לעולםבאלחושךכניגודשהאור
אלאחדש,כאובייקטחדשה,כמהות

שלסוגאלוהיםעבורחיתהכברויהי-אורשהאמירהמכיווןגם
אלוהיםביןההבדלהאתיצרהדיבורשמעשהמכיווןמדוע?אור.

שיצאככזהכעצמאי,אותויצרהאלוהים,אתהבדילהחוש,ךובין
הדיבורכןעלהאור.תחילתהוא-הואעצמוהדיבורמשמעהאור.אל

מאלוהיםהיוצאהואאור,הואשכןהאוראתמידהגשיםאור""ויהי
מהשאר.ומבדילו

המציאותכלולהשבוהקדוםהחושךאתפוצעמפציע,והאור
והחושךהאלוהיםרוחומניןכרוח.עצמו,אלוהיםגםאבלהקדמונית

אתשחוללהניצוץמהואור?וגםדיבורעצמםמתוךלהוציאידעו
מינכהאוזןהברוןכמוזאתלעשותידעההחשכהשמאהמפץ?
בכוחטובענית~יצהמתוךעצמו-וסוסו-כיחידה-אחתאתשמושך

יצרכברשהדיבורעתה,שהבנוכפיאועצמו-סוסו?שערמשיכת

והחושך?אלוהיםביןהמבדילהדיבורמעצםהאוראת
באיזהאלוהים,משתייךמתחםלאיזההשאלהנשאלתכן,עליתר
טרום-בריאהשלהקדוםבזמןהאלוהיםרוחשהרירוחו?נמצאתצד

ביניהם,מסוימתזהותשישלומרניתןואפילוהחוש,ךבתוךשורה
פולטיםהאלוהיםורוחהחושךואזהמים.פניעלמרחפיםכששניהם
אבלהחוש,ךאתופוצענוצרהאורהמדבר.האוראתמתוכםאיכשהו

אתרואהאלוהיםהבאבפסוקשהריאלוהים,וביןבינומבדילגם
רואהשהואלהסיקאפשר-כךואםבריאתו,שהושלמהלאחרהאור
הואואלוהיםאלוהים,שלאובייקטהואהאורלו.חיצוניכגורםאותו

הסובייקט.

היאשאוליהדילמה,עצםעללהקשותניתןשמאזאתבעקבות
מיש?ישאומאיןישבריאהזוהאםלשאלהבנוגעמראש,מופרכת

היושהריבלבד?האורשלבבריאהאוכולהבבריאהמדוברהאם
ארץ.מים,חוש,ךאלוהים:רוחעםיחדבהוויהכלוליםדבריםכבר

האור?אתעצמומתוךבראאלוהיםהאור?באמניןהפציע.והאור
מתוךבתחילה,האוראתהעולם,אתבראשהאלוהיםלטענהבניגוד

בוראאינושאלוהיםכאןלהציעאפשרנפרד,וכמשהושלו,העצמיות
לביןבינוהבדלהשלככליאלאכחומר,כממשות,האור,אתמה,דבר

היבדלותהוארוצההאלוהיםשרוחהעיקריהדבראוליכיהשאר,
והשארהבריאה,שלהעיקריתמטרתהזועצמית.בריאהמהשאר,

נובמבר-דצמבר
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שאלוהיםההנחהאתמקבליםאםשגםלומראףניתן
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להציעביקשנואנואבלהעולם.נבראשממנוהישהפעם
חלקלעומתהבריאה,מעשהלפניקייםאינושאלוהים
עולםהיהבעולם,ישהיהלפיכךקיים.שאכןמהעולם
שהיאהרימאין","ישלביטוימשמעותישואםקדמוני,
מתוךמוזרבאופןבוראאלוהיםשבוהמינכהאוזניבמובן
מאיןאנרגיההופעתזואוליהאור.ואתהדיבוראתעצמו
מאין.ישולא

ביןבדיעבדמשוטטיםאנואלוטענותשלהעלאתןבעצם
הסכמהאואי-אימוצןתוךבריאהשלשונותאידיאות
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עבורנועצמו.צמצוםומתוךעצמומתוךבוראהאינסוף

בריאהעםיחדמישיש-העולםפיזיותשלבריאהישנה
אנרגיה-המאירהדיבורשל-שלווהכוחאלוהיםשל

מאין.

כי-את-האודאלחיםוידאנאמדשבוד'לפסוקנתקדם
דואהאלוהיםהחשך.וביןהאודביןאלחיםויבדלטוב
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האוד,בינו,להבדילשהצליחובכךהחושך,לביןהאוד,
כנפרד.אלוהיםאתבראזהובאופןאלוהיםלבין

מהבלבולונגאלמהחושךנגאלהזאת,מהבחינהאלוהים,
להיוותרימשיךשאלוהיםכדיואולםהשאר.לביןבינו

המושאיותאתלשמדמעתהצדיךהואככזהבהגדרתו
ועודעודסיזיפיתאינרציהמתוךיבראהואלכןהחיצונית.

אותוויקבעהבאבגודםישלוטגודםשכלכדיגודמים,
למצבחזרהשלמניעהתוךבהבדלהויחזיקואותוויבדיל
כדיהעולםאתבראאלוהים .הקדוםהבלבולשלהרע

הגודמיםמשארמובדללהיותכדיאלוהי-העולם,להיות
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בודד.אחדשירכלומרשירה,ספרכלומרשנחוץ,מהאתרקאיתןקחוצא,

Travel light . צרכיך.כלאתתקייםהדרך
שירה
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ל~רח~.רד 7~~ללזp~כ?נו~יד;ן 'qtס~ך~ע ~ 7~ךאהי

~~ללה~ך~ינות,קסה 7 ~!(ות Q;:זtקק
 ,;ב~ז;כת;ך~ה w ~ח~tי~~נולאק;לח~~~נולא

~ריר~ס;ת~~~גום~נו wר~~קנו 9ח ~וד~~:;לtקיו:ז
~נןיק;ת

ח~הביס;ת tp ז:;לו~:ז

לע,ז'בלי~ך~ה~~יבה.ל
לע,זכלע,זכ

שמרכךמילכלספדתוססת.בעירדידהותשכורתחזור

המתן.ריפה.מופלאשהמסעכאלה)הרבהאיך(לשמוע

כךעלוכתובהבאהמסעאתדקרםקצת.ערדהמתן

 ."אמריקה"היאשכותרתושיד

בר-כוכבישראל

1 
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אמריקה

אלונייוסיצילם

 םס~~ז:;;:זק;ךד~ח 9 ~~~~ךז:רי

ןה,ז;כ~לךח;ק ה~~~ ט~~ע;ךך~ד,~יןר~~ךז:רי
!סב,ו~~ירקים,;ע.~ים~.רז ,ה~יד~~~ ה~~~

 ,ת;(!ק~,ע~~ךך;תז;כ~נ;ע,ע;תהדוך;ת ת;(!~;כ~

~ירידות~ירים~לכ;ת Q;ת IQ! ~~לים, 9 ~ ,םי~~;חך~ ה~~~ז.וי
w יז ף~;נ~ס~~י~ים~~ית~ד~כם~ז;~, 
w תי~v; ם~~:;ידת, ~ n ק;~י;ףt' ייל.~י

רונזיםט;~יםנזם~ים w ;ך~ים 9ז;כת;~ב 9ז;כ~אךקלו~ה
 :זא'~ה;~ים ה~יד~~-;ך~ \tזpלך;~לים

" Hello bright eyes " 
Q נןךךים םי~~~י~ים;:ז;:זךס;ן דז:;~ י~~~יו-י;ךק,קס;פ;ן

~אךק.דל 9 ~ 9 ~ ו~~~י wךש;
;:זח;ף י~~ז;כ~~ה.ל~זך~חלר~לים~יןסד;~ךת~ליפ;ך~;ה~ל
t\ ב.·ל~שה~זז:רילאף

ביאליקמוסדהמאוחד,הקיבוץהוצאת , 2010-1975שיריםמבחרהספר:מתוך

 !וצאקרם

המשודדתבעריכתשידהסרפ"שמדוד

עדומארח, 2012במאינפתחדגןנילי

היוצריםמשודדיםממאהלמעלהכה,

שידהשלומגוונתמקורנתאנתולוגיה

קהלביןמופציםהשיריםישראלית.

האינטרנט.ברחבישידהשוחד

נובמבר-דצמבר
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המעגלחוניתסמונת

 lפ;חצ'בסקיעשהאלשלשיריוספר-גחלתעל

המעגלחוניתסמונת

הואלראשונההמתפרסםגחלת 2פוחצ'בסקיעשהאלשלשיריוספר
במשךב"ארגז",דיוקליתראובמגירהשהוטמנושיריו,גדולה.הפתעה
נוכחותו 3 .התקופהניחוחאתומשמרים ,לאורכעתיוצאיםרבות,שנים
שסופרצדיקאותוהמעגל.לחונידומהבתקופתנוזהשיריםספרשל

לו.וזרחדשאחר,לעולםוהתעוררשנהשבעיםשישןעליו
הדמיוןהמעגל.חונישלכגורלואינוזהשיריםספרשלגורלואבל
לעולמנו,חזרושניםכמאהגנוזיםשהיושהשיריםבכ,ךבעיקרהוא

בלבד.שנהשבעיםישןהמעגלחונילהזכירכם:מאוד.בינתייםשהשתנה
ביבולמטפליםיניב,ועצמוןעשהאלאורהשנכדיו,בכךגםהואהדמיון

שלנכדובזמנוזאתשעשהכשםשלהם,סבאשהטמין
החרוב.נוטע

הנכדים,שלפועלםאתולשבחלהעריךמיליםאין
לטיפוחהודואגיםהמשפחה,מורשתעלהשוקדים
המעידהאדירה,ופיזיתנפשיתהשקעהזוולחיזוקה.

הטוטאליתוהמחויבותהמשפחתיהחוסןעל
למורשת.

עשהאל,אורההנכדהשלדבריהאתשיקראמיאין
יתרגש:שלאבחייה,עשהאלהסבאתפקידועל

ניתןחיי,אתהצילחיי,אתשינהעשהאל"סבא
לישאפשרוהםבביתוובחרותינעוריילדותי,לומר,
מסופריםהדברים .) 159(עמ'הנני"אשראתלהיות

פיסותהאוטוביוגרפיבספרהובאריכותבפתיחות

 .) 2008 (אשה
משוםכך?עליונגזרולמההמעגללחוניקרהמה

ייתןשהחרובממנוולמדחרוב""נוטעאדםשכשראה
שבעיםשתחיהלךברי"כלוםאותו:שאלשנה,שבעיםבעודרקפריו
שלפריואתלאכוליזכהשלאבנוטעזלזולוומשוםממנו?"ותאכלשנה
מלקט"שהואאדםראהכשהתעוררשנה.שבעיםשיישןעליונגזרהעץ,

שישןלוהתבררבינתייםהנוטע.שלנכדושהואוגילהחרוב"מאותו
לביתכשהגיעבלבד.נכדואלאהחיים,ביןאינוכברשבנושנה,שבעים
"ולאחוני,שהואלהםוגילהלחכמים,שחיתהקושיהכליישבהמדרש,

דעתוחלשהלו.כראויכבודבונהגוש"לאאלאעודולאלו".האמינו
אוחברותהאוהבריות:שאומריןזהדכא:אמרומת.-רחמיםובקש

קנו-קנז).עמ'ביאליקשלהאגדהספרתענית.(מסכתמיתותא"

כבוד,בונהגוולאבוהכירושלאמשוםלמותנפשואתשאלחוני
פוחצ'בסקי.עשהאלמחברוושלגחלתשלגורלוהואמכךשונהאך

~פנההשירים,שלהחייאתםבהווה.הנשמעהעבר",מן"קולהואהספר
ובמיוחדמשפחתו,וקורותקורותיוואלמחברואלהלבתשומתאת
אווירתה,התקופה,רוחאתהמשמריםהםהשיריםעצמם.השיריםאל

העולותוהספרותיותהתרבותיותההשפעותהארץ,נופיאז,שלהעברית
חומראתהתקופה,הוויאתלשחזראפשרבעזרתם .השיריםמתוך

28 
 363-4רןיגל

השיריםאז.שלהעבריתאתלציון,בראשוןהעבריהספרבביתהלימוד
ונשארשקפאהעבר,לביןההווהביןהדיאלוגאתלקייםמאפשרים
רגשותהבעתפתיחות,ישירות,שאבדה,תמימותבשיריםישכשהיה.

הסוואה.וללאהתנצלותללאעזה

ראשונותשלחשיבותה

המשורראוהראשון?הצברהמשוררפוחצ'בסקיעשהאלהיההאם
הראשון?הארצישראלי

לרביםהמשותףהכלליהאנושיהרצוןועלהראשונות,שלחשיבותהעל
במחקריבאריכותכתבתיראשונות,שלבכתרולזכותראשוןלהיות
 4העברית".בספרותדרךופורצימחדשים-הראשונות"מחיר

שתיביןמבחיניםהספרותבמחקרמורכבת:היאזולשאלההתשובה
שלאהספרותמתולדותידועה~רסום.וזמןהכתיבהזמןזמן,מערכות

וזמןמוקדםהכתיבהזמןהזמנים:מערכותשתיביןניכרמרחקישפעם

שנכתב?מהאת"סופרים"ממתיהשאלה:נשאלתואזמאוחר.הפרסום
לרביםידועהיהפורסם,לאשאמנםהיד,כתבשאםהיא:התשובותאחת

כמועדהכתיבהמועדאתלראותיש-והשפיעלמעטים,אפילואו
והתגלהבזמנו,ברביםנודעולאגנוז,היההידכתבאםאבלהראשון.

הפרסום.מזמןרקהשפעתואתלמנותיששנים,מקץ

היא:הראשוןהארצישראליהמשוררהיהאםלשאלההתשובהלכן,
עצמוןשמנהשמותאותםלרבותלאחרים,קדם-הכתיבהזמןשלפי
פיינברג,אבשלוםכרמי,משהדאב,אסתרהצבר":"משוכתבמבואיניב

ב"ארגז",ונשארופורסמו,לאשהשיריםמכיווןאבל,אב"י.בןאיתמר

העבריתהשירההתפתחותעלשיריוהשפעתעללדבראי-אפשרהרי
ידכתביעדייןישאולי-יודעמיוכן,בראשיתה.הארצישראלית

קודם,שנכתבוובמגירות,בארגזיםישנות,במזוודותגג,בעליות

לגילויים.המצפים

אי-הפרסוםחידת

יניבעצמוןכהשערת-כיייתכןשיריו.פורסמולאמדועלדעתקשה
בשלאםפוחצ'בסקי,נחמההסופרתאמו"מצדמביקורת"חששבשל-

החדשה,ביהודהלספרהועוינתקשהמביקורתנכוותהעצמהשהיאכך
קשהמבקרתשחיתהמשוםאםעליה;שליבמונוגרפיהשתיארתיכפי

 5של"."בןלהיותשקשהמשוםאםבנה,שלליצירתו

 ) 29.11.1913 (תרע"דבחשווןכ"טמיוםהצעיר''הפועללעורךהפנייה
חיתההספר,נקראשמושעל ,) 26(עמ''גחלת'השירצורףשאליה
לספרותהמדוראתשניםבאותןשערכהבארון,לדבורהפנייהלמעשה

היאשבארוןידעשלאשאו:לשער,ישזכרבלשוןלעורךמהפנייהבעתרן.
לעורךמכתבואתמלכתחילהשהפנהאולספרות,המדורשלהעורכת

לוודאיוקרובברחובות,אהרנוביץעבדלארץעלייתועםאהרנוביץ.יוסף
בפרט.פוחצ'בסקינחמהואתבכללפוחצ'בסקימשפחתאתשהכיר

בביוגרפיהשתוארכפיפוחצ'בסקי,נחמהאתהכירהבארוןדבורהגם

כילשעריש .) 1988 (הראשונההמחצית-בארוןדבררהעליה:שלי
היאההיכרותדווקאלעתים,עשהאל.אתגםהכירהבביתהכשהתארחה

פרסמהלאמדועלדעתקשהלו;ענתהומהאםלדעתאיןהאדם.בעוכרי
הלוהטהנושאבגללאוליבעיניה,חןמצאשלאמשוםאםהשיר:את

חידה,נשארים-השירפרסוםואילעורך,המכתבחידתלבינה?שבינו
הצעיר''הפועלמארכיוןתשובהמכתבהימיםמןביוםיתגלהאםאלא
בארון.דבורהשלהמצונזרמארכיונהאואז,של

אהבתימשיבהאת"איןהשיר:בתחילתהלוהטותשהשורותכאמור,ייתכן,

והשואפותפחותלאהבוערותהסיוםושורות ) 26(עמ'מוטב!" /אלי?



 ;לבךהחרטהואכלהמציל;.ואיןשנינו"ובערנונקם:
שהעדיפההעורכת,שללרוחההיולא-לאפר!"והיה
עלוההסתרההרמזהספרותי,האיפוקמדיניותאת
בכלבמיוחדוההתלהמות,הזעקההישיר,הדיבורפני

עשריםבןאזהיהעשהאללבינה.שבינוליחסיםהנוגע
מיואששירלאחרחודשיםשישהילד.לאכברואחת.

עמ'תרע"ד;באייר(כ"וקטנה''ידהשירנכתבזה,

חיבוקיםבמרכזוהפעםהתחושה.התהפכהשבו ,) 27

כאןוגםמועצמים,הרגשותכאןגםרבים.ונשיקות

"הנשיקותבהיפוך:כיאםשליט,רהבע.רההאשמוטיב

צורבות".בוערות, דל~~~
המהדיריםעוניםבחייו,פרסםלאמדועהשאלהעל

עללהוסיףואיןלספר,דברובאחריתבמבוא
היושהשיריםכדעתם,לשער,ישהשערותיהם.

אתלחשוףרצהלא"ועשהאלמדי,חושפניים
הדברים,מטבעבמשפחה,הפנימייםהקונפליקטים

 1938פוחצ'בסקיעשהאלבשיריהדבריםאמוריםבמיוחדזרים".שללעיניהם

 6"במשפחה".המדור

"אשבמדורהשיריםשלהראשונההחטיבהסביבדברייתרכזוכאן
-חוני"שלל"שנתוהקשוריםנושאיםאותםבקצרהיובלטוהאהבה".
להיכתבשהחלושיריםשהשתנה:בעולםיקיצההמעגל":חוני"תסמונת

לאחרשניםמאהלתחייהוקמובארגז,נגנזו ' 1913-תרע"גבשנת
ואווירתה;התקופההוויהשפעות,מוטיבים,הם:הנושאיםכתיבתם.

 7העברית.הלשון

הואלנערה.באהבתומאודמתייסרהאוהב
אליהמשיכתוביןמנוגדים:רגשותביןמתלבט
היאכיהאשמתוביןממנה;להינתקלרצונו
עליושהילכההקסםמןלהנאתואותו,כישפה
אוהבתבאמתהיאאםהשאלהביןובעיקר

בניהםאלהרגשותשמאאואותהוהואאותו
אואותהולאהובלהמשיךרוצההואהאםחלוף;
'התדעי?'ממנה.להינתקרגעבכליכולשהוא
כיהאמנתי,;חי.בכאזזהמדוע"אך :) 50(עמ'

בשיראוחי?".בכ~ז.ןקכבליךזמןבכלאוכל
המתחאתהמתאר ,) 52(עמ'האהבה''חיידק

מרירותה"."גךללביןהאהבה"":סורישבין
הואהגבר,החזק,שבוקרב,שדההיאהאהבה

החזק:הואהאשה,והחלש,החלשלעתים
אשהחחזקאותי ;ומעולםמאזחשבתי"ואני
חזקת"ממניכנראהאת"אך ]-- 1-תכריע"בל

במערכת .) 59-58עמ'נפשי',ידעתי('לא
התקרבותומורדות,עליותביניהםהיחסים

אסורה''~ציפורבשירוהתפייסות.כעסועלבון,הערכהוהתרחקות,
אהובתו:אתבשוגגשהעליבעללהתנצלצורךחשהאוהב ) 60(עמ'
 ;קדומיםדעותמפנימדוע!?התדעיהקטנה,אהבת;,ןrזערךידעתי"לא
שמרתי".-נשיםיחקיעל
ממשיךהוא ) 66(עמ'לבקש'תבואי'אםהמדור:אתהחותםבשירוכן

"יביאשהזמןבתקווהאותהלשכוחאהובתו,אתלהרחיקאםלהתלבט
נפשו"."שאהבהשללבואהלצפותלהמשיךאומזור",לו

אתעצמועללקחתהדוברמוכן ) 65(עמ' 'ת~~~בהן'העבותותבשיר
באומץלהתייצבעצמואתמעודדהואאהובתו.עםלקשרהאחריות

באהבהעליךוקבלהסוס,עלטוסכלומר,כטוס!","ךכבאהובתו:לפני
 ."ת~~~בהןהעבותות"~ביאתובעיקר"הייסורים"את

לקבוצתהואאףשייר"משפחה",במדורששובץ ) 118(עמ' 'הך;~'השיר
שנכתבתרע"ד),בשבטכ"בה'ליוםאור(תאריכו:תרע"ג-תרע"ד,שירי

הtקמשה".פי"הבלעלאהובתושלשמהאתכותבהואבוקר.לפנות

אהבהשירי

השיריםהשירים.שלהבלעדיהנושאהיאהאהבההאהבה""אשבמדור
קיצוניים.ישירים,מוחצנים,עזים,הרגשותרבה.בעוצמהמתאפיינים

עתיםשאול,ירכתיעדמתייסרעתיםהאוהבנלהב.טוטאליגדול,הכל
ביןלפיוס,כעסביןלחברתה:אחתמקיצוניותנעהשמים.עדמאושר

 sהביניים.גוונימעטיםלחבק.רצוןלביןלעזוברצון

שהשירהבניסוחיםיצרים,עזתסוערת,חושנית,אהבהפרציבשיריםיש

כ,ךבגלוי.מלהשמיעםכהעדהתאפקהוהעצורההפוריטניתהעברית
"תינהשבחלומוהדוברמעיד ,) 43-42(עמ''בחלומי'בשירלמשל,
הבחוריםאתלחלקמהססתאינההיאאףהנערהאהובתו.עםאהבים"
מן /יסובבוני:בחורים ן~~~בהן ;האהבותהנה"שלשסוגים:לשלושה

 . ;" ...הזרועותומןהראשמןהלב,
לאשהורקאךנכתבולאאלוששירים"ברורעשהאל,אורהשללדבריה
נושאלהיותאוקנאהבפרץלעמודרצהשלאבוודאיועשהאלאחת,

שהםברוראבלהוא.כךכדבריה,שאכן,משערתאנירכיל".להולכי
האהבה . 1915בשנתאביביתהתללעירהנישואיושלפניבשנתייםנכתבו

אלואין ;האדםימייהיו ;ודורדודכש-נדתגם"ואםהאדם:חיימרכזהיא
לשערישזאת,ובכל .) 45(עמ'הבהירים"בלילותאהבהדעתבלי ;חיים

אשתו.שתהיהמיאחריוהחיזורההתאהבותבתקופתשנכתבו

אכן:אםמתלבטהואלבינהבינוהיחסיםמערכתבראשיתכבר
מערכת .) 55-54עמ' ,'ןך;:תכמ'(יאהבני!"ובאמונה ;אוהבלב"מצאתי

האהבהלעצםבאשרופקפוקביטחוןומורדות,עליותבהישזויחסים
שנית"לראותךבקשלבי ;נפרדנואך"אזכרה:וחזרות:פרידותומניעיה,

לאהבה,שנאהביןקיצוניים,רגשותביןנעהאוהב .) 55עמ'('מכתביך',
הנשים~םאת"לרגעיםלשנאה:התרפקותביןלדחייה,משיכהבין

בואה!'עלם,'הראשמעהלרגעים /אותו;אהבתימגדלאפשראשנאה;,
 .) 49(עמ'מביתו"כמגךשאברחאז /-

האשמוטיב-מוטיבים

שםשמעידכפירבים,שיריםמאפייןהרבותלנגזרותיההאשמוטיב
הנעוריםאשהאהבה;אש-הראשוניםהמדוריםשנישמותהספר.

האהבהאתמציתהגםהאשכפול:תפקידלאשהשירים.מןכמהושמות
השירעזים.הםהיצריםמחממת.וגםשורפתגםאותה;מכלהוגם

הכותב .) 25(עמ'זרה''אשהואביותר,מוקדםהשירשאינוהפותח,

עלמאודכועסגםאבללאהבה,לאהובה,-נשים"ר tq ~"-לאשה [iכ~
במיליםביטוילידיבאהכעסרוצה.שהיהכפיאהבהלומשיביםשאין

(עמ'נפשי'ידעתי'לאבשיר .) 25(עמ'חת.פת""נשיוקשות:חריפות
לרבותהאשמתקרר".לאולנצחרותחבוע;;ר~אשמה"דבר :)-59 58

(עמ'תטיבי'אשר'לכלבשירגםחוזרתהשחורה,והאשהזרה""האש
אלי~זי"ואתתרע"ג-תרע"ד:שלהחיזורשירימסדרתהואגם ,) 64

ודמתה ;בשח;רהתבריקהזרההאשבעיני;,ןואשוגאה,זקופה ;תגשי

 T : • .) 64(עמ'שערותיך"לשחור

האוהבשלהעזיםרגשותיו ,) 66(עמ'לבקש'תבואי'אםהשירבסיום
כפולבדימויהשקיעה,לצבעידומיםלחפשותבואשאהובתוהמצפה

וארמהלבנהאש ;ק~.א~~לא"מדועיחד:גםוארנוןהתלכדותשל
 .יאבדו?"שמשםאת ;בבערםהאשכשמיאו /יתלכדו?
הים.השמש,הכוכבים,-הטבעאיתניעז:פזי 1להמרביםהאהבהבשייי

נובמבר-דצמבר
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השפעות 1

השונותההשפעותאתשלהם,הלשוניברובדבמיוחדמגלים,השירים
בעזרתלשחזר,שאפשרכמעטלציון.בראשוןהספרבביתהכותבשספג

עברית,ובמקצועותבכללהספרבביתהלימודיםתוכניותאתהשירים,
המשורריםמשיריהשירייםהלשוןצירופיאתבפרט.וספרותתנ"ך

ישראל.לארץפוחצ'בסקיעשהאלהעלהבגולההעברים

התנ"ךלשון
עלשגוריםהיוהתנ"ךפסוקיבמיוחד.וניכרתרבההיאהתנ"ךהשפעת

בפרט.לציוןובראשוןבכללישראלבארץהספרביתחניכישלפיהם
טבעיאךלכן .ביותרהטבעיבאופןהתנ"ך"ב"לשוןחיבוריםאזכתבו
התנ"ך".ב"לשוןהיאגםתיעשהביותרהאישיתהרגשותשהבעתהוא

לצקתרקצריךשהיהוידועים,מוכניםקיבולכליהיוכברהתנ"ךפסוקי
והחוויות.הרגשותאתלתוכם
שלושכאןתוזכרנההשירים,בכלהמצויותהרבותהדוגמאותמתוך
ותורמותשיר,כלשלהכוללהמארגמןחלקכמובן,הן,במבודד.בלבד,
ואםלהכניגודאםבמקרא,למשמעותוכחיזוקאםלמשמעותו:בדרכן
המקראי.במקורחופשישימושתוךממנהבשונה

רבים:בלשוןלנשיםפונה ,) 25(עמ'הספראתהפותחזרה''אשהשיר-
"iוהאיומיםהחזקיםאחדהואזרה""אשהצירוףזרה".אשבקרבי ןח.~ר

אהרן,בניעלמסופרשבו , 10י'ויקראבספרמקורו .במקרא i-ביות
לפני"ויקריבולהקטירה:נצטוושלאקטורתשהקטירוואביהוא,נדב
היהשלהםזהבמעשה .) 1י(ויקראאותם"ציווהלאאשרזרהאשה'

עונשנענשוכיעדחמור,כההיההמעשהוהתנשאות.גאווהמשום

 ,'י(ויקרא, "'הלפניוימותואותם,ותאכלה'מלפניאש"ותצאמוות:
 ) 4 'ג(במדברבספרפעמייםונזכרחזרכיעדנורא,כההיההעונש .) 2

לפניואביהואנדב ת~~כ"ומשה":אהרן"תולדותאתהמתארתבפרשה
בפרשה 61כ"ובפרקוכןסיני"במדברה'לפניזרהאשבהקריבםה'

אשבהקריבםואביהואנדב"וימתישראל:שבטי~פקדאתהמתארת
השנייה:ובפעם "'ה"פניפעמיים:נזכרהראשונה(בפעם "'הלפניזרה
בלבד).אחתפעם

והצורךואתלנשים,העזההתשוקהאתמבטאבשירכזהעזצירוף
פרץאתמחזקהמקראיבביטויהשימושרואים"."מעיןלהסתירה
השירי.הרגשות

רחבותמתוךאזמרה ;אשירהאנכילידידתי"אנכילידידתי":"אנכי-
דבורהשירתשלמראשוהמוכנההידועההמתכונת .) 4 7(עמ'הלב"

 ;אשירהאנכילה'אנכי ;רוזניםהאזינו ;מלכים"שמעוביותר:בולטת
 .) 3ה(שופטיםישראל"אלוהילה'אזמר
לאלוהיםהללשירהםאלהפסוקיםדבורה,בשירתשבמקור,בעוד
שלבשירוהריבו,בולטתהאישיתההתפארותכשנימתהניצחון,על

הטקסטחילוןרקלאמנוגד.ואףשונההכיווןפוחצ'בסקי,עשהאל
שינויבעיקראלא-האהובהלידידהלפנייהלאלוהיםמפנייה-המקראי
השירמתהפך"המוכנים",התנכיים,הפתיחהפסוקילאחרהרוח.בהלך

 ) 4 7(עמ'לכ~ב"~דגעגועים"ך~שרתומבטא

בשירופוחצ'בסקיעשהאלעושהמקראיבפסוקויפהמקורישימוש-
עשויהעז",לאעם"הגעגועיםהשירפתיחת .) 53(עמ''הגעגועים'
משלי,מספרלחמם"בקיץויכינולא-עז,עם"הנמליםהפסוקבמתכונת

חכמים:אךחלשיםארץ","קטנישלחוכמתםמתוארתבמקור . 25ל'
עזיםבגעגועיםהנמליםמתחלפותבשירשממית.ארבה,שפנים,נמלים,

לחדרהלהתפרץתשוקתואתומחזקיםדמיונואתהממלאיםהדובר,של
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אהובתו.של
 ;ושערותיההשחורות"עיניההנערהתיאור'הגעגועים'שירבאותו

"ראשוהשירים:בשירהנערתיאורעלדווקאמבוססמעורבים",tקזrpךרו
 .) 11(הכעורב"שחורותתלתליםקווצותיופזכתם

העבריתהספרותהשפעת

ביאליק
במיוחדעשהאל,עלוהבולטתהחזקההיאביאליקשהשפעתדומה
בכלהקבועהכללאתולהדגישלחזורישזאתעםשלו.האהבהבשירי
בתוכושישממהאלאמושפעאדםאיןהשפעות:עלשמדבריםפעם

הואאליהן,נחשףשהואלהשפעותקרובנשמתו""שורשאםרקמקודם.
בצלמו.ולעצבןאותןלקלוטמסוגל

בעצםאלאהמשוררים,שניביןהרמהבהבדלידנהאינהההשוואה
רגש,מלאשלבולמימאפשרתגדול,משוררשלששירתוהעובדה
נעזרפוחצ'בסקישעשהאללומראפשרשיר.במילותרגשותיואתלבטא
שלו:הפרטייםבתכניםאותםוממלאביאליק,שירישלהלשונייםבכלים

ישראל.ארץשלוהנוףההורירקעעלאהבתושלוהמורדותהמעלות
כחומרחופשישימושבהםעושהאלאלשיריו,משתעבדהואאין
חושנית,אהבהבמימושביאליקשלהיסוסיומולשלו.להרגשתוגלם

ואףכוחופוחצ'בסקי,עשהאלשלחושניותובולטיםלנערה,ארוטית
ניכרת ) 27(עמ'קטנה'ו'יד ) 15(עמ'זרה''אשבשירים 9תוקפנותו.

אדר(י"ב'הכניסיני'בשירוביאליקשלוה"כוכבים""הלהבה"השפעת
זרה''אשבשיראותי".רמו"הכוכבים ;"ה~חל~נשרפה"נפשיתרס"ה):

"הכוכביםקטנה':'ידובשיר ;"ך?!ז~~לה~תבלהבה,"תשרפיני :) 15(עמ'
 . .וער;,מאירים"בוערים,בנפלם

עשהאלבשיריקבועיםמוטיביםהםוה"להבה"ה"בערה"ה"אש",
- ) 129(עמ''אחותי'בשיר:גםכ,ךביאליק.בהשפעתגםפוחצ'בסקי,

"תמיד"בוער":הסיוםלאחותו,אחביןתקיניםלאיחסיםעלנדירשיר
 ;במטפחתעיניךתמחיואת /ידעתי'מכברזה'קנאה /בנחת:אענך

אותי".תשרפיובמבטך-קנאה

חידקל'ונהרפרתנהר'ביןביאליקשלשירוהשפעתבמיוחד,בולטת
 ,) 33-32 (יפו'וביןראשון'ביןהשירשלומתכונתוניסוחיועל ,) 1906 (

ועלהתיכוןיםעל /יפו,וביןראשון"ביןבו:המופיעהה"דוכיפת"לרבות
זהב".דוכיפתלהתשוט ;גליומעלתדאה-תטוס, ;חופו
שלשירובאימוץאלאובהשפעה,כלליתבהשראההמדובראיןכאן

ההתרחשותהעברתתוךפיו",ו"עלבמתכונתושירוכתיבתביאליק,
הנערההיאהדוברתביאליקשלשבשירובעודאבלישראל.לארץ
בשירוהריבן-זוגי",ליובקשי"צאיממנה:ומבקשתלדוכיפתהפונה
לרצותהמהדוכיפתהמבקשהאוהבהגברהואהדוברעשהאלשל

ביניהם:ריבאוהבנהאילאחרכנראההעזה,אהבתואתלהולמסור

 ~רה.~מילאלעדאנכי /נש~ןה:בהל~צכהעת ;לנערהאמריאמר:"כה
רר"..~ש~תמידעי~יכאישון

עשהאלשלזהבשירובמיוחדבולטתביאליקשל.שירושלהמתכונת
עופיזהב"ציפורלאהובתו:דברואתלהביאכדיבוהנעזרפוחצ'בסקי,

בהל~צכהעת ;לנערהאזתגידיוכה ;זוגיבתחלוןעלתעמדיעד ;חוגי
נש~ןה".

 ,לציוןראשוןבןשלשהחריזהעדגדולה,כךכלביאליקשלההשפעה
 .ביאליקשלזוכמומלעילית,היאהספרדית,בהברהעבריתהדובר
בנוסחלחרוזהרצוןגברהמציאות;עלהספרותיתהקונוונציהגברה

חופו";ועלהתיכוןיםעליפו;,וביןראשון"ביןהחי:הדיבורעלביאליק
שםועודזוגי",בתחלוןעלתעמדיעד ;חוגיעופיזהב"ציפורוכן:

נוספים.ובשירים



שלשירועםהמתכתב ) 57-56(עמ'קטן''מכתבבשירהדיןהוא

 .) 1897 ( 'ה~ס~ליקטן'מכתבביאליק:
אהבהביןומתלבטבאהבתומתייסרביאליקשלבשירוהדוברבעוד

עמי",~זק~תאתקדושהרת;,.ם~לי~הי;תאת"זכהוגשמית:רוחנית
ביניהם, ·שה~המהאתלשכוחלאאהובתושלמכתבהעלכתשובה

פוחצ'בסקי.עשהאלשלמכתבואופיהואשונה

 ;ושלטתבעולםישנה"האמנםה~ד~ר:תוהה ) 63-62כעמ''היא'בשיר
ביאליקבנוסחהיאבשירהשאלות .מערכתהטהורה".האהבהזועוד

בחר;ךכלכס;ףסופי"והיההשורות:ואילו(תרס"ה);'הכניסיני'בשירו
למדושםהספר,בביתהלימודיםתוכניתעלמעידותונפגע"שהציץ

בןשלפיולפרדס"שנכנסו"ארבעהעלחגיגהבמסכתהמסופראתהכל
ונפגע".ש"הציץהואזומא

שניאורזלמן
גלויהוארוטיותתשוקהרוויבזמנם.מאודנועזיםהיושניאורשלשיריו

נקראוששיריופלאאיןלכןפוריטניות.שניםבאותןחידוששחיתה
הספר.בביתאליהםשנחשפוהנעוריםבניבקרבבשקיקה

בשורות:הפותחתרס"ב)(וארשה,(רומנס)'לומסרהלבהכל'אתשירו
 /שני-חן,-שפתיהזוג /בה;געתהעזלאאיש /-להחיתהע~גה"יד
הדור.בניהצעיריםהקוראיםעלקסםהילךהן",נוצרולנזVיקותרק
הדוברשבותרס"ד),ינואר(וילנה,אנחנו'נושקים'כןהשירעםיחד
ארוכהלוהטת,צרפתית","נשיקהלמעשה,ומתאר,ל"ילדתי",פונה

אין-"נשיקתחנך;";עלומיומוצץושותהאחדפהוסופג "ומתמשכת:

ראשית".ואיןסוף

פוחצ'בסקי.עשהאלבשירינשמעיםואחריםאלהשיריםשנישלהדיהם
שלענוגה''ידעםהמתכתב ,) 27(עמ'קטנה''ידבשירו:למשלכך

'כךמשירו"הכשר"קיבלצורבות",בוערות,בנפלןו"הנשיקותשניאור.

אנחנו'.נושקים

האהובה,עםביחסיםוהמורדותהעליותעלעשהאל,שלהאהבהשירי
משיריניזוניםהםגםוהשנאה,האהבהאליה,וההתקרבותההתרחקות

שורותבושישתרס"ה)כנראה:(שקלוב,'זכריה'שירו:כגון,שניאור.
שהתנהגותולאחרלעוזבה,ומאייםכעסואתהאוהבמבטאשבהןכאלה,
"לאולכן:מתרעמת".ואתיד,ךאתנושק"אניבעיניה:חןמוצאתאינה

אעזבךו ... 1 ;ונאהוזרהקרהכאןחותריתמת;הלהרגיזעודאוסיף
למזכרת.ספר,דפיביןששמיםמיובש :לפרחהכוונהב'זכריה',ואסע".
פרחים.יחדקטףהאוהביםזוגשבומטיולמזכרת=זה:במקרה

קצלנסוןיצחק
מקורשימש(תרס"ז),בכנען'הלילותיפים'מהקצנלסון:יצחקשלשירו

 ) 45-44(עמ'הבהירום'בלילותאהבה'דעתעשהאלשללשירוהשראה
קצנלסוןיצחק .) 44(עמ'בראשון"אצלכםהלילות"יפיםכגון:בשורה
שלובשירוובהירים";המהצוננים ;בכנעןהלילותיפים"מהכתב:

יפים /בראשון!אצלכםהלילות"יפיםזוגה:לבןהנערהאומרתעשהאל
אהבהדעתבלי ;חייםאלו"איןהמאוהב:הבחורומסיים:;כים" rWזםהם

הבהירים".בלילות

שטיינברגיעקב

המאהבראשיתהמשורריםשלהדור""מוטיבהיההשיממוןמוטיב
"הבדידותועל"השיממון"עללהתאונן"אופנתי"זההיההעשרים.
השו~ם".וה"לבהנוראה"

בסדרה:היחיד,היהלאשכאמורשטיינברג,יעקבשלבשירולמשלכ,ך
מןרנהפסקה ,;ז?ייממון-וכךכךבין"אךנכתב: ) 1907 (טירות" 9 "

אנשים"מתעסקיםשנים:מאותןהקריה','מןובשירו: ;)'י(עמ'הלבבות"

שממון"קבוכן:שממון"של·השד ם~~~כאלו /ו~~מון,~חרשת

יד).(עמ'קביך"תשעהולזקנה ,;לעלומים
 :) 41-40(עמ'הסוסה'גבי'עלפוחצ'בסקיעשהאלשלירו tvבבהשוואה,

 /ארצה,ראותאותךאני "וכן:געגועים"שלבנם ;השממוןעלי"גבר
 ·: ·: :זגבר".עליהשממון

המאהראשיתשלמאירופהשהועברהביטוי,שלהספרותיותבולטת
שלמכוחההספרותשלכוחהגדלזובדוגמהגם .לציוןלראשוןוהגיע

ההערהעםיחדהשירשםשמעידכפינכתבו,הדבריםשכןהמציאות,

עםהשיממון"מסתדר"איךלהביןקשההסוסה".גבי"עלבשוליו:
הסיטואציה.

 42-(עמ''בחלומי'בשירהנוףבתיאורגםביטוילידיבאהזוספרותיות
שיריבהשפעתאירופהשלנופהנזכרו"חולות""פרדסים"רקעעל :) 43

ימלאוומקומם ;חלפוהיפים,הקיץימיחלפו"אכןואחרים:ביאליק
עלבודדבעזבם ;עפוברחו,מארצותיהםהקיץ~פוריוקו;;וחרףרוחות
 .) 42(עמ'הדרור"-השלג

10 

1 

ואווירתההתקופההווי

וה"פרדסים"הסוסהדיוקוליתר"הסוס"
אתהמלוויםהקבועיםה"אביזרים"הם

נמצאתשאהובתומשוםאוליהשירים,
אליהלהגיעהתחבורהואמצעיאביבבתל
הואבדרכוהסוסה.ולמעשה,הסוס,היה
בשירלמשלכ,ךהפרדסים.פניעלעובר

אותךראותי"וברגע :) 53(עמ''הגעגועים'

לחבקני,/יריםופושטתזקופה ;בדמיוני

וג~אסוסתיעלע.לח /תשוקה:אחזתני
הנניבקריאת ;חדרך.אלולפתע ;ארץ

 .) 53(עמ'התפרץ!"
אעל"עתההסוסה':גבי'עלבשיריםוכן
 ;) 41(עמ'בדרכים"אטוסה ;סוסתיעל
בצללבוא ;לךואקראאקום"אזיוכן:

אהבה?"לל~ב"למה :) 41(עמ'סוכתי"
ועוד. ) 51(עמ'

שלהאופייניהנוףהואהפרדסיםנוף
מראההוא"מח~םוסביבותיה:המושבה

בעשרותיהםעת ;בלבדתפוחי-הזהב
 ;הפרדסיםהנםיפים"מהארצה";יש;חו

הזהב"תפוחי.רבבות~ל 7 ~ 7והיהו ...ן
כסקי'פוחצועידהעשהאל .) 43-42 ·עמ,('בחלומי',

שהנערהמכתביםבאמצעותנעשההחיזור

(עמ'קטן''מכתב ;) 55-54כעמ''מכת~יך'ולהיפך:לבהלאהובשולחת
היום.שלה~סרוניםהםאזשלהמכתבים .) 57-56
האהבהשירימסדרת ) 61כעמ'רועדת'זרועותי'ביןהשירבשוליבהערה

נכתבהצהרים.אחר 1שעהבתמוזי"ז ,'ו"יוםנכתב:תרע"ג-תרע"ד,

להעתיק."לנכוןמצאתילאהסוףאתהחולות.ידעלהשקמהתחת
ובכלבכיס,כתיבהכליעםהסתובבשהכותבללמודאפשרזומהערה

מעתיקמכןולאחרשיריואתכותבהיההמוזה,עליושנחההזדמנות
התחלתלפניקצרזמןנכתבזהשירשירים.למחברתל"נקי"אותם
עלהענבים":;נצירראשית /שעה,עוד~ציר ij"להתחלתהענבים:בציר
 .) 61כעמ'התרנגולים""קריאתרקע

 10"שעהבשוליהם:ההערהשמעידהכפיבלילה,נכתבורביםשירים
'לאבשירכגוןוהמפר,ךהארוךהעבודהיוםתוםעם ,) 64(עמ'בלילה"
~קו-~בשרידי ;ה"והבהאוןרבכי"ונראה :) 59-58(עמ'נפשי'ידעתי
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1 
נוח".מבליהיוםכלעבדיעתהטבע;בחיק

הואהגגהריחול,גבעותעםשטוחנוףהוא:לציוןראשוןשנוףמכיוון
 ;אשבהבדדביתיגג"עלהאוהבים:מתבודדיםשבהםהמקומותבין

מטייליםהאוהביםזוגות .) 47עמ'לידידתי',('אנכיהדמדומים"בשעת
('דעתהמושבה"ילידהענק"זהב"איקליפטוס"ומתבוננים"הגבעה"על

 .) 45-44הבהירים',בלילותאהבה
בשירים.ביטוילידיבאההיאגםבהעוסקשהדוברהחקלאיתהעבודה

הרכבתמלאכתאתהמתארותבשורות ,) 28(עמ' 'י;זך~~זp~~ריז;י 't 'כגון:
זי q ~עתחוננתי;השקדיםעתבכרס;הבקרהיות"ע.תהשקדים:

 ."-קשרתי ה~~ד~ההרכבהובטרםהסכין;
הקיץלמשל,כ,ךוהיבולים.האווירמזגלפימאופיינותהשנהעונות
~הב iJ"לעתהקמה";דהב iJ"לעתולחקלאות:לטבעבהתאםמסומן

על .לשמורכדיבכרםאו.במקשהשמקימיםהסוכהגםהמשמשים".
גבי('עלהחמההעונהעלמעידיםופתן,נחששלומציאותםהיבול,

 .) 41-40עמ'הסוסה',

פעםשלעברית

הרזההעבריתעםהיום,בעינינושנחשבשמהלהעיר,הראוימן
היהספרותיות,מליציות,נדירות,מיליםהדוברים,בפיוהמדלדלת

תקני,עברי,דיבורשנה,מאהשלפניבא"יהעבריתדובריבפירבהבמידה
כשלאספרותיתגבוהה,בשפההיולעבריתהתרגומיםרקלאיום-יומי.
הפסוקיםכזה.היההיום-יומיהדיבורגםאלאכלל),לקוראיםהפריעה
למרות"פרוזה".מדבריםשהםכללהרגישושלאהמדברים,מפי"נשרו"
הלשוןביןגדולפערהיהלאהרחוב,בלשוןשנוצרהארצישראליהסלנג
הספרותלשוןלביןוהספרות,התנ"ךעלהמבוססתהספר,בביתשלמדו
בביטויימתובלתחיתההספרותיתהרחובלשוןהרחוב.לשוןואפילו
אחת.בכפיפההריבהרמוניה,לאאםיחדשכנוהרשויותושתיסלנג,

דור,באותומקובליםשהיוהלועזייםהמונחיםאתגסמשקפיםהשירים
אותם.החליפוהעברייםשהמונחיםלפני
בלשוןטבעישימושעלמעידותמאוד,מהרבהמעטהדוגמאות,שלוש

תחליפיהםלפניאזשלבעבריתמקובליםלועזייםמונחיםעלהמקרא;
הלימודמלשוןחלקחיתההיאשגםבארמית,טבעישימושועלהעבריים

העברי.הספרביתחניכישלפיהםעלשגורהוחיתה

טבעיתמליצה
בבית ) 45-44(עמ'הבהירים'בלילותאהבה'דעתבשירהשרפהתיאור

היה ;המושבה,ילידהענקזההאש,/~חדה"ובאיקליפטוסהחמישי:
עברית!איזו-?~דרתהיהנבלעו".·ע·נפיואחד.אחד /-?~דרתפתע
נוראעבריבביטוימשתמשיםכמהמבינים?היוםהקוראיםמןכמה

משמעותולנרות""היההצירוף:אבל"מאכל",משמעותו~דרתזה?
הנוראהרעבאתהמתאר 10ו'באיכהבפסוקואיומה;מבהילהבמקור

באיקליפטוס,האוחזתוהנוראההאיומההאשתיאורבשיר:בירושלים.

האהבה.עצמתאתמבטאת

חיידק =בצילוס
שמושאתמשערתאניאבל ) 52(עמ'האהבה''ו:ז:כקנקראאמנםהשיר
בהתאם"בצילוס",עלמדוברהשירשבגוףכ;ווןהעורכים,לונתנו

שהמילהולפניבארץשלטוכשה"בצילים",הימים,באותםלמקובל
למרותבצילוס-האהבה,/כ.ם, QiJא;כל"לאאותם:החליפה"חיידק"
מרגוע!"ללבתתןולאתנקר;תמיי~~ילוס fלמרות.זכקב,/ליחיסורים

 .) 52(עמ'
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יום-יומיתארמית

מעדנתאתהמתאר ,) 57(עמ'קטן''מכתבוהמיואשהעצובהשיר

בשורה:מסתייםפירוק,לקראתהעומדתהנערה,עםהמרירההיחסים

מוטב".ואולי-ואבריזעל"חבל
"לשדכגון:ספרותי.עשיר,מגוון,הואהמיליםאוצרהשיריםבכל

ועוד "ה~~ 9 ~ק;ג~נ:יה"ר~מרץ"מזורי";.זכז;י;י"; g"ח"רושף";עצמותיך";

מאוד.הרבה

שנשמרהארצישראלי,העברמןקולהואפוחצ'בסקיעשהאלשלספדו
מהואתואווירתהלשונהפעם,שלהמציאותאתממחיששהיה,כמות

העברישהחינוךכךעלמעידיםהשיריםהשנים.ממרחקשהשתנה
שעשהבמהפכההצליחההורים),ביתעם(יחדישראלבארץהחילוני

הצליחהואהמשך.גםבוהיהבעתובהב"חדד",המסורתילחינוךביחס
העבריתלביןהחדשההעבריתוהספרותהמקראלימודיביןלשלב

 ·:·בתלמידיו.ולהטמיעםישראלבארץוהמדוברתהמתחדשת

 ) 2.11.2012 (תשע"גנחשוןי"זלציון,ראשוןבמוזיאוןהושמעההמאמרתמצית

העדות:

 . 2012תשע"ב ,' 77עתרן'ספריהוצאת . 1

ונפטר ) 1893 (תרנ"דבחשווןכ'ביוםלציוןבראשוןנולדפרחצ'בסקיעשהאל . 2

נישא 1915בשנתלהולדתו.שנה 119 .) 1970 (תש"לב'באדרבכ"טלציוןבראשון

מת"א.וילסוןושמואלטובהבתל~;ךה,

 6שעהתרע"ג,באדרז'מיום: ) 55-54 ('מכת;ויך'הוא:ביותרהמוקדםהשיר . 3

התאריךאתרקלאמזכירפוחצ'בסקי,עשהאלעשרים.כבןאזהיההכותבבערב.

שבההשעהאתגםאלאלציון,ראשוןהמקום:ואתהשירכתיבתשלהעברי,

כדיאוליזאת,השיר.כתיבתבזמןעסקובמהעשהמהגםולעתיםשיר,כלנכתב

כשכתבו.נתוןהיהרוחמצבבאיזהלעצמו,להזכיר

הוצאת ,'בכרךבמעגליה,עבריתספררת-הדורותקריאתבספרי:כונס . 4

 . 2002וגוונים,ת"אאוניברסיטת

(עמ'תרע"גבתמוזט'מיוםאמי',דברי'עזבתיבשירראוביניהם,המתחיםעל . 5

לשערישאבלהעברית","העבודהבשאלתהםהדעותחילוקישםאמנם .) 117

זהתמיד ;הייתי,נתוןתמיד ;וסדןפטישבין"וכהנוספים:דעותחילוקיגםשהיו

המתוחההיחסיםמערכתעלהקשהבשירוכןעזבתי"הספרביתמעת ;ו:עךןזמן

בתוךהיחסיםמערכותעל .) 123-122 (האש''מגילתהביאליקאי:בשמוביניהם,

דבריהם.עללהוסיףבאהואיניהמהדירים,כתבוהמשפחה,

לאחותויחסועלוישיריםקליםלאשיריםכמהפורסמו"במשפחה"במדור . 6

אחות''קנאת ;) 129 ('אחותי' ;) 119 (אחותי'כדבריךל??תיני 1J 'ביניהם:אפרת.

עםביחסיווהמורדותהמעלותלהתפייסות,מכעסהחדיםהמעברים .) 134-133 (

אלה.בשיריםגםביטוילידיבאיםהאהובה,הנערה

עלבשיריםביטוילידיהבאיםהמשפחהבתוךהמתחיםעלאדברלאכאמור, . 7

לראייןשזכיתיאפרת,אחותוועםפוחצ'בסקי,נחמההסופרתאמו,עםיחסיו

פוחצ'בסקינחמהעלשליהמונוגרפיהאמה.עלמחקריאתכשהתחלתיאותה,

הביטחוןמשרדישראל,ארץבספרותמחקריםמסלע.דבשבספרי:פורסמה

 . 1989לאור,ההוצאה-

השונים.נושאיהעלשירתוכללאתמאפייניםאלהקיצונייםמעברים . 8

תמשיכילמען ;ליךךהשוט"ב~סרי :) 128-126 ('השוט'בשירלמשל,ראו, . 9

~נשי".

שניםנמשכההארצישראלי,הנוףתיאוריעלאירופהמזרחנופיהשפעת . 10

בראשםהארץ,ילידיהיוצריםידיעלבעיקרנעשתהממנהוההשתחררותרבות,

יזהר.וס'דאבאסתר



פורתאלישע

קתרינהעלתפילהשלהראשוןהתרגוםעל

לוסטיגארנושטמאתהורוביץ'

-2011 (לוסטיגארנושטהיהודי-צ'כיהסופרשלמותועםלאחרונה,
עלתפילהבספרוובעיקרכולה,ביצירתוענייןהתעורר ,) 1926
מגיבורותאחתמדהימה,נשיתבדמותשעוסקהורוביץ,קתרינה

שאספתי,השוניםהמקורותפיעלדיין.מוכרותהלאהיהודיותהשואה
בעבריתהציטוטיםרוב . 1964בשנתבפראגלראשונהנדפס"התפילה"

הוצאתעבורדור,משהוהמתרגםהמשוררשתרגםהמאוחר,מהנוסחהם

 . 1997ביתן,זמורה
הסופרשלסיפוריםקובץפועליםספריתבהוצאתלאוריצא 1967בשנת

שללעבריתהראשוןהתרגוםהיהזהלוסטיג.ארנושטהיהודי-צ'כי

פורתמגרמנית.הקובץסיפוריאתתרגםפורת,אליהוהמתרגם,יצירתו.
לאהואצ'כיתאךשפות.מששותרגםלשונאי,רבמבריק,פוליגלוטהיה

לאליהוהזיכרוןבספרלמצואאפשרהתרגוםעלנוספיםפרטיםידע."
תרגומיו.עלבפרק , 1968פועליםספריתבקיבוץ,ונוףאדםפורת,
התרגום.אתלראותזכהולא 1966בשנתלעולמוהלךפורתאליהו

הספר.תורגםלשוןמאיזוצויןשלאלכךגרמהההוצאהשלרשלנות
שמוניםבגיל , 2011בשנתבפראגומתימיםהאריךלוסטיגארנושט

ילדותבושזוריםמרתק.סיפורהואבצעירותוחייוסיפורוארבע.
הכיבושאבלראשונים.כתיבהניסיונותלימודים,בפראג,מאושרת

ייסורים,דרךעברולוסטיגאלה,מבטיחיםלחייםקץשםהנאצי
הפלישהעםהנורא.מהגורלובריחההמוותאלמשלוחבמחנות,כליאה

פעמיםכמהביקרלמערב.נמלטהוא ' 1968בקיץלפראגהסובייטית
שניםבהוישבלארה"בגלהלימיםקצרה.תקופהכאןישבואףבארץ
לפראג.לוסטיגשבהסובייטיתהאימפריהנפילתעםרבות.

בספרוובעיקרביצירתו,ענייןנתעוררלוסטיג,שלמותועםלאחרונה,
כאמור.הורוביץ,קתרינהעלתפילה

(אוב'באומל-שווארץיהודיתפרופ'שלממאמרהמובאהכאןמביאאני
בעניין:בר-אילן)

בלגיה,-מוצאהבארץשואהלגיבורתהפכהלאהורוביץ"."קתרינה

דווקאאלאהעלילה)גירסאותמשלושאחתלפיפוליך,(אוצרפת

אושוויץניצולשלבספרולראשונהפורסםסיפורהבצ'כוסלובקיה.

וסיפוריםורכותי".גניוותילגז,מכאןבורובסקי,תדיאושהפולני

קתוינהעלתפילההרומןפרסוםיעם 1964בשנתרקאולםאחדים,

סיפורההכה ) Lustig (לוסטיגארנושטהצ'כיהסופרמאתהורוביץ

שנתפסהאמריקאיתלאזרחיתאותההפךלוסטיגהציבור.בקרבהדים

הספרזרה.אזרחותבעלייהודיםתשעה-עשרעודעםהנאציםבידי

הס"סמאישהרובהאתהורוביץחוטפתבהמצמררת,בסצנהמסתיים

גםונשיותהיהדותהנקמתאתונוקמתהגזיםלתאיבכניסההעומד

יחד.

הטלוויזיההפיקה 1965בשנת

בסיסעלעלילתיסרטהצ'כית

אתהחדירהובכךהספר,

מודעותלתוךיותרעודדמותה

אולםבצ'כוסלובקיה.הציבור

ראהשהספרהעובדה,למרות

שמונהכעבורבאנגליתאור

בשפותגםיותרומאוחרשנים

לאעברית),(ביניהןאחרות

לגבולותמחוץהסרטהוקרן

וכידוע,צ'כוסלובקיה.

סיבוביקצבלפישנעבעולם

הווידאו,בקלטותהסלילים

תוקףפחותהכתובלמימן

היתהכךמשוםהוויזואלי.מן

-חלקית'ל'גיבורההורוביץ
השואהבזיכרוןנקלטסיפורה

פולקלורבתוריותרהבינלאומי

כמעשהמאשראנקדוטי

שמההמקריםוברובהיסטורי,

כלל.""הוזכרלאהגיבורהשל

בענייןאי-הדיוקלמעט
r מאm בש~תגם~תרר

עברית)"(ביניהןאחרות

וניתןמעניינים.מאדהדברים

שלה,הדיוקאיבאומל-שווארץ.פרופ'שלבעבודתהכךעלעודלקרוא
אתהקדיםלעבריתהראשוןשהתרגוםכמובןחשוב.אךאולי,מזערי

מתדיאושולציטוטלאנגלית!זהאתובעיקרהאחריםהתרגומיםרוב

מספריו,לעבריתתורגםאחדספרשרקבצערלהעירישבורובסקי

 . 1996עובד,עםפגיס,עדהתרגמהממריח,פרידה
בפראגלראשונהנדפס"התפילה"שאספתי,השוניםהמקורותפיעל

עוסקיםובאינטרנטהנדפסתבעיתונותשוניםמאמרים . 1964בשנת

בעבריתהציטוטיםשרובוכמובןלעברית.שתורגמהלוסטיגשלביצירתו
אתשתרגםדורמשהוהמתרגםהמשוררשתרגםהמאוחר,מהנוסחהם

יודעאינופורת,כאליהוממשהוא,גםהאנגלית.מהלשון"התפילה"
עלמא:רור mמאהאו"התפילה"שללאנגליתהתרגוםיותר:ועודצ'כית!

לאחרשניםכשמונהרקנעשההואבאומל-שווארץ,יהדויתפרופ'פי
תרגומוואילוהראשונות.השבעיםבשנותכלומרבצ'כית,הספרפרסום

 . 1967בשנתונדפס 1966בשנתכברנעשהפורתשל
מהרדיו,הוותיקהספרותאישז"ל,הופרטשמואלליסיפרלימים
האקדמיהשלההנאותבעולםצללשלוסטיגצ'כיה,ילידבעצמושהיה

אתלשרודאותו.להביןיכולאניקצת.עברואתושכחהאמריקאית,
הסטודנטיותנעימים.לזיכרונותמתכוןלאזהנוספים,ומחנותטחיןגטו

גםואוליהמעמד,המשכורת,לספרות,מהחוגיםהמקסימותהאמריקאיות

אתתיעדהופרטשמואליותר.אותופיתואלהכלליהדות,ההתנכרות

שיחות.כמהלוסטיגעםהקליטואףבארץביקוריו
מאוניברסיטתצ'כית,בספרותומתמחהספרותמבקרפרידמן,פאר

שלדעתושאלתי,עלליהשיבבפראג,לאחרונההיושבאביב,תל
פישעלהתעקשתי,אניאבלגרמנית.כתבלאלוסטיגהממוסמכת,

חקרפרידמןפארמגרמנית.התפילהאתז"לאביתרגםאכןלי,הידוע
דבריו:והנהומצא,חיטט

לוסטיגארנושט
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ידידי, 1

אינטרנט.מאתרייותרמעטמוסמכיםמקורותעללהסתמךליהרשה

טענתי,לאששהבאתישאניבעבריתהאינטרנטלמאמרי[כוונתו

בהשגחתופאבשובה,רומנההסטודנטיתשלעבודתהלמשל,א"פ]

מטריקבאוניברסיטת-2009בשהוגשהניימץ,איוואןהדוקטורשל

פאבשובה:כותבתבנרנו.

בשנתלראשונהאורראתההורוביץקתרינהעלתפילההנובלה

בנות-מביקורותספיסובטל''."צ'סקוסלובנסקיבהוצאת 1964

שללמובאיםוכאן ...דופןיוצאילשבחיםזכתהכילהביןניתןהזמן

צ'כיים.עתמכתבימקוםומראיציטוטים

דוידהד"רשלהשגחתותחת-2007בשנכתבהנוספת,בעבודה

לאנגלית'תורגמה 1964בשנתלאוריצאה"הנובלהנכתב:קרוצ'ה,

בלונדון".אורוראתה

"צ'סקוסלובנסקיההוצאהאתמצייניםהמקריםבשניהמקוםמראי

זוהצ'כי.הסופרלעברית:בתרגוםההוצאה(שםספיסובטל"

הקומוניזם).בימיבצ'כיהשפעלהדומני,ביותר,הגדולהההוצאה

שבאולומוץפלאצקיבאוניברסיטתצ'כיתושפהלספרותבקתדרה

ריאליזםשל"אלמנטיםבשםמקיפהעבודה 2010בשנתהוגשה

סלאדובה.יאבההד"רשלבהדרכתהלוסטיג",ארנושטשלביצירתו

נוספושבהובמהדורה ' 1964בשנתאורראההספרכימצויןשם

 .-1967בגםתיקוניםמעט
דעת,ךאתיניחולאעדייןאלהשעובדותהנחהמתוךזאת,ובכל

מופיעאכןשםהצ'כית.הלאומיתהספרייהבקטלוגמעטחיטטתי

ספרגםמופיע 1964בשנתהפתעה:הנה,אךזו.במהדורההספר

ובכלללוסטיג!שליצירותשלושכוללוהואבגרמנית!אכן,נוסף,

הורוביץ!קתרינהאתגםזה

בגרמניתהספרבתרגום.מדובראכןהצער,למרבהזאת,ובכל

שבווהיצירות , Demanten der Nachtבשםבצ'כיה,אורראה

פרטיאילטיס.ורודולףאלסנר-רייטרלוטהידיעלמצ'כיתתורגמו

גרמניתשאוליהריצ'כית,קוראשאינךובהנחהכאן,לפניך,הספר

במפורש,שםלראותתוכלהריהדבר,כךאמנםואםקורא,אתה

-לתרגוםההתייחסותאתבגרמנית,
. deutsch von Lotte Elsner-Reiter und Rudolf Iltis 

לגרמנית.הזההתרגוםמןלעבריתתרגםשאביךמאודייתכן

אי-אפשרכברדומני,כ,ךועלצ'כית,היאהיצירהשלהמקורשפת

פרידמן.פארבברכה,להתווכח.

מצ'כיתתורגמה"התפילה"פרידמן:פארשלדבריועלמוסיףואני
פראג,ילידהוא,אףטרזיןאסיראילטיס,רודולףד"רבידילגרמנית

אלסנר-רייטר.ולוטה . 1977-1898ועיתונאי,סופר
לצדמובאבפראגהצ'כיתהלאומיתבספרייההספרוברישום
פורתאליהופועלים,ספריתשללעבריתהתרגוםהגרמניהתרגום

נזכר.אינוביתןוזמורהדורמשהשלהתרגום . 1967
לידיהקומוניסטימהגושמוקדםכההספרהגיעכיצדלתהייתי,
העתכלשחיתהבאומל-שווארץפרופ'השיבהפועלים,ספרית
העממיות",ל"דמוקרטיותישראלביןדו-סטרית,תרבותיתתנועה

ארגוניםמיניכלשלקשריםדרךוהןדיפלומטייםקשריםדרךהן
בייחודוהבחיןולהביןלקרואשהיטיבשמישהולהניחוישחסויים.

ארצה.והעבירולגרמנית,מהתרגוםעותקלהשיגדאגהספר,של
"התפילה",שלהתרגוםהופעתלאחרשנהחמישיםכמעטוכ,ך

ז"לפורתאליהושאכן,הראשונהידיעתנועורריןללאאוששה
תרגוםשגםפרידמן,פארשלהערתומגרמנית.הספראתתרגם
עניינומתחוםחורגתאךנכונה,היאתרגום,רקהואזהמוקדם

 ·:· .כאןודיוננו
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גרוסמןחגית

בשלווהשנכתבסיוטהיאכתיבה

קניוקיורםעםשיחה

עונה:יורםמרגיש,הואאיךלשאלתי

צריךאניבאלבני.פהשלילמשקפופרללכתצריךאניעיוור.חציאני
אחת.עדשהרקלישתהיהצריךואנילקריאה,אחדזוגות,שנילקבל
ישעודלכםקטנות.צרותאלהאבלאחת?בעיןרקאקראאניאיך

צעירים.אתםעתיד.

צעיר.אתהגםיורם,אבל

צעירה.רוחלייש

ומים.תרדלזניהאפונה,מרקמזמיןיורם

אתמתחילהייתיפעםלאחת-עשרה.עשרביןלישוןהולךאני"היום
 .כאלהבשעותהלילה

דבריםשלושהשנייםישמסעדה,בכלדבראותואוכלתמידאני
מנוחה.חסראדם.פראהייתיגדול,שובבהייתיפעםאוכל.שאני

הייתיכתבתי.הכלבמקסיקו.בגואטמלהבאמריקההסתובבתינסעתי,
הייתיסוערים"נוראחייםליהיוהולידיי.לניליג'אז,לנגנימחובר

כתבתי.לאצייר.אז
לרקדניתנשויאזהייתימירנדה.אתפגשתיושמונהחמישיםבשנת

החברותעםבהבגדתיאבלמפוארת,ומיוזיקלסבלטרקדניתבקר.לי
כךאחרשניםכמהרציני.היהלאזהחיים.איזהחיים.איזהשלה.

לציירכשהפסקתי .-1959באיחההתחתנתימירנדה.אתפגשתי
בחייםכתובהכלמסעדה.פתחנוכךואחרברמןאחתשנההייתי
זכוכית.ניירעל

לצייר?הפסקתלמה

זמנית,בוולציירלכתובהתחלתיתשע-עשרה,בגילהמלחמה,אחרי
רצהלאאחדשאףמוזריםסיפוריםכתבתילכתוב.רציתיבעיקראבל

לכתוב,יודעלאאנינכוןוזהלכתוב.יודעלאשאניאמרולפרסם,
'אלף'.שנקראעיתוןאזלוהיהוטוש,יונתןהיהאותישפרסםהיחידי
ואנישליהכתיבהאתאוהבלאאחדשאףוהבנתיבארנייה,אזעבדתי

ליהיואבלכסףעשיתילאהצלחתי.ודילציירהתחלתילצייר.יכול
הםאבלשליהציוריםאתאהבוכולםבמוזיאונים.והייתיתערוכות

וזהו.טובים.היולאהםכלום.הבינולא
פתאוםמתים,שמציירזקןציירעלראשונהפעםכותבאניעכשיו
לאספרותציור,למדתיבאמתלציור.שקשוריםהדבריםאליחוזרים
מילגהעםאותישלחובפאריז,ובבוזארבבצלאלציורלמדתילמדתי.
החשובלציורהספרביתהיהזהבצלאל.שלבהמלצההחינו,ךממשרד
בעולם.

ציירת?במה

שמןציוריוחמישיםמאההשניםבמשךבאמריקהמכרתיבשמן.

מצאנואי-מייל:איזהמקבלאניפעםמדיאחד.רקלינשארשמהם
אנימילים.שלאישאניאבללצייראהבתימקום.באיזהשלךציור
אוהבאנילכתוב.אוהבממשאנילכתוב.אוהבאנימילים.אוהב
לאבציורומגלגל.והופךהזמןכלמשנהשאני-הכתיבהעצםאת

אתהבכתיבהאישי,לאהואציורצריך.שאניהזה,לשורשהגעתי



ההוריםשלההיסטוריהאלשל,ךההיסטוריהאלעצמ,ךאללהיכנסיכול
שלך.

יפה.כךכלוחיתהשבע-עשרהבתחיתההיאמירנדהאתכשהכרתי
מאנגליהבאוהםבאמריקה.הראשונותהמשפחותמאחתבאהמירנדה

מירנדהשלהמשפחההארץ.בעלילהיותכדיהמייפלאוור,לפניעוד

עםהתחתנהוהיאנשיאיםהיושלהבמשפחהלמלוכה.קשורהחיתה
חרושתביתאזליהיהשנה.באחת-עשרהממנהמבוגרגרוש,יהודי,

בסדר.היוהםאבלהלך.לאוזהולחמם,לתנורלהכניסקפוא,לפלאפל
אפילושנה. 500במשךבמשפחההראשוןפרוטסטנטיהלאהייתי

נכנסו.לאקתולים

* 
כלחלקים.מינילכלאותהמחלקשהואאחתסימפוניהישלסופר
המנגינה.אתשומעאנימלודיה.היאספרות

מעטישבארץהמוסיקה.אתמרגישאני

מוזיקה.להםשישסופרים

שלך?ליצירהעזרהבצדשלךההישארות

רובבהתחלהלעשות.שרציתימהעשיתיכן,
בןהייתיטובות.לאביקורותקיבלוהספרים
וכתבוכלבבןאדםכשיצאושמונהשלושים

כךכללכתוביכולמבוגראדםבןאיך-
גרוע?

* 
מאבי.ירשתיזהאתביד.לכתוביכוללאאני
הרישומיםמציירכשהייתישמאל.בידרעד
אנילחתוםצריךכשאניבסדר,יוצאיםהיו

ברורות,לאהןלי.קשהבאותיות.מתבלבל
משפחתית.מחלהזאת

* 

שאתחרהאנימיאבלקצת.להתרחקצריךהחיים.עללכתובוגםהזמן
מפוארותסלטותשעושיםאוהב,שאניהגדרהאיזוישהורציוס?עם

סדר.שלבמסגרתלהיותצריךזהאבלמלהטטים, .סדרשלבכלובים
שישוכךעלהסיפוראתכותבאיורןקרמזוב:באחיםדוסטויבסקיכמו

ישלכלא.אותומכניסהגדולוהאינקוויזיטורלגרברהאולטולדומגיע
עלשמבוססתדתרצית"אתהישו:לוואומרויפותכחולותעינייםלו

אנחנווסמכות.נסתעלומה,עלשמבוססתדתרצינוואנחנואנרכיה
כבלים."גםשיהיואבלותעלומהפלאבהשיהיהדתרצינו

חושבלאאנידבורה.משירתמהתנ",ךבאאניאחר.ממקוםבאאני
שימבורסקהכמוזהלדבר.רצתההיאהאלה.הדבריםעלחשבהשדבורה
ישר.מדברתהיאלאקדמאים.לאלאנשים,לקוראים,שיריםשכותבת
הספרותאדום.להסביראי-אפשרעצמה.אתמסבירהלאאמנות

1 

הואבימים(באבימיםבאסופרקניוק,יורם

שיראהוהנפלאהחדשספרושלשמוגם

מתים).רקשמציירציירעלבינואר,אור

כבךצעירגברשלנפשבעלגםהואאך

להליכה.ויוצאבבוקר,מוקדםקםשלושים.

תמידומזמיןהקפהלביתהולךכךאחר

ומרמלדתהפוךקפהקרואסון,דבר:אותו

מבטמעיףהואלביתו,שבכשהואתפוזים.

אזשמתעייף.עדועובדמתיישבבכותרות,

צהריים.ארוחתלאכולהולךהוא

לפגושממעטבערבים,יוצאשאינוכמעטשיכור.שהיהשניםהיו

הואיכולהואאםהצהרייםאחראליו.באיםאנשיםלפעמיםאנשים.

שכתבמהומתקךקוראהואמתעוררכשהואשטונדה'.ל'שלאףפורש

כעתאךספרים.קוראהיהפעםבטלוויזיה.מעטצופהבערבבבוקר.

לוישהכלב.עםיוצאהואלפעמיםבערב.לקרואלווקשהעיניוכהו

מןמאומץשלוש-עשרה,בךאדם,הזה,הכלבשלושים.גילמאזכלבים

להתרוצץ.הכנסתלביתאותולוקחהואשבתבשישילפעמיםהרחוב.

שם.שירוץלחופשיאותומשחררהוא

* 

גרוסמןחגיתצילמהגן,רמתמחיאןונשר,איריסשלכתערוכהקניוקיורם

מהטובה.לכתיבהוהמקורהראשיתהיאשהחוכמהאמרהורציוס

זה?עלדעתך

כמותאותולכתובשאי-אפשרכאבבשלווה.שנכתבסיוטהיאכתיבה
שיגעון.עלאוחוכמהעלמבוססתשיצירהלחשובטעותזאתשהוא.

כללחיותיכוליםלאהיוצריםרובלכןשפוי,מזוכ,ךלהיותצריךזה

אברהםלמהיודעיםלאהריאנחנוהכלבסךהסברים.מלאההישראלית
אשתו.אתמכר

גיבורכזהורידלמהמוסבר.לאדברששוםהואבתנ"ךאוהבשאנימה
אתשמסבירהספרותאוהבלאאניובוגד?שוחדולוקחגונבהואאם

לשער.לקוראתןבפסיכולוגיה.שמשתמשיםאוהבלאאניעצמה.
שלהנשמהלתוךלהיכנסרצוובלזקדוסטויבסקיהתשע-עשרה,במאה

מסביריםלאפרחיםלהסביר.צריכהלאשהספרותדבריםאלההאנשים.
חידותהםהאלההדבריםכלעצמה.אתמסבירהלאאהבהעצמם,את
העולם.שלהיקום.של

חייםלאאנחנוגדולים,יצריםלנוישרגילים,אנשיםלאהםהיוצרים
הנואשותשקטה.נואשותשלחייםזהרגילאדםשלהחייםרגילים.חיים

כדיטוהרשללרגעלחכותצריךהואבגרון.אותומחזיקההיוצרשל

 ·:·בבוקר.לקוםלמהליאיןכותבלאכשאניליצור.

אביבתל , 2012מאי,
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 ~~-~~~~~~~'~~~ T ~ rמ~צ~ 1
OIDJI לויתו

האיראניהאינטלקטואלעצת

לאהשמיעישראלאיראןיחסיעלביותרהמשמעותייםהדבריםאת
הסופרבאוזנילמשטר,האופוזיציהאישאיראני,אינטלקטואלמכבר
("ידידי'הארץ'בעיתוןשפורסמוכפיבגרמניה,בפגישהמגדאייל

לאחמור.בעיוורוןלוקים"אתם :) 15.08.12האיראני"האינטלקטואל
הםדיקטטורהבכלכמובכם.תלוייםשלנוהאייתוללותכמהתפסתם

קצרזמןשתוךלךמבטיחאנילידיהם.משחקיםואתםאויבחייבים
יקרוס.האייתוללותמשטרלפלסטיניםביניכםשלוםהסכםמחתימת
לסייםאלאלהפציץ,לאהואהאומץשלהם.הדלקהואשלכםהסכסוך

הסכסוך".

מפילאאפילובישראלדימושמעיםלאמהשמשוםאמתדברי
ראשיבפיהמרכזיהטיעוןהיהזההשניםלאורךההפצצה.מתנגדי
עלמקובלשיהיהפתרוןכיבזמנו,הכריזושאפילובאיראן,המשטר

לכןלשמוע.סירבואצלנואבלעליהם.גםמקובליהיההפלסטינים,
הערבית,השלוםיוזמתאתגםשדחורבין,רצחמאזישראלממשלות

הןישראל.אתקלעושאליוהאסוןהרההסתוםלמבויהאחראיותהן
עםלניכורהערבי,לעולםמעברהאויביםמעגללהרחבתשהובילו
בסתרכילינדמהאזורית.מעצמהשהיאאיראןעםולעימותטורקיה

(לפנימאזןלאברלשגרטרחשלאחרונהנתניהוגםזאתמביןלבו
הערביתהמוניתתקיפתעלגינוייםואףלחגיםברכותלאו"ם)פנייתו

פנהליברמןואפילוחדשה).אינתיפאדהתתרחש(פןיהודיםבידי
ברכותאבלומתן.למשאנענהאינוכימאזןאבואתשידיחלקוורטט

מוכניםאיננולכךאבלבמדיניות,אמיתישינויאלאמספיקות,אינן
אזשגםכיפוריוםמלחמתלפניכמוהשעה.אתכבראיחרנוגםואולי
נוראה,מלחמהאחרירקבאהוהיאמדיניתתזוזהכלהממשלהדחתה

הצבאית.ההרתעהכוחעלבעיקרמסתמכיםעכשיוגם

מובנתבלתיהשפעה

עםכתר,(הוצאותהוגנתבלתיהשפעההמשותףלספרםב"הקדמה"
רוניתהסופרתכותביםבמכתבים,רומן ) 2012משעני,דרורעורך:עובד,

תולדההואשלהלן"הסיפורכיהירשפלדאריאלהספרותוחוקרמטלון
לכתוב 2010בקיץשבועותכמהבמשךשערכנותרגילאוניסיון,של
וכימראשידועהתוכניתלרומןשאיןהיההכללמכתבים.רומןיחד
להמשיךחייבאחדכלההמשך.אתיחדולטכסהעלילהעללדבראין
ולתקןלשובשאיןהיהנוסףכללהקודם.המכתבנעצרשבוהמקוםמן

ממנו."שהשתלשללמהלהתאימוכדיהנעשהאתבדיעבד
מתוכנןרומןזהאיןמטרתם:אתהשנייםהשיגוזושמבחינהספקאין

כורחאיזהמתוךונובעתהגיוניתשעלילתותחילה,במחשבהשסופו
"ניסיוןמכלליצאהשלאואקראיותמקריותכולואלאפנימי,התפתחות
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ספרותי.תרגיל"או
ושלמטלון),רוניתבידי(שנכתבוהאןלווישלסיפורםזהובתמצית
מבוךבתוךהשרוייםהירשפלד),אריאלבידי(שנכתבהיילברוןנתנאל

ואחיותיהוהאןלוויאהבתם:מימושבפנימכשוליםהמציבמשפחתי
שנתאלמןשלאחרוהאן,ברוךושלפרנסיךשלבנותיהןהןואורהדיתי

לסייעמנתנאללווימבקשתכאשרנתנאל.שלאמוכלאנקהעםחי
קשרביניהםנוצראביה,לצוואתהקשורהמשפטיתתסבוכתבהתרתלה

הרחיקם.וגםלזהזהאותםקירבשגם
פרופסורהואהיילברוןנתנאל

הספרבבית"אבללמוזיקולוגיה
במחלקהולאתרבותיתלהיסטוריה

מדגיש.שהואכפילמוזיקולוגיה",
בלייפציגבברלין,מלמדהוא

בשניםהעברית.ובאוניברסיטה

חלקםאתחוקרהואהאחרונות
הגרמניתבמוזיקההיהודיםשל
עליוברנבוים,ועדמנדלסוןמאז
אחרים,מרבים"יותרכיאומר,הוא

מאוד,גרמנימוזיקאילהיותרצה

הקדושהבמעוזיולנצחמאדמאוד,
הכיבסגנוןהגרמניתהמוזיקהשל

 .) 65(עמ'לדמות"שאפשרגרמני
כשהיאלווימגיבהאלהדבריועל

למדתי"עכשיועצמה:עלכותבת
מוזיקולוג.רציני.בנאדםאתהכמה

מבינהלאאנינתנאל,הגרמנים.היהודיםבלייפציג.תרבותית.היסטוריה
יצנןזהואוליזה,אתשתדעהאלה.בענייניםחמורפשוטאניכלום.בזה
קומבינות,שמההכלשליההשכלהממני.שלךההתלהבותאתקצת

גמרתילאפעםאףומשם.מפהאנרכיסטיתוקריאהואוטודידקטיות,
 .) 74(עמ'תואר"שום
ברורעדתי)מעמדי,(מגדרי,הגיבוריםביןהפעריםמהצגתכבר

ומתכווניםממנומתעלמיםשמחבריואלאהרומן,שלהקומיהפוטנציאל
שמשעשעמהזאת,ובכל .גמורהברצינותכותביםשהםמילהלכל

פעםבכלהשנונה,לווימדבריהעוליםהניצוצותאלוברומןבעיקר
 .הנפוחיםדבריועלנתנאלאתלקחמלמדתשהיא

השחקןהואלווילשמהשהמקורלומספרתהיאכאשרלמשל,כ,ך
נתנאלכותב ,) 37(עמ'לווסגדהעריצושלהשאבאאוליביה,לרוכס

עםהציוניתוהאןבמשפחתצץהואאיךהבנתילא"באמתבתגובה:
כלומר, .) 38(עמ'אביך"עלהנערציםשרוןוהאריקוהבגיןהחירותכל

כזהמערבילשםמהלהביןיכוללאהקדומות,הדעותבעלנתנאל,
"מאיפהמגיבה:היאכךעל !ושרון?בגיןתומכתמזרחיתבמשפחה

מהשרון?ואריאלבגיןשלשרוףאוהדהיהשלישאבאזהאתהבאת
 .) 42(עמ'פתאום!"

ספרותי,התרבותיבתחוםגםאלאחברתי,הפוליטיבתחוםרקלאאבל
קלישאותדבריורצופים ,נתנאלשלהתמחותותחוםלכאורהשהוא
"אניכותב:הואללוויאהבתובדברימתפייטכשהואלמשל,לרוב.
 .שהכרתיהאדםבניכלביןביותרנדירהבמידהחכמהאישהלפנירואה
בהמתקייםכלומריפה,שהיאכמווחכמהחכמהשהיאכמויפהוהיא

באמת"בזהזהלכודיםוהצורההתוכןשבוכמעטאפשריהבלתיהדבר
 .) 99(עמ'
אדם"לידכמולידהמרגיששהואבהמשךלהאומרהואכאשראו

'אדם'המילהאתמלחיןכשהואאליוהתכווןשבטהובןמובןבאותו

להגיעכדיואילוףעידוןשלשנים"לעבורעליוולכן ,)םש(שלו"במיסה



כלעלשם).(שם,איוב"מספרבהמותהקרויהמפלצתכאותהלאאליה
בןבמיילמשיבההיאעמודים,שניעלהמשתרעהזה,הנפוחהמייל
הללוהשניםכלשיעברולפניקצתאלילבואמוכן"אתהשורות:שתי
 .) 101(עמ'בערב?"היוםואילוף'?'עידוןשל

אלאבעיני,(שאינם,יוקרתייםתרבותייםמותגיםמלאנתנאלשלעולמו
למשלעליהם.מלגלגתושהיאממנהחוסךשאינוהזה)בהקשרקיטש

להשוותהאותוהגורדותשנעלה,האדומות""הנעלייםעםהאפיזודה
קאלאסלמדיהאואנגר,שלבציורעירומהלאשהליי,וידואןלשחקנית
שאתהמה"נתנאל!לווי:שלותגובתה, .) 227(עמ'צעיפהאתאוספת

נעלייםכולההמראת!שאתהולאןשליהאדומותהנעלייםעםעשית
אותותכתוש"אםאשראווילכאותונתנאלאולם .) 229(עמ'אדומות!"

מגיעהשיאלקח.לומדאינולעולםבז),(משליאיוולתו"מעליותסורלא
עלאיחהלדברמבקשהואביניהםהטלפוניותהשיחותבאחתכאשד
בפרצוף.הטלפוןאתלוטורקתוהיאשלה,הגרושאביה,ועלבתהמאיה
ירדתתגידי,הטלפון!אתליטרקת"לווי!מייבבהואקטןילדכמו

עלשעולההראשוןהדברכעסה,אתלעצמולהסבירבנסותומהפסים?"
כותבהואכן,שאכןמאשרת,וכשהיא"במחזור",חיתהשהיאזהדעתו

אלאאותן,מטריףרקלאשהמחזורנשיםכמהאצלכבד"למדתילה:
שבזהיודעאניאצלן.אחרתנפשיתמציאותבודהכמעטמעוות,שהוא

מהאפשרותמאושרשאנילךאגידאבללמדורה,שמןמוסיףאוליאני
 .) 258(עמ'הורמונים"עםאלאדיברתי,איתרלאשבעצם

היאוכךומטופשים,עלוביםאלהדבריםכמהלהסבירשמיותרדומני
כמהבחיים."טלפוןלךטרקולאשמים"שומועליהם:מגיבהבאמת
טרקו."לאבבזקואפילוהורמונים,השפעתתחתהיולאאושהיונשים

לגיללהגיעהצלחתשאתהאלאטלפון,לךשטרקתילאהואמדהים
טמוןכנראהההסברטלפון.שוםלךשיטרקובליושמונהארבעים

המעמדיםכלאחרי .) 259(עמ'לפשפש"עליךשםשלך.בהורמונים
"ניסיוןזהוכיהספר,דשעלהכתובאתלהביןקצתקשההללוהקומיים
מתהווה".שהיאבזמןאהבהללכודונועזעמוקספרותי

שהואנדמה-הוגנת"בלתי"השפעה-הספרשבכותרתלאירועאשר
הסוףלקראתהנשלףמכינה)אקס(וארסהמכונה"מן"אלוהיםבבחינת

מושגהואהוגנת"בלתי"השפעהמפתיע.באופןהדומןאתלסייםכדי
העומדאדםעלמשפיעחיאדםכאשדצוואותלענייניהקשורמשפטי

כאשרהאחרוניםבעמודיםמופיעהענייןכרצונו.צוואהלנסחמותולפני
היאלוויכימגלהלווי),שלאחותהאורה,של(בעלהסבירייגאל

הזאת"הצוואהולכןאביהשלמפיוהשנייההצוואהאתשכתבהזו
הוגנת"בלתיהשפעהשלמקרהכאןשישלהיותויכולחוקית."לא

טובתשוםללוויחיתהלאהשנייההצוואהשבכתיבתאף .) 268(עמ'
רצונוכפהשהגוססכלומרהפו,ךמקרהכאןהיהאףואוליאישיתהנאה
הואלנתנאל,סבירישלבמכתבוהזההסודגילויזאתבכלהחי,על

הדומן.שלולסופולנתנאללוויביןלקרעבעלילה,דרמטילמהפךעילה
אותךאוהבאניעלייך."מת("אנינתנאלשלהאהבההצהרותלמרות

מכתביו.עלמשיבהואינההסודשהתגלהאחרינעלמתלוויבטירוף")
של(הגרושעדןלאודיכןלפניפונהלברלין,נוסעשבינתייםנתנאל,

(מכתבוביניהם.הקשרלחידושושיביאאותהשיאתרבבקשהלווי)
להסבירהמנסותואביה,לווייחסיעלפסיכולוגיותפרשנויותרצוף
אמנםאודיהעלילהמבחינתרבד).מסבירותהןאיןאולםבדיחתה,את

מבקרהוא"רוחני".מהפךעבדהשםבגלילכלילביישובלוויאתמאתר
קוטעתהיאשאירע,מהעלבשיחהלפתוחמנסהכשהואאולםבמקום
חייםלאיזהשיירשזהכיווןעכשיוחשובלא"זהלו:ואומרתאותו

מכתבים,יותרלכתובלאהחלטהבלבהגמלהלדבריהשלי".קודמים
גוף,רוצההיאממשות,יותרבחייה,מציאותיותררוצההיא"מעתהכי

לנתנאלהמכווניםדברים ) 282(עמ'אותו"שמסמנותמיליםרקלא
עומקאתאזדאיתי"לראשונהמהשינוי:מתרשםאודיביניהם.ולקשר

מתילהגידיודעלאאניאישה.נהייתהפשוטהיאבה.שחלההתמורה
פרפראיזהכאילואישה.אחתבבתנהייתההיאאבלהדבר,קדהואיך
 .) 282(עמ'מהגולם"בקע

הרומן.מסתייםיותר,אופחותאלה,ברבדים

האחרוניםבדפיושקדהמהאתמבהיריםאלהדבריםכילומרקשה
השפעהחיתההוגנת"הבלתיה"השפעהלגילוימדועהראשונים):(וגם
עלכזאתהשפעהחיתההוגנת"הבלתיל"חשפעהמדועלווי?עלכזאת

היאגםנשבעהושעליהלבובכלאותהלאהובשמוסיףלנתנאל,אהבתה
"לווי,-חוויםשהםוסועדעזאהביםבליל(לרבותפעמים.אינספור

האלה"הכתריםובתוךסביבומפוזרחתוךאניאתמול,אותיקרעתלווי,
רוצההיאשבעקבותיו"הרוחני"המהפךמשמעותומה ?) 263עמ'-

כאישנתנאל,שלמציאותועלהדבראומדומהמציאות"?"יותרדווקא
בלתיביניהםהדומןהיהמראשכלוםכה?עדבחייהדווקא,מיליםשל

המשך?לויהיהזאתבכלואוליאפשרי?
שלדעתי,מכיוון,תשובהללאלמעשהנותרונוספות,ושאלותאלה,כל

שלפריהןאלאאמיתית,פנימיתהתפתחותמאיזובאמתנובעותאינן
שלאאנרכיסטיקומירומןבאמתזהוכןאםאלאבלבד.ספרותיתרגיל
 .לסופוירדתי

אוליהדעת,אתעליהלתתשכדאיהשפעהאיזוזאתבכלישאםכ.ב.
מחדשאודעתהשדאהאוסטין,ג'ייןמאתהשפעהבדומןמקודה

לוכתבהמטלוןושדונית ) 2012כתראלפון,מיכל(מאנגלית:בעברית
בהשפעההפוך:הואהספדיםבשניהדבריםשמהלךאלאדבר.אחרית

קפטןאתתחילהדוחהומדי)אליזבתאחיותשתילה(שגםאליוטאן
ומתאהבתשבהשניםשבעמקץורקראסלליידישלבהשפעתהוכטרודת

לווי,הוגנתבלתיבהשפעהואילובגודלו;גודלהאתוקושרתבו
אתמתירהבסוףודקבנתנאלתחילהמתאהבתכלאנקה,שלבהשפעתה

הגיבורהלומדתהרומניםשבשנילומדאפשרממנו.ומתנתקתהקשר
מדיגדולההכללהזואבלעצמה,היאולהיותזדהמהשפעהלהשתחרר

בצדקתה.בטוחשאיני

וספדשיד

א.

פרועהיאלאחרונהאליהלהתוודעשזכינומרשימהאיראניתמשודדת
שלהיפהבתרגומהאחרתלידהמשיריהשמבחר ) 1967-1935 (פדחזאד

ההקדמהמתוך .) 2012לשידה,קשב(הוצאתעתההופיעבלסלבסיון
בגילדרכיםבתאונתשנספתהפרחזאד,כילמדאניהמתרגמתשל

בשפההמודרניותבמשודרותוהחשובההידועההיאושתיים,שלושים
ראשונה(חיתהבכתיבתהדדךפורצתופמיניסטי,תרבותיסמלהפרסית.

בשנתהאישיים.ובחייהובמשקל)בחרוזהכתיבהמןשהשתחררה
נרקמההשנייםוביןגולסתאןאבדאהיםהאיראניבקולנועןפגשה 1958

דנהחברתיתביקורתשגדרהאףמותה.עדשנמשכהיחסיםמעדנת

גלוי.באופןביניהםנמשכההיאנשוי,היהשגולסתאןהעובדהבשל
אבל-1979בבאיראןהחומייניסטיתהמהפכהלפנימתהפדחזאד
משיריהשירבכלניכרתשלטוניתמרותובכלממסדבכלמרדנותה
מתוךהלקוחהכותרתחן'אבנימלאתארץ'הרבשירלמשלכמעט.
מוסאדקמוחמדשלמפלגתוהאיראנית'הלאומית'החזיתשלההמנון
הפרסיהשאהידיעלהודח , 1953-1951בשניםממשלהראששהיה

נובמבר-דצמבר
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1 
ארה"בשלהביוןסוכנויותבסיוע

גיבורהיוםגםונחשבובריטניה,

הנוכחי.המשטרידיעללאומי
מספרעלכפרודיהכתובהשיר
-להשהונפקההזהותתעודת

בתעודתבשם,עצמי"קישטתי

תחיאזכמספ;ךנקבעוקיומי ;זהות

בטהרן" 5ברובעשהונפקה 678

רביםבתיםלאורךהחוזרמספר-
אתומבטאשונותבוואריאציות

לתעודהרוחשתשהיאהערךחוסר
במיליםמסתייםהשירהרשמית.
שהונפקה 678תחי"אזהבאות:

למעמדשהגיעה ;בטהרן 5ברובע
מטריםושמונהשבעיםמאותששבגובההתמקמה;אשרעדנישא,כה

שהיא ;הזאתהגאווהאתלהוישהחלון;מסגרתעלהאדמהפנימעל
אלכמטורפת ;עצמהלהשליך-המדרגותדרךלא-פתחמאותויכולה
מולדת".אמאשלהנעיםחיקה

ב.

שמקורונבואיחזוןהואמשאמחאה?לשירתתוכחהמשאביןמה
היאמחאה .)א(נחוםהאלקושי"נחוםחזוןספרנינוח"משאכגוןמקראי,
מליצי,הואהמשאלט).בחרא(בבאתלמודישמקורהמאוחרתמילה
היאהמחאהכולם.הדורותכלוזמנואדםכלנמעניומרוממת,לשונו

מוגדרים.וכתובתשםעםעכשווית,מקומית,

לשירה,קשב(הוצאתהמשוגעמשאלספרוכשקראאוראמירדייק
הרוח",אישמשוגעהנביא,("אווילה"משוגע"וגםה"משא"גם .) 2012
ובנצרות,ביהדותוהחדשה,הישנהבבריתבקיאותואתהולמיםט)הושע

המשוגע''משאבשיראומרהואוכך .אחריםובמקורותהקלאסיתבשירה
דילוגים):(תוךהספרקרוישמועל

אשראיואין ;ויימכריקנהלא ;אשרכלאללכם,/אומראני"אמן

 /לביתו:אישעשיתםכי /לכם,אומראניאמן //". .11רעבאםכילנשמת;ו
וליסטיםלמשיסהביתכםוהיה //"././רקבבעדרקבבשר,בעדבשר

וכןבימינם.""ודמים/-עםרוממותעםבגרונםאלשבחבו,;מושלים
נבואי.בסגנוןאפוקליפטיותזעםתוכחותהלאה,

אד 1רז;ז' Q 'y ·פרו

הלוד
אחרת

---נלסלנ iווסמפרסית

מיכנגדיודעאינךבכתוב,לבתשומתביתרמתבונןכשאתהאולם
אישעשיתם"כיהעםבניכנגדהיאפעםהתוכחה.מופניתבדיוק

עלשהשתלטובו"מושלים"ליסטיםמושליוכנגדהיאפעםלביתו"
שלחובניכםואתמלחמות,חרחרו"אשרמיכנגדהיאפעםבתיהם.
 ;לבכםדיןהוא,ידכם"חורבןעצמםהאנשיםכנגדהיאופעםלמוות",

הרוחניתהגאולהברוחהואהסיוםואילוחרצתם".נפשכםעלאשר
ודברו ;פיכםמעלהאבןאתגולו ;לכםאומראני"אמןהאוניברסלית:

חי".בעודנולבכםאת
העולם"קץו"עלבעולם""הרועעלכזאתכוללניתשירהאוהבאינני

שאמירכפיגדולה,ושיריתלשוניתבתנופהכתובההיאאםגםוכדומה
תמידזאתחיתהפוליטיתשירהכתבלמשל,כשברכט,לכתוב.יודעאור

על"השירלמפלגה","השבחלקומוניזם","השבחוממוקדת:קונקרטית
משיריו.אחדיםכשמותהיטלר",הצבעי

דווקאעכשווי,ממוקד,חזק,מחאהשירלקרואהפתעהליחיתהלכן
(אבןאולרדודמאתשלמהבלתילתמונהסקיצותהשיריםבספר
עלכנאמרפואטית",פסיפסתמונת"פורשיםששיריו ) 2011חושן,

שירתעלמרמזיםואינםהעטיפה,גב
כברזכההספר(ובאמת,דווקאמחאה

שלברשימתהזהבעיתוןגםלשבחים
והנההאחרים).היבטיועלחנןבןעדינה

גיליתיהספרשעריחמישה-עשרבין
(תרתימלאה""אשפתנומפתיעשער

'וחיתההמרשיםהשירובומשמע)

למטוס'.העגלה
"העגלהמשלעלבכותרתורומזהשיר

החזון-השתמששבווהריקה"המלאה

בתש"חבן-גוריוןעםבמפגשאיש

תלמידי-400למגיוספטורבתובעו

שלמהבלח•לתמונהסקיצות
אדלרדוד

 ~היהדותאתדימהכאשרישיבה,

הציונותואתמלאה"ל"עגלההחרדית

אתלהלפנותשעליהריקה"ל"עגלה
הפטורתשתיתהואביניהםוההסכםבן-גוריוןלונענה(כידוע,הדרך.

היום).עד

המלאה""העגלההפיכתאתמתאר ) 120-116 (הארוךבשירואולר
השירובנותיה"."עזהעלמטענואתהמטילהפצצות"ל"מטוסהזאת

לצטטםוקשהארוכיםשיריה,כרוברובם,נפלאים.אהבהשירילפרחזאד
'זוג':השיריותרהקצריםמןאחדהנהבמלואם.

באהלילה
חושךהלילהואחר
החושךולאחר
עיניים

ידיים

 ...ונשימותונשימותונשימות
המיםוצליל

הברזטיפהטיפהמןהזולגיםטיפה

אדומותנקודותשתיכךאחר

מוצתתסיגריהעשן

השעוןתקתוק

לבבותושני
בדידויותושתי

האיראניתהמשוררתביןחיבורנקודתמהווהבספרהשיריםאחדאגב,

איברהיםהבמאי(מלבדרביקוביץדליההישראליתלמשוררתפרחזאד
וכוונתיעמו)והתיידדהבלונדוןשניםכעבורהכירהשרביקוביץגולסתאן,

קדםרביקוביץשלשירהזה.בשםשירשלשתיהןממוכנת''בובהלשיר
הזהבתפרחאהבתהראשוןבספרההופיעוהואפרחזאדשללשירה

ביןקשרשכלכך .-1964בהופיעפרחזאדשלשירהואילו-1959ב
השיריםשניאתלהשוותזאתבכלמענייןאבלמקרי,אךהואהשירים
שלשירהבעולם.מעמדהעללהתמודדשמתקשהאשה-ילדהשעניינם
ארוךשירהואפרחזאדשלושירהשורות, 14בתסונטההוארביקוביץ

"והיהבמילים:האחרוןבביתמסתייםרביקוביץשלשירהשורות. 60בן
פרחיםמצבעשמלהליוחיתהכחולות;עינייםליוהיוזהובשערלי

דובדבן."קישוטעםקששלכובעליוהיהשבגן;
 ;ממוכנותכבובותלהיות"אפשרמתריס:יותרהרבהפרחזאדשלהסיום
מלאגוףעם ;לבדבקופסתאפשר ;זכוכיתעיניבשתיהעולםאתלראות
 ;סיבהבליולצעוק /---ופייטים;תחרהקפליביןשניםלישוןקש;
מאושרת'."מאודאני'אח,
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גנזיבגווילים,מלאה"העגלההיהדות:מקורותשלארוכהברשימהפותח
תוספתא,שכבתה,כשמשברורהמשנהוכתובים,נביאיםתורהגניזות,

דרשותותפילה,מוסרודרש,פשטואגדה,הלכהמדרשיובבלי,ירושלמי
חלקםמוכתמים,מהוהים,קונטרסים,סבר,חמוריספריםופירושים,

נא".הושיעהאדוניאנאבדמים."אחדיםבזעה,

מתארהואשבוהביתגםכךעל(מעידבמקורותבקישאולרנראה
כאןשישחושבשאיניכך ,)'"באוא'מכיתהשליבראשית"ספראת

אלאשכזאת,בתורוהדתיתהתורניתהספרותכלשלטוטליתשלילה
לה"כורעתהרבנים:בידיכיוםבהשנעשההשימושעלטענהבעיקר
אך ;שלהסלבשרםכבודשנותנים ;הרבניםשלכבודם ;מכובדהעגלה

יוצאיםוישבהכללות,לחטואאסורכאןגםאחר".של ;בשרולצלםלא
בהתנחלויות)הומניסטיםמשורריםגם(בהםוטוביםחשוביםמהכלל

תורת(ראהגוי"הריגת"הלכותשלהרעההלאומניתהרוחזאתובכל
ותוצאותיהכיוםהשולטתהיאודומיו,שפירא)יצחקהרבמאתהמלך
ועוד.בבת-עיןהערביתהמוניתשויפתועדבירושליםמהלינץ'ניכרות

הסתר .!בגווילים ;מלאה"עגלהשזואולרכותבאלהוכגוןאלהעל
הזוהעגלהלכןמהעולם).אלוהיםהסתלקותאתהמציין(מושגפנים"

דמים ;הגוויליםככתמוובנותיה!.עזהשל ;מדהחמוץ"בבוץמבוססת

הפצצות".מטוס /מטוס.היא ;עודעגלההיאאין /."/נגעובדמים
 2009בשנתבעזהיצוקה""עופרתמבצעבתקופתנכתבהזההשיר
הם'התותחיםהשיריםהםנוספיםמחאהשיריזה.בשעריחידואיננו

ועוד.זיקוקיך'סוףסוףעזהלילדי'גםמוסריים',

ג.

מאירשלספרובשםמטעהמשהויש
שיריםעשייתאופטימי,דברויזלטיר

חדשה,במהדורהאורעתההרואה-1976מ

תרגום .) 2012המאוחד(הקיבוץרביעית

 Someיותרמדייקבספרלאנגליתשמו
Optimism, the Making of Poems 

של(בהתזהמדוברתבעבריתשפירושו

שירים".עשייתאופטימיות,כן"גםבוז):

ישאךאופטימיות,הרבהבואיןובאמת,

וגםביותרהאופטימיהשירבוז.מעטלאבו
הואשהולחן),מכיוון(אולימכולםהידוע

כותרת)(ללא 2מסשירסימפטיה'לי'יש
שיריםשמונה-עשרבןהמחזורמתוך

רותםערןצילםריזלטיר,מאירהחותםשהביתתל-אביביים''שרטוטים
לאנשים ;סימפטיהלי"ישמסכם:אותו

"עירבמיוחד:מלבבאינובשירתיאורהשגםבתל-אביב".מתייאשים
רועשת".פחנדנדת ;נואשתטיחמאורת ;מרגשתבלתי

"שוטרותבו:איןסימפטיהגםאחדביתשכולו'סדר' 5מסשירלעומתו
לעבריין ;תפלמוסרמטיפות ;מתחתנתבתלבושת ;רגלייםעקומות

בהםשאין ) 11 , 9 , 6שירים(למשלמחזורבאותוועודמועד."תנועה
 ' 12מס'שירכמולעגמעטלאאלאסימפטיה,ולאאופטימיותלא

בתאשהאבל /בארץ,אין /"(אביב)'אביב':ממנוחלקהיאשכותרתו
לומרצריךהיההדיוקשלמען(דומניאביבים"ארבעיםמתכנה / 49

אביבים).ותשעהארבעים

מתוכנםדווקאנובעתאיננהשיריםשבעשייתהאופטימיותכמובן,

החשובה.היאהשיריתהעשייהעצםאלאלהפ,ךאפילואוליהאופטימי,
נחשבזה"ספרכיההוצאהמציינתהעטיפהגבשעלבדבריםובאמת,
לקוראיםמוכרפחותהיותוובשלויזלטיר"שלביצירתוהצירלספר

('ידיעותברשימתוחירשאליגםמחדש.להדפיסולנכוןראוצעירים

המתנגדויזלטירשלהפרסוםמדיניותאתמציין ) 31.08.12אחרונות'
חדשותמהדורותלהוציאדואגאבלאחרים)(כמשורריםשיריוכללכינוס

כברלוויזלטירשישספקאיןהראשונה.כנתינתםשייקראוספריושל
הישראלית.בשירהמנהיגאובכירמשוררשלמיוחדמעמדרבותשנים
ללא ) unseen (בעירומםשיריואתלפעמיםמלקרואפוטרשאינומה

הספרמשיריכמהכךקוראוכשאנימחברם.שלהכריזמטיתההילה
הצורני.בשכלולםולאהרעיוניבעומקםלאבמיוחדבולטיםהםאיןהזה
ויזלטירשלהנבואית""הפואטיקהעלרשימהבאותהכותבחירשאלי
שבכמהשנביןכדי 1973משנתשיריםבשוליתאריכיםעלמצביעוהוא
אחרבשירשהקדים(כשםכיפוריוםמלחמתאתלחזותהקדיםמהם
'רכבתהשירלמשלהנה .הראשונה)לבנוןמלחמתאתלחזותשלו

מלחמתלפניכלומר ' 1973'אוגוסטמצויןשבתחתיתוההתחשבות'
והיאהשיר,פותחההתחשבות",ברכבתנוסעים"כולנו . 1973אוקטובר
כולםקרונותיה"עלכאשרתהילים",פרקיושורקתנביאיםחזון"צופרת
ואילובמערבונים"כמונכוניםרוביהםעם ./"/חסוניםבחוריםניצבים

אבליעקבקולהקול ./ .. /זגוגיתמולחוטמיהםפוחסיםילדים"בחלונות
 /הבהירות.בואיהמרירות"סוריבשורות:מסייםוהשיראגגית".הטקסט

במיטבטוב,שירלכחד,איןהשיר,לביירות".מלודנגיעלאלעולם
כדינבואיחושצריךאםספקאבלויזלטיר,שלהביקורתיתשנינותו
יהודייםכתבים(וראהארנדטחנההציוני.החזוןאשלייתאתלבקר
יהודיתמדינהכי 1948במאיכברהזהירהבעברית)אורעתהשראה

מכך.המשתמעכלעלהתיכוןהמזרחשללספרטהלהפוךסופה
השלטוןכיויזלטירמסבירהשלטון'שלקיומו'סודהפרוגרמטיבשיר

כמנהגושהעולםמשוםאדםבניעלמביאשהואהאסונותחרףמתקיים

חלב."לתתמוסיפה"פרהנוהג:
וגם,שלמות"ביציםמטילהתרנגולת
לחיילים."נהפכים"הילדיםבהמשך:
והופכותלאמהות."נהפכותחיילות

גםכךאבללחיילים".ילדיהןאת
חלב,שותה ;אני םג.""המשורר:

נוקףאינני ./"/בחמאהביציםמטגן

מצבוואוליפה".פוצהאינני ;אצבע
אתשהקריבואחריםמשלחמוראף

ואפילובגאולה""האמינוכיחייהם
אלוהית",חיתה"טעותםטעואם
עצמו.עללומריכולשאינומה

סתמיים,הספרמשירירביםאולם
והןבדימוייםהןמלהיבים,לא

הבאהקצרהשירכמו .במחשבתם

משורטטים ;בשריעלמשורטטים ;אהבתהלדמות"קוויםכותרת):(ללא
אהבתי".לדמותקווים ;בשרהעל

משוםלדורותבזיכרוןשנחרתאחדשירולומצאתילאהזהבספר
'עלבשירביאליקלמשלכמוהמבריקיםוניסוחיוהמקוריותתובנותיו
מתחתהשמדיאחריאםאך /מיד!יופע-צדקיש("ואםהשחיטה'

'עמל'בשירושלונסקיאולעד");כיסאונאימוגר /-יופיעהצדק ;רקיע
הובילינישחריתועם ;לתפארתפסיםכתונתכשרהאמא("הלבישני

וכרצועות ;כטוטפותניצבובתים ;כטליתאורארציעוטפה ;עמלאלי
(כיאמון'נא'בדרךאלתרמןאוכפיים");סללוכבישיםגולשיםתפילין
טעםכמומשאיר,הוא ,;שותתבעוברותמי,דאך/-השלה,בדינוצדיק
 ·:·שירית.גדולהשלמופתיםמחטא").החפיםדמעתאת /מלח,

נובמבר-דצמבר

1 
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דרווישמחמוד 1
סומךששרןמערבית:

 *אל-בירורהחורבותעלקינה

ס~ך~ה~גיעל~ךך;ך~ליל~י.~נפ;קע
ער w~תנ;ע.לס~נ:וים,~ת~עירלא~ען 7

חשאינניאני-אחר,להי;תכדירגש;תי

w סי~~~ל· ה~ר~~ ~ק~~~ ן~~ו:~ י-~.~נ. 
עת;ן~נכבמ; fא;tי~רמ; fצ;ע.ד י~~ר~ר

 . [l~רונ;r.ןר י~~סןהס~ק;ם~ן .י~ך,ע~
ס~קי~הלה ה~~~ס~ךה. 7ס~קי~ה~ת י~~נ;r.ןר

~~רישות:הוא~ףבההביטרהע;רבסביביאדישה
-• T ' : • T : •• • • T • 

סןהס~ק;ם~ת~~מר **ע~רו-~א!:דידי,ז?-'גי

הם w7 ~ ם:~~~~לו~אןכר~נו".~י~ל
י;~יעו בי~~~ wרי fא;סהר~מו ,ד;~על

כאןעתה?)מזמ;ריהוא(איכלני;ת

 י~~~~:~ען 7ו:זל;~י~ל ;~י~:ך~ו~ת ~~·סע ץ~~
כאןעתה?),מזמ;ךיהוא(אילגיא

--: •• • : ' -T T 

סר.רד~תסבק.ד~ך~ריה~יפו
עתה?)מזמ;ריהוא(איספריביתאל

:· •• • : • ·• • : • -T 

 י~~;נע.;ר 7לטוססוסה~~ז:וי~אן
א;מךאניעתה?)מזמ;ריהוא(אי

•• ' : ' -T :-• •• 

המק;םאתראאמרעצרורעי:לשני

לה,ד~יםסו~ים ?Vסקדו~הע,ךב Tל W *~*~~ע,ל~את :;~ונ~~ר. ·~:~י
הל"אנציבהחרוזלכלנ;ךךיה.גםהםדנים

-• · · -: :• T T : T T ' -;• 

חרוז.יהיההרוחנמשכינרהולכל

חל~ין, iסר~שן; ~ךו~~~ז י;~~זל:~
מנענע;תשלייצועיאתאמינשריחם -. : .. . . ' ". : . :· . : -: : 

שליהמחראתנ;נהאביוזהזעיר;ת,צפריםשתי
: • • • : • T · : '.' : ' T ·: ·; T T -:• ' 

~~אנ:וילאז:וי, 7~דלאהן~ריר. ;מ~

הערות

עד ה~;~ולהס~סןסtי~ר:ליא;~ך~לונ:וי. 7
א;תימנירההיאאני:א;מךתכלה.שהמיתה

 • T • '~~י~~ל~:ס~~ךתך·~סה: iא ·כ~~י

ס~םס~ל:~ךמ;ךי~ת קי~~~סעת;~אי
 ל~~~סןהס!ק Vסאךן יר.;ח~~~נכהר;~ה

אינילא. :;לא;מךאניחלב?למוצרי
 • ••נחל;ן,הע~~ ·מל~~ Tדב~··~א;~
מעלא;תןתראההאם- .ה~~ש;ת:ו~דר;י~ .מר: i ~א·וה;

: •' : -: ' T T -: -' -',' : ' T '' -

איניאני:א;מראדם?בתיחךב;ת
,' : '' T T T '' ;-' " ' 

tי~סיסס~~ה~ת~לאך;~ה י~~ר~יןא;סן,ך;~ה
 ש~~הוא:א;~ךסע~~יש.קורי י~~ך;~הך~ן

 :י~~א;~ך~ר~ים.ע,~~ים~ן.~ח 4י ryר~ע;~tיי

 .העבר"עלדמעתהש;פכתאחריתיאת"ז
-:-' • .'' .'' ' : T T -T T '." 

א"ךלס~קור,נכם :ר~;ארסtי~ר
הרפאים.רוחמלבדא;ת;שאצלםמשהומצאתי
ע~;ךתה-כל~עםהשק.יע~את·;~;~אני.":;נא ·,מ;~

• • :-• :-• ;• :• -: • T ' '' : -; T T 

א;נ:וי ה~י~~~יאק;לה,~תש;~ע ,ה~נ;גע י~~
סךח;קים. ם:~~סל Wסק~ר;ת~לק~ה~ת י~~ר;~ה .הל~~~

ושבשניתנ;לדנע;ר,אני-אמותמדי
' •• T '-: • • T ' ' ' T : 

ס~קי~ה."~לס~קי~ה~ן

בביירותשפורסם ,) 2009 (הזההשירשיסתייםרוצהאיניהשיריםקובץמתוך

המשורר.מותלאחראחדיםחודשים

 ,הקדומהבערבהבדואיהמשוררשללקינתומכוונת ""טלליההמילהאל-בירורה'.חורבותעלטלליה' :במקורהשירשםהמשורר.נולדשבוהגליליהכפרהואאל-בירורה *

 .למדברשבטהבניעםשגלתההאהובה,שכנהשבוהמאהלחורבותלידבעוברו

עלעמולקונןבבקשהבנסיעתואותוהמלוויםרעיולשניכביכול,פונה,המשוררהקדומה.ערבשלהחורבותמשיריברביםהמצויהנוסחההיאעצרו-נא!"ידידי,שני" **

 .שאיננההאהובה

 .הקדושההנענהעלזהבבאותיותלהיכתבכביכולשנבחרואיסלאמית,הטרוםמהתקופהארוכיםשירים-"~עלקאת" ***
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לאןיוםכליודעההגהשלידמינגדיים,בכיווניםמצטלבותומכוניות

תקוותילימחכהביערשםשאיאףיודע,לאאנירקלנסוע,עליו
אםמהאימה,מוכיהקטנים,החתוליםלחיי,האחרוןהטעםהאחרונה,

מלטףהיהמיאותם,מאכילהיהמילהם,קורההיהמהבא,הייתילא

רקלאכואבשלישעהאותי,אוהביםהקטניםשהחתוליםמפניאותם,

כואבכברחי,אנישבההעירכלכברליכואבתשלי,הקטןהשינהחדר

מוכרים,בלתילאיצוריםאליבאיםבוקרשלפנותמפניהעולם,כללי

לאנפשי,שלהנעותבמדרגותבביטחון,אךל~טם,שעוליםלהפ,ךאלא
כמומסוימים,אימהאירועיגםמתחדדיםאלאמתחדדים,פניהםרק

איךאךשיגעון,עדאהבתיאזאיאיךעלתיעודיסרטסרט,כמודיוקן,

עםמדברלאכבראנילא,הפנימי,המונולוגנמשךוכך~כזבחי.גם
פעם,אישאמרתימהוכלחוקר,שופטבפניכמונחקראניאלאעצמי,

שנאלצתימהכלרגעמאותונגדי,הזמןכלהכלפעם,אישעשיתימהכל
אנילפעמיםאדום,באורכךעובראנילפעמיםנגדי.הכלעליו,לחשוב

המלאךבהרהורים,שקועשאניאףאבלהזורמות,המכוניותביןהולך

שאגיעבעולם,עדייןשאשההרוצהשלישהמלאךמפניעלי,שומרשלי

נמצאתשםיותר,נמוךאחתקומהעודשארדכדישלי,לתחתיתעד

ליוכואבכולוהעולםליכואבלכןנגדי,האחרונותהטענותתחתית
החמישית,מהקומהלקפוץרציתיפעמיםכמהשלי,השומרהמלאךגם

המלאךאותימצילתמידאבלפיסה,כלליכואבתשבהשלי,מהדירה
שלישהדוקטורכמובחזרהאותימושךהאחרון,ברגעשליהשומר
אליואופלט,במזוןשםהחמישית,מהקומהלקפוץרצהקפקאפראנץ

אבלהעתיקה,העירמכיכרנכנסים
לפינה,מעבררקנופלהיההדוקטורלספר,כיים 1הצהעיתוניםידעו 1997בפברואר-3במותולמחרת

כנראהכאבלוגםפאז/יסקה,לרחובבביתחדרומחלוןנפלושלוש,השמוניםבןהראבאל,שבוהומיל

לקפוץשרצהכפיחייו,וכאבוהעולםאתולהאכילהחלוןלזיזלהגיעכדיהחוצהשנשעןשעהחולים,

לאווירםמלטההחמישיתמהקומהשכוחותחשהראבאלמותו.סיבתלגביספקותהיוליהיונים.

גםהעולם.כאבבפריז,לו,גםבריגה,ראשמכאביסבלהואלידידיו.גםאמרוכךתשושלוהכתיבה

לדיינוגםהעולם,כלכאבלכריגהקלאדנו,בעירפלדהבמפעליקשהעבודהתאונתעקבכרוניים

הראבאלברהרמיל

הקסם 7י 7ח

כלליכואבהטשטוש,מןמתעוררכשאניקם,כשאנילפעמים,
הולכיםילדיםהחלון,מןהמבטליכואבשלי,הכוךכלהחדר,

רקללכת,עליולאןיודעאחדכללקניות,הולכיםאנשיםהספר,לבית
עלמקפץמתנדנד,קהוי,מתלבשאניללכת,אוכללאןיודעלאאני

הגילוח,במכונתומתגלחהולךהמכנסיים,אתלובשכשאניאחתרגל

אניגילוח,בשעתבמראהעצמיעלמביטלאאנישניםכמהכבר
והתקעהקטןבפרוזדורכיסאעליושבלפינה,מעבראובחושךמתגלח

בעצמינבהלאניעצמי,עללהביטאוהבלאכבראניהאמבטיה,בחדר
ליכואבכברהאמבטיה,בחדרממבטי

אתבעינייםרואהאניעצמי,שליהמבט

אוכללאכבראניאתמול,שלהשכרות

וסיגריה,קפהרקאזכןואםבוקרארוחת

לפעמיםהשולחן,לידיושבאניכך

כמהלעצמיואומרחוזרואניידיצונחות

בוהומילהראבאל,הראבאל,פעמים,

הגעתעצמ,ךאתניצחתכךהראבאל,
המורהזאתשלימדכפיהריקלפסגת

והכלהריקאלהגעתילאו-צח,שלי,
לאוטובוס,הדרךגםליכואבתלי,כואב

משפילאניהאוטובוס,כלגםליכואב

שתייה,מרובשנפגםמכבדכליות,מאבניבעבר,עבדשבהם

עגלתמפניחרדוהואבהליכה,עליושהכבידווציניתשגרוןמכאבי

וכמהפיפסיהמכונהאלישקהאשתומותמאזבודדוהרגישנכים

מחבריו.

בינוארשנכתבהקסם'/,"חלילסיפורואליהגיעשניםכעבוררק

בגופוטיפסלאאותו,שכתבמימותו.לפנישניםשמונה ' 1989להביטמפחדאשמה,בתחושתעיניאת
מהקומהנפלולאהיונים,אתלהאכילכדימטרלגובההחולהאתמצלבאנילפעמיםבעיניים,לאנשים

זהירות.מחוסרבולובקאהחוליםביתשלהחמישית
אנייןי,פרקיאתומושיטהידייםכפות

כובדירות
ויובילואותישיעצרוכדייןי,אתמציע
שאנימפניוהאסאנבה,אנשיאלאותי

לישכואבותמפנירועשת,איננהשכברהבדידותמןאףאשמהחש
גםליכואביםלגיהינום,מטה,אותישנושאותהנעות,המדרגותרקלא

שאנישעהללכת,לאןישאחדלכלמעלה,שעוליםהאנשים,מבטי

אבליודע,כןאניללכת.אוכללאןיודעלאואניהריקלפסגתהגעתי
שמחכיםביערשליהקטניםהחתוליםשלי,הילדיםאותימציליםלבסוף

הרכבתגםאבלהתחתית,ברכבתנוסעאניאזשלי,הילדיםהםלי,
ביניהם,ואנישאחרים,שעהמעלהעוליםהאנשיםלי,כואבתהתחתית

מעלהעולהאניכךאחרמטה,הנעותבמדרגותבמקום,עומדיםיורדים,
ארבעהאשמהבתחושתקונהאני 2בפלורנץ,הקטןבמזנוןשם,במדרגות,

מפניידי,רועדותכיצדורואהאשמה,בתחושתומשלםבגרילעוףחזי

רעביםבאפריקהשםשאישעההחתולים,עבורהעוףאתקונהשאני

משאיותהסואן,הרחובוגםבפלורנץההואהמזנוןגםליכואבילדים.

וילקה.מדיה

לפסגתהגעתיעצמי,אתניצחתי
שעוללתי,מהאתליישעכשיוהריק.
 3ביבלקונסטנטיןכאן.זהעכשיו

היהזהכן,לפניאבלמחלון,קפץ
 4שטיךעלהטילכן,לפנירבזמן

מחלוןנופלגברשלתמונהלצייר

הופךשאתהכפיקדימה,הגבעם

שופנהאואראותרוואבאכך.דף.

סנקהוגםהוא.אףבהתאבדותגמר

שליהשומרהמלאךהחלון,מןאקפוץלאכבראניאבלבסלמנקה.

לישהעניקשההוא,לי,לחשהואאלאמלבי,המחשבהאתהוציאלא
אני,בקלות,כךלהסתלקמדימעטזהשיהיהלו,אמרהריק,פסגתאת

שלאהאחרון,סיןקיסרכמוזהאתלעבורחייבהעולם,לישכואב

כדימוחו,אתשטפושנהשתים-עשרהבמשךאלאלהורג,אותוהוציאו

לאדםשיהפוךכדיהריק,לפסגתשיגיעשעשה,מהלכלמודעשיהיה
יוםכלנוסעאניכךשיאניש.הבריות,שארכמולקניותשהולךרגיל

היוםבאותוועודלשםנוסעאנישלי,הניידהווידויתאזהבאוטובוס,
ואחרלשםנוסעאניומטוסים,ורכבותחשמליותשנוסעיםכפיבחזרה,

בחזרה."שובכך

מסלקאחת,עודכךאחרלחמנייה,אוכלבאוטובוס,יושבאניכך

לימגישיםשבוהמרזח,ביתעלחושבוחושב,מחיקיהפירוריםאת

נובמבר-דצמבר
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מהאתכאילובשבילי,חייםהיוכאילומשפטיהם,קרעיהשיכורים
הם ...אותילפצועאולשמחכדילמעני,רקצובריםהיואומריםשהם

שואלאניאםבראשי."עמישליהפנקסאתנושאשאניהיטביודעים
שלהם,השיראתבשבילימתרגליםהיוכאילושלומך?מהכך:סתם
הצהרייםלפניהתאבדות,בבוקרשלומי?חייהם."שלמאמיןהאניאת

קצתעודהצהרייםאחריבקנטינה,צהרייםארוחתבצהרייםעבודה,

הירוקה,במעבדהבברצ'אלקה,כאן,כבראניכךואחרטרטורמאותו

עדוכךהאחרונה,לטיפהעדאותהגומרבירה,אחריבירהושותה

אומרהואלמההלאה."וכךהתאבדות."בבוקרהמולד."לילהערב."
מרגישאניהיוםלי."לומרכדילימחכהשרקשלי,השיכורזה,אתלי

סירליישראשבמקוםאחרת."ופעםחיתה."שלאהפצצהאחריכמו
הסוףעדאותולשמועעליגוזרהואבוז'קה."בוהאושק,בוז'ה,לחץ."

והואלתמיד."לי,שאמרמהאתולזכור
לעולםשלובות,בידייםלשבת,ממשיך

כךשלו,החורףמעילאתמורידלאהוא

נזכראניוכן,פצועה."יונהכמויושבהוא

האספלט,עלשוכבתהרוגהיונהאיך
היאצמיג,עליהעברנניח,אם,גםתמיד,

כאילויפה,כךכלבמותהשוכבתנשארה
הטבועהכמולמבטי,עצמהאתהכינה

נסיין.

הניידהווידויבתאיושבאניעכשיו

התמונותאתבמחשבותילסייםוחייבשלי

אותן,מספריםששמעתיאותי,שפוקדות

ישןשאניהחדרלישיכאבכדיופתאום,

כולו."העולםלישיכאבכדייותר,עודבו
בעיר,אגםלחוףשםבגרמניה,שםאי

בלהבותעולהברבורהתרומםערבכל
היוהתושביםלמים,ונפלשנשרףעדהראבאלבוהומיל

ותפסושומריםהציבוכךאחרמבועתים,

בנזיןעליושופךנוסף,ברבוראליומקרבהיהלחמנייהשבעזרתצעיר,
וכאשרבלהבות."העולההברבורממעוףהלילהעדונהנהאותוומצית
השראתואתשואבשהואלהגנתושאמרצעיר,זההיהאותו,תפסו

כדיעדבלילהאותוהבהילהשציירהבוערתשהג'ירפהראלי,מסלבדור

השיטהעלהבוערת,הג'ירפהעלחלםשבוהחדרכללושכאבכ,ך

עלבנזיןלשפוךרצההואראלי,סלבדורשלהפרנואידית-הביקורתית

הצליחלאהואאבלהבוערת,רעמתהאתולראותהחיותבגןג'ירפה
התרומםזהוכאשראמוןרוחשברבור 7קראהואאזכ,ךכלגבוהלהגיע
הבוערתהג'ירפהאתשנפל,לפנילזניחעדלמעלה,עדראההואבוער,
שהתמונהשידע,מבלילו,לכאובהעולםחדלוכךראלי."סלבדורשל

מנתעלבעברהיפההברבורצונחשלתוכםהמים,בפניכמוביתפגע

להתקרר."
כדיעדמהזיכרוןמכיראניהדרךאתבאוטובוס,יושבאניכך

האספלטלפיבגופי,מרגישעי~י,אתעוצםאניכאשריודעשאניכ,ך
אניהנהגשלההילוכיםחילופילפיכברנמצא,אניאיפהוהריצוף,

אניהבלמיםעלהדריכהלפיכברנכנסים,אנחנוסיבובלאיזהמנחש

החדרוןגםליכואבולכןבדרך."שליהאוטובוסעלמאייםמהיודע

והשיטההבוערתהג'ירפהאתאךשמעתי,ברבוראותועלשבראשי,

אבלרוצה,שהייתילאבמחשבותי,הוספתיהפרנואידית-הביקורתית

לאזהכלששמעתי,מהכלמעצמו,פורץשזהכזאת,חשיבהלייש

שלי,לעיסוקשיירשזהמפניהסוף,עדלחשובחייבאניאותי,מספק
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היועודכלפעם,איממנושנהניתיעלי,שנכפהאלאבו,בחרתישלא
הרציני,המשחקעלבחלקי,שנפלהכבודעללשמוחיכולתיהכוחות,לי

עלפעםאיגאהשהייתיכפיהמידהבאותהעכשיונבעתאנישממנו
זהואתיסכין,כמוחוליגאןשהייתילי,טעםלאכשזהגםששתיתי,מה
שנה."וחמששבעיםמעטעודימלאווליצעיר,מתשהואהמצאתי,לא

הגעתיכאשרסופיתעצמיאתשניצחתימפנינגדי,עצמיאניועכשיו

מכאוביכלומהדהדיםמשתקפיםשבוהריקאלהרועשת".הבדידותאל
הביתה,אחזוריסכין."בחרוזיעצמיאתמקלללעתיםשאניאףהעולם.
אתאתלהלחלון,מתחתירוקערבלפנותושם,אחרים,בשמחתאשמח

עצמי."

הקדמונים,הגיבוריםגםהסתלקוהזאת,האדמהאתעזבוהאלים

שלבתופולה,כמובדיוקלעזוב,העדיפהאשתיופרומתאוס."הרקולס
דומהכךכלשחיתהמפניאותה,ואניאותישאהבהמבראטיסלבה,רב

שמשכאשרחוויה,חוויתיערב,לפנותזה,ראשוןביוםשלי,לפיפסי

שתבואבישרוהשקיעהלפניהקינמוןוענניפראגבשמישקעהדמים

בגדרותצהובות,ענקבמכוניותנחסמההעתיקההעירכיכרסופה,

אתוטאטאומיםתותחיהתיזוקאפרובהוברחוב VBובשלטמסורגות

שהוכואנשים,התאוששולביתבכניסהלמכוניות,מתחתהרגלהולכי

עלליישלםומישקראה:שמוניםבתוזקנהמתכתקברגעים,כמהלפני
עמדההמיליציהחבריקבוצתכולו?שנרטבשליהנהדרהפרווהמעיל
חלפומוארים,היוהאומפרוםחלונותלהיכנס.ותבעה sהאומפרוםלפני

סיוםאתיומייםחגגובשנהשפעמייםמפניהסטודנטים,דמויותשם

השנה""בסוףהשנייהבפעםהשנה,במחציתעכשיו,פעםהלימודים,

אבללהם,שיפתחדרשוהמיליציהאנשימפתח,עםהופיעצעיראיש
לאישאסורשלתוכואקדמישטחשזהאמר,אסיסטנט,הצעיר,האיש

להיכנס,המיליציהאנשילכללתתחייבשהואאמרמהםאחדלהיכנס,

עםפנים,רעוליגבריםשלושהלשםנכנסורגעיםכמהשלפנימפני

יבדוקבעצמושהואאמרהצעירהאסיסטנטאבללעיניים,רקפתחים
ונעלנכנסשלו,הבדיקהתוצאתאתלהםיודיעוהואבאומפרום

אנשיםלקרקעמתחתהמטרדבמעבריובינתיים,הדלת""אתמאחוריו
ברחובותהמשטרההמדמיע,הגזבגללאלאהתרגשות,מתוךלאבכו

היהשםכילברצ'אלקה,הלכתילאואנירטובים,שהיואלהאתעצרה

הסמוכיםהשולחנותליד 6טו" iאב"אוישבתיאזטכניים,מטעמיםסגור

מאחוריוהתיישבושלושהבאוכךואחרירוקבסוודרצעירהתיישב

מחופשיםבתפקי,דצעיריםשוטריםאלהוהיושלנוהשולחןומאחורי

מדדנוואנחנוכדורגלנים,כמושנראוצבעוניים,ובסוודריםרוחבמעילי

שללבםללבהבטתילמצמץובליפחדתיואניבעינייםאלהאתאלה

הזאת,העירואתהזההעולםאתעזבושהאליםמפניוהדממה,השקט
ואלהאמיתיתהרועשתהבדידותאלהגעתיזהראשוןיוםבמוצאי
ופרידריךקירקגורהגיעושאליוהסופי,לאי-שקטהגעתיהריק,פסגת

החמישיתהקומהמחלוןלקפוץרציתיכךכלרבותפעמיםניטשה.

אשתיאתרבזמןגוססתשראיתימפניאלאזה,בגלללאגר,אנישבה

רצהשקפקאקראתיכאשראבלכ,ךכלדומהפולהחיתהשלהפיפסי,

מסחרביתאופלט,ב~זוןגר,שבובמקוםהחמישיתמהקומהלקפוץ

אלףמאותכשבעהעתיקההעירלכיכרמתחתשאחסןליין,סיטונאי
בפריזגרבריגהשלאווירםקראתיכאשרער,ךיקרייינותשלבקבוקים

דחיתיהחמישיות,הקומותעללינודעכאשרהוא,אףחמישיתבקומה

מכלליקונההייתיהכוח,ליהיהואילומהחלון,שליהקפיצהאת

לאאניאמיץ,לאאניפחדן,אניאבלאני,גםעצמיאתומציתבנזין

אויביולעיניהשמאליתידואתששרףהצעיר,סקנדלהמאוציוסכמו

וסופסוףמפחדאניאבלאלפים,ברומאישכמוניהערה,תוךהמבועתות



ניטשה,כמוקירקגור,כמוסופישקטאימלאבהיותילפחד,נהנהאני

גזעיניהםבמושטעמואלהכמורטובואנידמעותמלאותשעיניאני,
לדמיוןהודותחוויתיהמים,תותחיזרםמחץאתגופםבמוחשומדמיע,

ובנפש.".בגוףאחריםשסבלומהאתעצמיתמוחשיתולחוויהשלי
כאשרשנה,עשריםלפנילמההבנתיגםזהראשוןביוםאולם

שנילסיווגיםבספררשמתילחתימה,ספדיאתליהגישוהקוראים

עשריםאותןלפניכבר ". in Galicienאוטיגרהזלאטהואומקומות,
לבניושהיוכפיחמקמקותעינייםשלאנשיםלב,לשיםהתחלתישנה

בכלל."וליהודיםמבעלזהרבישל
המוזיאוןלידירדתיכאשרלפראג, 7מקרסקךשניביוםהגעתיכאשר

סביבו,איום.כמומזדקףהקדושואצלאבפסלאתראיתילארבע,ברבע
בדריכות,האסאנבהאנשיהתהלכושלו,לסוסהגבעםלגמרי,חמושים

שאתביתרלהבליטכדיבגב,עמוקבקפלשהוצרובמעיליםצעירים

עלשעמדואלהסביבזורמיםהאנשיםאתראיתישלהם,החזהאת
לאשהדבראלאזר,להניחרצושבוההוא,במקוםובהוהמדרכותסף

שריקהנשמעהממולמהמדרכהלהם,הותרלאגםאךעליהם,נאסר

עומדיםהכבישסףועלהמדרכותעלשבעצםראיתיהאצבעות,מבין
ההגנהאתהקדושלוואצלאבשהעניקואלהכמוהאסאנבה,אנשיאותם

דרךהשורקאתמובילהאסאנבהאישכיצדראיתידרושות,הלאוהעזרה

אנימדמיע,לגזזקוקהייתילאכבראניאבלקרקעי."תתלמעברההמון
הרקולסגםועזבהזההעולםאתעזבואכןשהאליםכךעלבשקטבכיתי
נותרשכאןהעולם,אתשסובבוהכוחותגםשעזבופרומתאוס,גםועזב

עלותורגעבאותושהיההצעיר,הסטודנטאלאהבוער,הסנהלאכאחרון

עלאותומבקשהייתילידו,רגעבאותוהייתיאילואני,שהיה.מיבאש

לגוף,להפוךעשויהשחיתהבמילהשיבעראחרת,אבלשיבער,הברכיים

ברוחם.בנפשם,אזכןואםעדיין,בערושלאלאלהמסייעתשחיתה

לאכריסטוסגםהזה."הגביעאתממניהסרתוכל,אםאלי,הדבר.ואירע
גפרורבפראגשנדלקיםכפיקרה,אשרקרהלבסוףאךנצלב.להיותרצה

באדםלמיתההנידוןכלאתהגפרורהציתסיגריה,אוילדיםלמדורת
כךעלמוחיםכיוםשגםאלהעצמםאתמציתיםשבוזיכרון,רקוהותיר

ולפתעמורכן,בראשהלכתיוכךזרים.צבאותיימצאוהזאתשבארץ

שאצבעותיהןכדיכ,ךשלובותמורמות,נערותבידישנתקלתילי,הובהר

מעלוראיתיהעדינים,הקטניםוהציפורניםהמונטברציהבזרייפגעולא
הלחםלקבלתהלכוכאילולרווחהפקוחותצעירות,נשיםעיניהדרים
הקטן,הזרמנושאותאחתעםחזרתיבא,ךשלמיסהלקונצרטאוהקדוש

כאשרועברה,הקדושואצלאבלידהמדרכהעלעומדתשםנשארההיא

אפילולרגע,היססההנסיעה,מסלולאתאחריה,עוקבותהצופיםעיני

אלמתונהידבתנועתאותההעבירהצעירהאסאנבהאישאבלנעצרה,
קרוונהמזנוןלידישבהכךואחרוחציבשלושהיהזהממול.המדרכה
באצבעותדפדףכמותםבדיוקצעיראסאנבהאישפנקיסטים,קבוצת

הכליםאתהניחוספסלעלמהם,אחדשלהזהותבתעודתרועדות
ורוגע,חיוךקרנומעיניהםאבלפנקיסטים,אלהוהיובנרתיקים,שלהם

אלשהגעתיהרועשת,והבדידותהריקלפסגתשהגעתיהתביישתיואני
פרס,איזהקיבלתיאילודבר,שווהלאכברואניהסופי""האי-שקט

אתשורףלפחותהייתיאופי,ליהיהאילובספרות,הצטיינותאותאיזו

עצמיאתחושבשאניזההייתישאילומפניאינני,אנימיהמאשרהנייר
מידיבעדינותנוטלהייתילמעלהשםאזהקוראים,אותיושחושבים

לפרסוזמתחתאותומניחוהייתיהרועדהקטןהזראתההיאהנערה
שהייתי,בכוחי,לאכברשזהיודעאניאבלהקדוש."ואצלאבשלסוסו
חוטאתלישוברהיההמיםשתותחבכךבטעותזוכהלי,שמגיעכפי

שאדיפוסכפיעיני,אתקורעהיההמדמיעהגזשלהחדוהמטחהשדרה

מארובותיהן".עיניואתעקרהגורלמוכההמלך

עזבוכברשהאליםהיידגר,כמולומרהראבאל,אדוןזול,זהכמהאך
אדוןיפה,נשמעזהפרומתאוס,גםהרקולס,גםשעזבוהזה,העולםאת

מאהשלושישיםקרוונהשווהכאלהמשפטיםתוכןאבלהראבאל,

הוכיח,היידגר,מרלפילוסופיה,צעירשסטודנטמפניזול,נקניקגרם

עליהםשכךחדשים,אליםנולדיםאבלמתו,אוליהזקניםשהאלים

זקוקהיהשלאגר,ךואןוינסנטשלהקטועההאוזןכמורקנאמרלשלם,
לשקוף."הנראההעולםאתביצירתוהפךכןפיעלואףלמיתוסים
אלהשהיוחושב,אנייומיים?במשךהזאתבעירקרהמהבעצם,

בענייניגסהבצורהשהתערבווהמיליציה,המשטרהשלהמזויניםהכוחות

חושב,אנישלהם,הקדושמיתוסאתלעצמםשיצרוהצעירים,אותם

מגבוללצאתהזכותאתלעצמםשנוטליםהמזוינים,הכוחותאלהשהיו

באבנים,לאחם,בנשקלאהשתמשושלאאנשים,נגדהדרושהההגנה

שהיהאצבעות,שתישלומשרוקיתמיליםרקעמםשהיובמקלות,לא
אתלושהניחוהחורש,לאודיסאוסכמולאאףבעגלה,קטןילדעמם

במלחמתלהשתתףאותויכריחוהכוחשבעלימנתעלבתלםהקטןבנו

מגזחזקותעינייםוטיפותבדמעות,יתנקוהעינייםמה?אךטרויה."

שנעצרוהצעיריםחדשים,שקוניםאומייבשיםהבגדיםאתמדמיע,

אדוןבאמת,אךהישן".למסלולםבחזרהיוזנקוהחייםלבסוף,ישוחררו
אובפועלשהשתתפוהצעירים,איפה!הישן?למסלולםבחזרההראבאל,

מסוים,סולידריותמעשהמסוימת,התחייבותכברזאתובנפשם,ברוחם

לפירעון."יבואבעתיד,שלבסוף,מסוים,לטובמסויםחובכברזה
היוהאליםאילוכתמיד,הרהרתיtקי~ןה,זלא~ה;באוישבתיוכך
עללפרטיםוהאזנתיישבתיבירה,כוסעלמתפגרהייתיאותי,אוהבים

בעינייםהנמסרותלידיעותהגדול,הראשוןויוםהגדולהשנייוםאודות

להציתאואותולבטלאי-אפשרשכברגדול,שטיחבפנישיצרובורקות,

יכוללאכברשקרה,ומהבמציאות,ונרקמואירעושהתכניםמפניאותו,

בירות,כמהעםמותי,עלטיגרהזלאטהו~אוחלמתיכךלקרות.לא
מציריו,יצאהכלשהאזנתי,ולמהששמעתימהוכלשש,שתיתיהיום

כךאחרשילמתי,ולכןמשמעות,ללאאדם,בנידיבורשמעתירקואני

אתהרמתיהלילה,אליצאתיכךואחראחתבירהעודבמתנהלינתנו
לילההיההקדוש, 8יליילשמילשם,בשמים,הבטתיוכתמיד,ראשי

אתבאלכסוןהחמישיתבקומהמחלוניאראהוהערבכוכבים,לילקר,

חלפהדוממה,חיתהכברפאז'יסקהושדרתהלכתיוכךהסהר,חצי

מהצוותאחדממנהיצאבשקט-בשקט,נעצרההאסאנבה,מכונית

לאלההודעהבשקט-בשקט,המכוניות,למגבימתחתוהניח,שלו

למזוןבשקט-בשקטהפנסיםפנוכךאחרלחנות,שאסורבמקוםשחנו

ואנילקפוץקפקאפראנץפעםרצהשלוהחמישיתשמהקומהאופלט,

הספסלעלהתיישבתיעבר,לאאישלבדי,העתיקההעירבכיכרעמדתי
שבשעתהרס,יאןשלהפסלהזדקרמוליבחלומות."ושקעתיהראשון
שיאןכדייבשים,ענפיםמעטעודזקנההביאההמוקדעלהעלאתו

שעהבחוש,ךושרויהכיכרבאמצעניצבהפסליותר,מהריישרףהרס

מואריםזהרו,הכיכרשלהמזרחיתהחזיתוכלוקירותיוקינסקישארמון

הארמונותשלוהצהבהביםהוורודיםשהקירותכךחדים,נתרןבפנסי

צעירלבדי,ישבתיואניהשחורה,הפסלצלליתאתהבליטווהבתים
נשמעהעתיקההכיכרומלבלמושב,ממושבוקפץהספסליםעלקיפץ
מתוךבקעכאילומפגיע,כהכןפיעלואףשקט-שקטשקט,חלילקול

כשלעצמו,ללבנוגעכההיההחלילקולמבודד,מאגםממרעה,בדידות,

עםהאחרונותהמכוניותעזבוכןלפנישעותשכמהבכךגםכךואחר
כלביהזאב,כלביעםהאחרונותהמכוניותהמים,ותותחיהמדמיעהגז

יוםאחריבמלונותיהםנחיםכברבטוחשכעתהיפים,הגרמנייםהזאב

נובמבר-דצמבר
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נשמעהעתיקההעירבכיכרגםאךהמעייפים".והשניהראשון 1

אתהרמתיקמתי,שנבהלתי,כ,ךכדיעדחלילקולהפסלמלב
עלוהתפשטעלההחלילקולאכן,ראשי."אתסובבתיידי,
פסלומזדקרשמעליהםהשיחים,מתוךסביב-סביבהכיכרפני

נובלים,לאבחורףשגםהמחטיים,הצמחיםמתוךהדס,יאןשל

בכיכרהדהדוקולותיהםחלפו,רגלהולכיכמההחליל,קולעלה
ז'לזנהמרחובהצעדיםעברובאלכסוןעצר,לאאישאבלהריקה,

החליל,קולנדםכךואחרלמלאנטריכובהמדלאוההלפאז'יסקה,
ראיתי,ואנימדימתוחמיתרכמופיצוץ,כדיעדשקטהיה

עלקפץומישהוהענפיםנפתחוהדסמסביבהשיחיםביןכיצד

ודוחפתהשחורמהפסלשנייהדמותיוצאתראיתיהריצוף,אבני

עכשיונכנסההשחורהפסלומחושךשחורהילדיםעגלתלפניה
צעירהאשהידנורוז'צהאולשעברהמוחקתביתלידהחדלאור
היהאולישעליהילדים,עגלתלפניהםדחפווהםצעיר,גברעם

לחלוןהבטתיספר,איששאנימשוםואני,הקסם,חלילמונח

היהשכאןונזכרתי,לשעברהמרקחתביתשלהראשונההקומה
השתתפושבשיחותיוסלוןפאנטה,בוטההגברתשלהסלון
רודולףאיינשטיין,אלברטקפקא,פראנץאוסטריהבימי

הקסומההילדיםועגלתפולנים""ומשורריםברדדמקסשטייבו,

מוניתבאהפאז'יסקהמרחובקראלובסקה,לדרךעכשיופנתה
ואחרישלה."המוארהשלטאתעצרתיידבהרמתבסיבוב,

מאותםבדיוקנשמעהקסםשחליללדעת,נוכחתישהתיישבתי,

שממשלאנימאמיןהשמימה.מסריםעוליםשמהםהמקומות

לידיך".שוביחזורבענייניךהעם

כפרייהודית

וב) p(נבו 11טה 7בפיא//אביב

מתה"היא-יותראליהלהתקרבניסהכשהואבסוף"אבל
לוואיןקודםלושאיןמשהוהיה"זהכך):אחר(שתיקה. ".ןכ"

מתחלף.כעתכעת.רקבהשיש"פגישהאומר,הואכ,ך"אחר

אנשיםלהרבהכברקוב.שלבסיפוררקלאשזהמסתבראבל
 "-הםאבלכזאתמיוחדתדמותמיןכעת-מתחלף;היה
כעת-מתחלף?"זה"מה

נמשך.לאזהכעת.רקבהישהפגישהכך.אחרואיןקודם"אין

מתקשרמידזמן,כעבורשובנפגשיםוכשהםנפסק.פתאוםזה

הסוף,עדאותוממציםאיפה,חשובלאאותו,ממציםהםהקשר;

מיניכלרקלהםישהולכת.והיאהולךוהואנגמרזהכךואחר

עולה-באוקיינוסקרשכמוהואהזהוהנעתכעת,שלפגישות
נסיעה."יוצרלאאבלויורד,עולהויורד,

כשהוא(בסוף,-יותראליהלהתקרבניסהכשהואבסוף"אבל
מתה."היאאהבה)זאתשאולילהאמר
אצטרךמעטעודאניעצמך,עלמשהוספרי(שתיקה)"כן.

ללכת."

כ.ב.

ב"ארץהשלישיהפרקשלהסיוםבדףפתחתיובבית

לירח."החמישיםמהקומהאותווקראתיאליוטלת"סהשממה"
אתהאדון,הד,אותי,קורעאתהאדון,הד,בוער.בוער,בוער,

בוער.קורע."

שרשםהאשמדרשתלקוחזהשטקסטבהערות,ומצאתי
בודהה.

אבלהולכת.והיאהולךוהואנגמרזהכךאחרכשהוא".בסוף

ונפגשוחזרוהלכה,והיאהלךוהואנגמרשזהאחריהזמןכל
כעת-מתחלף.שלפגישותוהולכים,גדליםבמרחקים

לשמש?"שפונהחלוןלךישלשמש,"לכי ·:· 1989בינואר 17שלישי,יוםקרסקר,
לשמש"שפוניםחלונותכמהלי"יש

טוב?"לשמששפונהמסוים"חלון
להאיר)מתחילמשהו(צוחקת.

שהשמשהעינייםאתולעצוםבולעמודיכולה"ואת
עליה?"ותביטיהעינייםאתתעצמיואתעליי,ךתביט
כאלה"חלונותהרבהלי"יש

קבלתפולחןדקותכמהותעשילשמש,תביטילשם,תלכי"אז
אותך,תחמםוהיאב,ךתביטהשמשלשמש.התמסרותשמש,
(שתיקה)ב,ךתיגעהיאאליי,ךתתקרבהיאאות,ךתרחץהיא

אליה."נמסהעצמךאתתרגישילאטלאט

ברנדירותמצ'כית:תרגמה

הערות

1 . SNB -הצ'כיים.הביטחןושירותישלתיבותראשי
2 . Na Florenci -פראג.שלהמרכזיתהאוטובוסיםתחנת
3 . 1931-1898) Konstantin Biebl ( -שללנציגנחשבלירי,משורר

ולסוריאליסט.פרולטריתפרוזה
גרפיקאיצייר, ,) Jindfich Styrsky (1942-1899ל-כנראההכוונה . 4

ומשורר.

5 . Umprum -לעיצוב,ותעשייהלאמנותהאקדמיהשלשמהקיצור)
פראג.שלהעתיקהבעירעכשווית)בלשון

6 . U Zlateho Tygra -לשבתנהגשבההמסבאה-הזהב)(נמר
ערב.לעתהראבאל

7 . Kersko -חתולים.ושלושיםביערבקתהלהראבאלהיושבומקום
8 . Jilji , 710-640באנגלית) St. Giles ( -הקדושיםאחדמתבודד,נזיר

יליייוםלגאליה.ונדדבאתונהנולדהאגדהלפיהביניים.בימיהנערצים
בספטמבר.-1בחלהקדוש

היאאהבה,זאתשאולילהאמרכשהואניסה."כשהוא"אבל
מתה."

 ".ןכ"

מלבינהתכלתבתוךמערב,בדרוםעכשיוקבועהשחיתההשמש

מות,ךאור-זהבקרניהעבריםלכלמתיזהבה,הביטהאור,מרוב
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העיניים,עצומותבפניהונוגעותומתפרצותנסוגותוקצרותארוכות

שמיאנובשפתיהבעורן,פשתהקלהשאדמומיתלחייהבעצמות
מזהיבותצורבת,חמימותשהתמלאצווארהבמפתחלהיפתח,
הסגורות.עיניהשמורותמתחתבועריםאדמדמיםאגמים

שובהתחילהכשהיא."""אבל
נכוןלהמס.לפתוח,ב,ךלבואלשמשהניחילה.הניחי ,ש,ש,ש"

וזורם?"בךוחםופתוחכךכלבךרךהכלעכשיו

 " ..."כן
 "".תעכ"חזר, " ..."כעת

ו~ה nרו

בהיעלםבראשהחנהחיברהאחרון,הלפנילשיעורבדרךבאוטובוס,
מרוחל'ה.הפרידהסיפוראתאחד

הסיפור

ירדההכלבה,אתלקחההמצחיקים,מכובעיהאחדחבשהרוחל'ה

מחיי.ויצאהציון,בןלשדרותאיחההלכהבמעלית,

דחפתיעליה,צעקתיזועם!זהמהחלוםעליהחלמתיבלילה

וכאילוהתנגדהלאלהפתיע,חלשהפתאוםחיתהוהיאבידי,אותה
(היאטובותהכימידידותיכמה-אותהכשגירשנוקצתהתפרקה

ואני.לא)כבר
עםביניהםבלכתהבלגלוגבההביטוציוןבןבשדרותהפיקוסים

לתמונההיותרלכללעץ.מבטשיחזירהטיפוסלאהיאהכלבה.
דוממיםחפציםרקהכלאחריהןלזכור,ישתמונות,כיבמוזיאון,

בשניםלהשקרהמהוזהחפצים.אבל"אמנות".המגדירהשםעם
אחתתוצאההמזללרועלהשהיובמוחרפורמציהאיזוהאחרונות.

ומטה.בינוניותכמהועודאסוןהרת

לאבמידהמצחהאת(שצמצםבמוחהזהמובןהלאהעיוותבעקבות
מאוחסניםשהיוהאנשיםכלאתמתוכוהשליכההיאלעין>ניכרת

ובמקומםמקום)המוןתופסים(אנשיםשלמיםחייםבמשךשם

הםאבלמקום,הרבהתופסיםחפציםגםבחפצים.אותומילאה

שלהרצונותמשלהם.רצונותלהםואיןעצמםבכוחותזזיםלא

ההואהשינוימאזמכליותרעליהלאייםשהחלמהזה-האנשים

שלה.במוח
יותרועודלהאמיןקשה-ואפילוקשב,בההיההקודםבעידן

קרהשזהמאזאבלוזמן.וסבלנות.אהבה.-המילהאתלבטאקשה
מאיימותכמפלצותלהלהיתפסהחלוהאחריםשלהרצונותלה,

והרצוןהיא.לרצונהמקוםדישיוותרכדילגרשןשחובהבמיוחד,

וסידורים.וחפצי-חפציםחפציםמלאונעשהתפחוגדל,גדלשלה

התאימו.הםגםולכןמשלהם,רצוןהיהלאלסידוריםגם
הירוק-אפלוליות.ציוןבןבשדרותהכלבהעםמהרהלכההיא

ותחליףדקות,עשרבעודהכלבהעםתחזורשאםחשבוןועשתה
אבלבדיוקהתאימההיא(קודםמדיהקלההשמלהאתמהר

וגםיילדהואהאוקיינוס.גליביןהצלהקרשחשבה;כעת-מתחלף,

חוףעלהזהלמקוםשביםתמידאנחנוכינשוב.אבלאלך.אני
הואכסופים,"קמטיםעם"חום-אפורלחים.וצדפיםחולהאוקיינוס,

אמר.

נשוב.

לשם.שנשובהבטחנולאאחתפעםשאפילופיעלאף

 ·:·אהבה.זאתשאולילא)(בקולבקולאמרנולאאחתפעםואף

ותטאטאיותר,חמהבשמלההים)מכיווןרוחלנשבהחלהעכשיו
בקרןלמספרהולהגיעשובלרדתבדוחקעדייןתספיקהרצפה,את

להרהרשאיןחובההיהבמספרההשבועיהביקורג'ורג'.קינגרחוב

חום-ביןוהתערבבושנעוגווניםשערההחליףבעקבותיואחריה.

היוכאילושנראונוקשיםגדוליםתלתליםועוצבוסגול,כתוםבהיר

מט.זוהר.כלונטולקשינעשהשהתייבש,צבוע,פלסטיקעשויים
לבהלתשומתלהביאצריכההייתי(בעבר)שלהטובההכיכחברה

לשערה.עוללההשבועיתשהמספרההפיכיםהבלתיהנזקיםאת
שלבגופםלהתערבאוהבתלאאנילה.אמרתילאפעםאףאבל

גופם.שלהם.החלטהאחרים.
מדירתהקרטוןנותרוארוך.מלאערבעדייןלהציפההמספרהאחרי

מקומותולמצואתכולתואתלרוקןהיהוצריךנפרק,שטרםהקודמת

ביתלתקןכדילהגיעעמדהחשמלאיבו.שנארזמהלכלאחסון
יוםשלהערבבארוחתתגישמהלהחליטעליהוהיהשבור.מנורה

הן(שגםבנותיהשתיאתאליהושהזמינהשישי,יוםשהיההמחרת

לבשללהתחילגםואוליהאנושיים),מתוויהןכמהבעקבותיהאיבדו

האחרוניםהרגעיםבאחדאותהכששאלתיאבלההיא.הארוחהאת

אמרתילא-עכשיומרגישההיאהאםבאמת,איחהדיברתישעדיין
היההזההעכשיואבלעכשיו,רקאלאנפטר'שבעלךאחרי'עכשיו

אוקושיעכשיומרגישההיאהאםאותהכששאלתילשתינו,מובן

הקלה.ואמרה:רגעחשבההיאהקלה,
השמים,שליותרהנמוךבחלקעכשיויושבתשנשמתוחושבתואני
בלירקכמוהם,ומרגישהציון,בןבשדרותהפיקוסעצימעלממש

הכאבבליגםלבסוףלאל,תודהאבלשלהם,הירוקהפיקוסיהלגלוג

להשמרחפתנשמתוושנים.חודשיםחלקומנתשהיווהצערהנוראי

שתחזיראחתלאהיאהעצים:כמוממשחושבתבשקטעכשיושם

 ·:·אדם.לבןמבט

שבכתוביםמספרפרקיםשני

נובמבר-דצמבר

1 
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מנדס-פלורריטה 1

 ..האדויי
ביתהיהזההים.לידבבית ,פןברחובחייהכלגרה ה~~נ~ןט

טיושלהם,האחיםועםארפאעםיחדגדלההיאושםהוריה
לפניומתפעם,אףהתחתןשלארפאל,וטיולפנמה,שעברסמואל

אתראיתיעליה.לדבראהבולאשהגדוליםמסתוריתממחלהשנולדתי,
עליו.לשאולליכדאישלאידעתיאבלהקברות,בביתשלוהמצבה

הבןעםיעבורשארפאטבעילגמריהיהזהמתה,אבאשלכשאמא
גם .פןברחובהגדוללביתאבא,שלהיאיהכריסטינה,ועםשלוהצעיר
שבמעלהבחדרולהחזיקהמשיךהואדידאצ'י,עםהתחתןשארפאאחרי

כך-אומרהואלנוח,-קרובותמאודלעתיםלשםמגיעוהואהמדרגות,
שלו.הביתתמידנשארהיםלידשהבית
 .התחתנולאשמעולםזקנותגברותמאותןאחתהיאנקה~בטן
~א~~יהמחברןהצעיריםהגבריםכלשבהםזמניםשהיוהסבירהאמא
גבריםמספיקבאינותרוולאהזדמנויות,לחפשאמריקהלדרוםעברו

כזאתגברתלפעמיםמאחור.שנשארוהנשיםעםלהתחתןכדימכובדים
בכלנפרדבלתיכזוגנראותוהןנשואה,לאהיאשגםאחותה,עםחיה

תראילאפעםאף .שרהושרןדצ'ישרןכמוהולכות,הןשאליומקום
ונשארההתחתנהלאפעםאףנקהשטנטןקרהוכך .השנייהבליאחת
הוריה.בביתלגור

תמידאבאכיאמא,עםיחדנקהטנטןאתמבקרתאניכללבדרך
כשאנחנוהצהרייםאחרשלובחדרנמצאלאפעםאףוארפאבעבודה
תירוץמוצאתמידהואאיתנו.לבואחייבלאאחיויטולביקור.מגיעות
אמאאבלבן.הואכימתקבלתמידשלווהתירוץבבית,להישאר
 .ללכתחייבתאניולכןאותילראותרוצהנקהשטנטןמתעקשת
קטנה,לילדהכראוילהתנהגצריכהאנינקהטנטןאתמבקרתכשאני
אחרילנוחםשבטחתמידאומרתהיאבנימוס.איחהולדברולשבת
לשתות,משהולנוומציעהפן,לרחובעדהדרךכלבשמששהלכנו

כוסלנולהביאלמשרתתואומרתשלההקטןבפעמוןמצלצלתהיאואז
נסחטו.עתהשזהמלימוניםכקרחקרהלימונדה

אםלים,קרובהאחוריתבחצרלשחקלימרשיםמזל,ליישאם
עלי.להשגיחלצאתפנויותנקהטנטןשלהמשרתות

אורחיםשישרואותאנחנונקה,לטנטןמגיעותואניכשאמאהיום,
אבלהחמים,הפנימיהישיבהבחדריושבותאנחנוכללבדרךבהאדריי.

מצטרפותואנחנושלההאורחיםעםבהאדריינמצאתנקהטנטןהפעם
אליהם.

חדרזהוהישנים.הגדוליםבבתיםהקדמיהמגוריםחדרהואההאדריי
סגוריםהאלההחלונותלמעשהלוורנדה.שנפתחיםחלונות,הרבהעם
חבריםבהאדריי.משתמשיםשלאכמעטהישניםבבתיםכיהזמן,רוב

לביתנכנסיםהםבהאדריי.יושביםלאפעםאףמשפחהובניקרובים
ישיבההחדראלישרוהולכיםהמכוניתאתמחניםהםשםמהחצר,
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שמאחור.המאווררהאינטימי

כללבדרךאלה-הראשיתהדלתבפעמוןשמצלצליםכאלהישאבל
כלשהו.עסקיבענייןלשוחחשבאיםשחוריםאנשיםאוהולנדיםזרים,

להמתיןמתבקשיםוהאורחיםשם,מילבדוקניגשתהמשרתתאז
האלההאנשיםסיבהמאיזושהי .הביתבעלאליהםיצטרףשםבהאדריי,

אלאמתאספת,המשפחהשםהבית,שלפנימיהיותרבחלקיושביםלא
הזהבאיאחדשלכלמשוםזההכניסה.לדלתקרובבהאדריי,מתקבלים

שלו.המקוםישנו
ההאדריימחלונותכמהנקה,טנטןשלבבית ,הזההצהרייםאחר

מאו,דכההשמנה,אשהדרכם.נושבתקלילהובריזהלרווחה,פתוחים
ידתיקבידיהלופתתהזקופה,המשענתעםהכיסאותאחדעליושבת

גדוליםיותרהרבהשנראיםובת,בןילדים,שניאיחהישמחרוזים.
יכוליםהםלמעשהמשלה,בהיריותרהרבהשלהםהעורצבע .ממני

ללבנים.להיחשב
אחיעלשלי,אבאעלהכליודעתשהיאונראההמוןמחייכתהאשה

מאחייספרלביתושאלךדירהנעבורשבקרובבלט,רוקדתשאני-ועלי
המשפחהאתטובכךכלמכירההיאאיךתוההאניהקיץ.חופשתאחרי
אותה.פגשתילאמעולםאניאםשלי,

טנטןאצלעבדההיאשניםשלפניהשיחה,מתוךמבינהאנילאטלאט
נראה .האחוריתבחצרלמטה,קרייה,דיבקאסהתגוררהושהיאנקה

יכולהלאאניילדיה.שניואתהזאתהאשהאתהיטבמכירהאמאשגם
בפני.אותםהזכירהלאפעםאףהיאלמהלהבין

שחורותנעלייםונועליםמגוהציםבגדיםלבושיםוהילדההילד
נקהשטנטןפאנלוויעוגיותבנימוסואוכליםיושביםהם .מצוחצחות

משיביםרקהםהרבה,אומריםלאהם .האורחיםעבורתמידמחזיקה
נקה"טנטן"כן,אומריםהםהספר.ביתעלנקהטנטןשללשאלותיה

אלאהמשרתות,כמונקה"שרן"אומריםלאהם .נקה"טנטן"לא,או
קוראיםאחיינה,שלהילדיםואני,שדיטוכמונקה,דודה-נקה"טנטן"

לה.
המשפחהשםהישיבה-הפנימי,בחדריושביםלאהםזאת,ובכל

קרהלימונדהכוסלהםומגישיםבהאדרייאותםמקבליםמתאספת.
פאנלווי.ועוגיות
שהילדלהביןמתחילהאניהשיחה,מתוךפיסותמצרפתשאניככל
שאנימניחהאניעצמי.שליהאופאשלהיו-די-אפואלאאינםוהילדה

טרחלאאחדאףאבלהטבעי.הדבריםמהלךאתלדעתמבוגרתמספיק
כלישאיךמוזר,בעצמי.זהאתלהביןצריכהואנילי,להסביראי-פעם

לכולם.ידועיםהםזאתובכלסודות,הרבהכך
סודותשאיןהואביותרהגדולהסודאולי .באיהדבריםמתנהליםככה
בכלל.
שולחשארפאלהניחסביר .האלההילדיםלגביסודידברשוםאיןלא,
נושאיםאףושהםחינוכםעבורומשלםהקתוליהתיכוןהספרלביתאותם
בביתהילדיםכמובדיוק-שליהמשפחהשםשהוא-משפחתושםאת
הוותיקותהיהודיותהמשפחותשלזקמןאתשנושאיםוילהלמינה,ספר
 .יiרודיםשאינםלחלוטיןכשברורבאי,

ישלימה,רהפצ'קוכמוהשחורות",ל"כבשיםשרקחשבתיתמיד
שלהם.החוקיתהאשהשאינהמאשהילדים

שתמידשלי,לאופאיו-די-אפו.ישעצמי,שלישלסבאמגלהאניוכעת

הביתהאותימסיעהלימודיםשאחרישלו,הקטנההנסיכהשאניאומר
בהאדרייארפאשלהילדיםאתפוגשתאניועכשיובעיר;שלומהמשרד

 .דופןיוצאדברשוםקרהלאכאילונקה,טנטןשל
שיושביםהאלההילדיםדופן.יוצאדברשוםקרהלאבאמתלא,

שלהחורגיםוהאחותהאחהםהזקופההמשענתעםבכיסאותבנימוס

מאליומובןלגמריזהוכלכמוני.משפחהשםאותונושאיםוהםאבי,
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דופןיוצאדברשוםקורהלאכאילוחיי,אתלתומיחיהאני,והנה
קרוביאותםבמעגל,סביבירוקדיםבחוץ,ששםבזמןומוגן,בטוחוהכל

עליהםיודעתשאינימבשרי,בשרמשפחתי,קרובישקופים,משפחה

כלום.
לכודהאניכיהכל,עלילראותיכוליםעור,כהיילדיםאותםהם,אבל
ומיגרהאניאיפהשמי,אתיודעיםהםלהימלט.יכולהולאזרקורתחת

יוצאיםשליבמשפחההגבריםמהיודעיםהםמכל,ויותר .שליההורים
יורדיםאובעיר,החשוכותבסמטאותמסתובביםכשהםבחוץ,לעשות

שלהם.האחוריותבחצרותהמשרתותביתאל

הםאבלעליהם,יודעתשאיניכאלהיו-די-אפו,שם,ישנםעודוכמה

ישמוראלוהים-שמאאו-שלידודיםבניהםהאםהכל?עלייודעים
עצמי?שליואחיותיאrזי-

במשחקסביב,סביבסביבסביבי,מסתובביםכשהםעלי,צוחקיםוהם
בלימכוסות,בעינייםבמרכז,עומדתואנינגמר,שאינוהזההמעגל

 ·:· .כלוםלדעת

אלימישרהמאנגלית:תרגמה

 ' 77עתרך'ספריבהוצאתאורהרואהדלתותללאביתהספרמתוךפרק
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למלכיםעוזרותתמידהמלחמות

הקאמדיבימתעלשקספיד

נוסחשקספיר,ריליאםמאתהשני""ריצ'רד
אותרוובימוי:עיבודזנדבנק,שמערןעברי:

אורנהתלבושות:עצמןו,ערןתפאורה:קרגן,
רינברגגילבמה:קרבותסמרררגרנסקי,

כבדחרםשררובהםהטרופיםהקיץבימי

עצמועללקחפוליטית,ודאותוחוסר
שבחלכלראויהמשימההקאמריהתיאטרון
שקספירייםמחזותשניבימתועלבהעלותו
באקליםגםלביצועומורכביםמסובכים

יותר.רגוע

 (~.ו
ויזלטיר,מאידתרגםשקספיד,ויליאםמאתהשלישי""דיצ'דד
אורנהתלבושות:עצמון,עדןתפאורה:קרגן,אותרוובימוי:עיבוד

אלוןגיאתנועה:סמרדרגרנסקי,

ו"ריצ'רדהחמישי""הנויההיסטורייםמחזותיואתשקספירכתבכאשר

הואואיתן.מבוססטיודוראליזבתהמלכהשלשלטונההיההשלישי",
הדמיםסמלישני-והאדוםהלבןהשושנים,שניאתדגלועלחרת

 .לנקסטרביתנגדיורקביתבמלחמות
הודותהתאפשרהאלההפיאודליותהמשפחותשתישלאיחודן

שלסבהאביטיודור,לביתריצ'מונדלביןמיורקאליזבתביןלנישואים
הראשונה.אליזבת

מדםהעקובותהפיאודליותלמריבותקץשמוהשושניםביןהנישואים

שמרנהמביןהראשוןהשני","ריצ'דדתחילה
המחזהשקספיר.שלההיסטורייםהמחזות
לנקסטרביתשושלתשלעלייתהאתמתעד
המרמהאתחושףשקספירהמלוכה.לכס
-והרציחותהאינטריגותהשליטים,בין

כיבאנגליה,דווחתשעדייןהאמונה,למרות

פונקוגילטידאןאיתי ,"השני"דיצ'דדהמצב,זהראםאלוהים;בחסדנבחרהמלך
להצביעאומכהן""מלךלרצוחאפשרכיצד
מהפיאודליזםבמעברהמפנהנקודתוהיושנה,מאהכמעטארכואשרבדם?מגואלותידיואשרלמלוכהמועמדעל
הקפיטליזם.ולראשיתטיודורלביתהאנגלי,לאבסולוטיזםריצ'רדהמלךובצער:בחוכמהבכשרון,שקספירמאירהזאתהבעיהאת

באסימון"נסיכותי-ואציל-אביוןיורקלביתדוכסהשלישי,ריצ'רדשרצונםורוח,לבקשילמועמדיםמקוםומפנהנרצחהטובהשני
האציליםמשפחותביןהדמיםלסכסוכיהאחרוןהשרידהיהאמסור",עוזרתבאירלנדהמלחמהגם .הפנויהמלכותכיסאאתלתפוסרק

לאבסולוטיזם.מהפיאודליזםהמעבראתשאפייןלמלכים.עוזרותתמידהמלחמותכילשאפתנים,
בצדקשנחשדעצמו,שקספיראףמאחרים.גרועשליטהיהלאהואהבמאישלהמדויקתהבימויועבודתזנדבנקשמעוןשלהנפלאתרגומו

בתהראשונהאליזבתמלכתוהיות(בשלטיודורלביתיתרהבאהדהלצעודהסקרןלקהלמאפשריםקוגן,אותרובארצנו,עדייןמוכרהלא
ומקריםנשבעיםומרמים,רוצחיםהכלכך.סבוראינומשפחה)לאותההמלכותי.הסיפורשלהמורכבתהעלילהבנפתוליבבטחה

אתוגםמתנגדיואתלחסלדואגלשלטוןמגעתשידומיוכלשבועה,אתהשניריצ'רדהמלךבתפקידחושףמלכים,לגלםהרגילטיראן,איתי
אפשרבמעשיו.דופןיוצאאינוהשלישיריצ'רדהימים.משכברידידיומגונט,ג'וןבתפקידגובריוסיהוותיקוהשחקןרגילה,הבלתיאנושיותו

בתכונותיואולםיותר,לרצחוששמעצוריםחסרמאחרים,אכזרשהואאתשמביןמישלנפלאה,דמותיוצרלנקסטד,ודוכסהמלךשלדודו
אמיץ,מלחמהאישהואלכתר.מאחדיםיותראוליהואראוילבוובאומץהדברים.פניאתלשנותבכוחושאיןהיטביודעאךסביבוהמתרחש

כשרים.האמצעיםכללמטרתולהגיעוכדילמלוכה,השואףאציל-אביוןניבדודונוספים,שנייםלהוסיףאפשרלמעלהשציינתיהשחקניםלשני
בהתפתחותהנוסףגורםמהוויםומומיוהמושחתאופיוהפגומה,קומתובנוהרפור;דדוכסבתפקידפונקוגילהמל,ךשלדדוויורק,דוכסבתפקיד

אותו.אוהבאינוואישלאהוביודעהואאיןשלו.השלטוןתאוותשלגונט.של
גופות.עללדרוךחייבלשלטון,להגיעהרוצהאינםכיהעבדיםהשחקניםכלפישנטעןכ,ךכלדחוקיםלאזמנים,היו

סוףעדאנשים.שישהחוצציםאנגליהשללכתרההשלישיריצ'רדביןהזמניםהשקספירית.האצלוהמןדמויותלשחקיכלויםואינםיועדים
פירוד,באמצעותבידו,עולההמלכותי,הרוצחשלהמרוסופוהמחזהשלבחדרוהאצולה,בביתלצפותמאדווכדאילטובה,השתנוהאלה
איןאולםכולם.פניעללעבוראישי,וקסםרצחהסתה,אינטריגות,השני.ריצ'דדהמלך
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הנסיכיםשלהחצרותאתלאחדבכוחו
במקומו,זאתיעשה(אחרהפיאודלים.

מארק,אליזבתאתשנשאטיודור,ריצ'רד
השלישי.)ריצ'רדשלאחיובת

איןורציחות,תככיםרבתדרךשלבסופה
ואףסוס,שלממחירויותרשווההמלכות

רוצחשלסופוזהמקבל.אינוריצ'רדאותו
נשארתהצופיםולנותקופה.שלוסופה
שמואתפוגשיםאנוכאןגםההצגה.כמובן

שעשהקוגן,אותרווהמעבדהבמאישל
מעולה.שחקניםקבוצתעםלתפארתעבודה
הראשי,הגיבוראתשובמשחקטיראןאיתי

המצוינים,השחקניםולצדוהשלישי,ריצ'רד
ואחרים.ניבדודוגרבו,יוסי

יכולהואנילמדי,ארוכההשחקניםרשימת
רוצומוגבל.ההצגותמספרלהמליץ:רק

כלהקאמריבתיאטרוןבשקספירלצפות
 ·:·הבמה.עלהואעוד

ראןיטיתיא ,"ישלישהרד'ריצ"

· $ -;-

לשירהרבעון-פסיפס

שיקוףתוך ,הקלאסיעםהמודרנילשילובהשואףכתב-עת

זוויתשלהדגשתהותוך-בשירהשוניםומשמרותמחנות

שיחותמוגשות"פסיפס"דפימעלבת-ההווה.יהדותיתראייה

וצעיריםותיקיםמשורריםשלחדשיםשיריםיוצרים,עם

עלביקורתורשימותתיאורטייםמאמריםכןכמוגם-יח,ד

העולם.משירתתרגומיםלרבותספרים,

 www.eked.co.ilעקד-פסיפס:שלבאינטרנטהאתר

ל"פסיפס"מנוי
 , 25החשמונאיתמריםרחובלשירה,רבעון"פסיפס",לכבוד

 62032ת"א
גליונות) 4 ( 2013לשנתמנויאבקש

בארץ.משלוחדמיכוללש"ח, 100ע"סהמחאהמצ"ב

 . ....................טלפון ........................כתובת ..................משפחהשם



מאנגלית: ,הבראיריסגליק:לראיז
הרצאת ,זוודיויואבמלניןמכבית
עמ' 134 , 2012כרמל
שותל;הצעירהזוגקל;בגשם ,-"בגן
אישכאילו/אפונים,שלשורה
הקשייםיכןלפניזאתעשהלאמעולם

נפתרוולאהתגלולאעדיין~הגדולים
עצמם,אתלראותיכוליםאינם םה//
 .) 40עמ' ,'ןגה'( " ...תחוחבעפר

השעון,נגדטיסהזאב:בדאיליה
עמ' 113 , 2012לשידהקשבהרצאת

לרפרוףפרפור"בין .שנישיריםספר
:;נשרירנוגס /-ביפועםחדשקצב

 !?השואלתאת"זורצוני.//שאינו
ברקים-/הלםקשבהפרעותאלוהרי

בימיםאחרון~סדר~עשהחשמליים
עמ'קשב',('הפרעותהקרובים"

102 (. 

אדומה,מירוץמכוניתאילרן:לאה
עמ' 62 , 2012פרדסהרצאת

ומשרתתרחוקה;לאהתירס"גדר
קחותתקרבו./אלאבלנאמנה/
צריךמקוםכלחדשות/שודהוראות

עיגוליבלי./ולהישארלהישדד;
נוצצות/כמטבעותיתרחבוהפנים

עמ' , 44(שירדרך"איןאומץובלי
48 (. 

הוצאתיסירה,ספרשבילי:בנימין
 100 , 2012כבדסדרתביאליק,מוסד
עמ'

מתלהב/רץשיך;ביריושיך;"טבלתי
אלוהיך;אני;אוהב/אתה.מי/ז.'ת

יסירה',('ספרכלעדיף"בגןנותרתי;
המשוררובותקליטורכולל .) 46עמ'

 .משיריוקרוא

שיירם,התנסויו,תבת-אליעזר,חגית
עמ' 114 , 2012כרמלהרצאת
הרךהעגל ה~"שני.שיריםספר

התגלמותהבריאה;הדר /?בעיגי
שלאהמפוארות/ההתחלותכל

ושרירותטוב;סוףלהןייתכן
 1המשייצווארועלנפלתיהיתמות/

עלאחדכלצורמני;בדואטפעינו
('לכודים',המסווג"בעולם 1שברונו

 .) 10עמ'

קשבהרצאתהשתקפויו,תגל:אשד
עמ' 94 , 2012לשידה
שנותביותר./היפותהשנים"אלו

שהמחלהלאחרלשירה./ההתמסרות
ה'נאהרקמצ~החי;והואלו;~rךלה

 " ...קוהלתהואעכשיוטהורה./
 .) 66עמ'במיטבו',('המשורר

מגרמנית:יפים,נעוריםבן:גרטפדיד

 98 , 2012כרמלהרצאתדייך,אשד
עמ'

בסירה,/כברכךכלבח;ף,כך"כל
וכברהכוהנים/שלכרכוםבבגד
קלילהנוצותפלומתהאיבריםעל
שמש,/מקפלייךמרעישהאת /-
 "_המרחבבתוךהעולמותלילכל

נוסףלתרגום .) 46עמ'('איקרוס',
 .דייךאשרמאתמבוא

הימנוןתומא,על-פיהבשורה
הרצאתארד'אמידמיוונית:יכה,הפנ

עמ' 72 , 2012כרמל
הקשוריםעתיקיםאזוטרייםכתבים

הבשורההיהודית-נוצרית.במסורת

לישו,שיוחסואמרות :תומאפיעל
מסריהןבשלהכנסייהידיעלוהוקעו

אלגוריההפנינה:הימנוןהמהפכניים.
כוללהנשמה.שללגורלהמיתית

המתרגם.מאתומבואביאורים

כמשענ,תאחדורדרקדרמין:הילדה
הרצאתשררדצה,פרןדינהמגרמנית:

עמ' 91 , 2012לשירהקשב
דומיךהילדהשלהראשוןשיירהספר

) 1909 2006-( j השרופה,/החלון;"ארובת
האםלבנות,/ויוניםשמים;כחול

מחרוזתלמענכן?//פצרו;המלחמות
קומעלירקים/חלתותדרךלבנות/יונים

 .) 28עמ'זהיהר',('תקווההאופק"

הרצאתמסע,אזהרתצרר:נדיר

עמ' 80 , 2012צבעונים

בעתתידוםואלמשכיל,/ ,הל~"
בידהצבבשער./והוכחעלההזאת,/
מתניךאזור ......דרכיםתמרוריבוטחת

שאיןאף ....אליהםודיברתוקמת /
דוממתוהארץמדינאי/איןנתיב;

 .) 68עמ'תידום''אל(מתוךומדממת"
בחלקםהמחאתייםהטקסטים.לצד

מאתאמנותעבודותמופיעותהגדול,
אסיתומרקין,יגאלקדישמן,מנשה

ואחרים.דיין

הרצאתהחמישי,ברקיעאיתן:רחל
עמ' 384 , 2012קלאסיקהערבועם

העולםומלחמתהמנדטתקופת
גרושיםלהוריםבתנשלחתהשנייה,
ההתבגרותעזובים.לילדיםלמעון

רגשיתונטישההזנחהשלרקעעל
הרומןנוקב.בריאליזםמתוארת

נחשב--1962בלראשונהשיצא-
הישראליתבספרותדרךפורץ

סיפורבמרכזגיבורהבהעמידו

תמרמאתדבראחריתכוללחניכה.
רחלשליצירתהחוקרתמשמר,
איתן.

והסתיו,אניהיא,באטדו:סלמאן
הקיבוץהוצאתשנהב,יהדוהמערבית:

 175 , 2012השחורההכבשההמאוחד
עמ'

ספקשהיאדמותשבמרכזורומן

דרךודם.בשראשהספקאלגוריה
ועירובהמסתוריתהאשהדמותעיצוב

אתבאטדופורשלמציאות,דמיוןבין
בפרטפלסטיניםשביןהדינמיקה

לעולמןלחדורומיטיבבכלל'וערבים
הנשים.של

הסיפוריעקב,זקוביץ:יאיר

הרצאתהאומה,אבישלהמפתיע
עמ' 189 , 2012דביר

שאינומפוקפקת,שמוסריותואדם ... "

סיפורומרמה.ערומהבמעשיבוחל
לקחגם ...חטאיםשלסיפורהואחייו

חייסיפור jהעטיפה)(גב " ...וזיכוך

סמויים,במסריםלחנךנועדיעקב
אתאליהםמכוון rזקובשיאיר

הזרקור.

ג'לוייט,שלהשעראדרין:ורדית
 293 , 2012החדשההספדיההרצאת

עמ'

בפרויקטהבוחרתציירתהיאג'ולייט
משפחתיציור :במיוחדשאפתני

לאמה.נישואיםכמתנתענקבממדי
המשפחהבנייופיעוזהעלילהקועל

השנים.במשךומעלליהם

שירים,לפשוט,מתחתמאירי:גלי
עמ' 61 , 2012גרוביםהרצאת

ניירבעובייהיהשליהשירים"ספר
בדרךעליוירשוםומישהואורז/

קילוחציקוטג',שנילמכולת:/
שני :החייםאלהלחם./עגבניות,

נסצריךלחם./עגבניות,קוטג',
יהפכוהאורזניירעלשהמיליםכדי

 .) 56עמ'החיים',('השירה,לקוטג'"

אלוהים,שלהקטנותהעץחתיכות
שלח,עחענבר,אביטלמצרפתית:

עמ' 575 , 2012ביתאחחתהוצאת

"מכתב-הסנגליותהיצירותשלוש
בה,מריאמהמאתכך"כלארוך

אלוהים"שלהקטנותהעץ"חתיכות
ו"הרפתקהסמנןאוסמךמאת

-קןהמירושייהמאתבערפל"
הפוסטלאפריקהצוהרפותחות

מגדריות,לדילמותקולוניאליסטית,
ותרבותיות.מעמדיותפוליטיות

מפורטוגזית: ,קיןסאראמאגר:'ז'חה

החדשההספדיההרצאתטבעןו'מרים

עמ' 140 , 2012

שובהקדיששלו,האחרוןהרומןאת
סאטירהאלוהים.ליריבוסאראמאגו

קיןשלהשותףאלוהים,שלידועל
פיקדוקיןמשמשכאן .הבלברצח
מצופהונהפך-הזמניםבכלנודד

מולהמתייצבחופשילאישפאסיבי
אלוהים.

הדסמאנגלית:בריאה,ויואל:גרר
 667 , 2012אסטרולוגהרצאתרייס,
עמ'

העתיקהזמןאתהבוחןהיסטורירומן

 jהאנושיתהתרבותנוצרהשבו

כפילפניה"סהחמישיתהמאה
בןהגיבור,שלבעיניושמשתקפת

יוונייה.ולאםפרסילאב

~ 
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