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הוסופדים,הספחתלהגנתהחוקלפעלומתחילשבהםהאלהבימים

ומהמשתררתדנתימהומההסרפדים","חרקאותר,שמכניםכמראר

הקצהרהשמיכהיצוריו.עלכגלוםלקרםמאייםלהיטיב,אמודשהיה
משתכחושרבהמר"לים,המפיצים,החנויות,ביןרמתמדטתנמשכתמדי

נאמדתלאבכללכמעטמשודדיםעלמלכתחילה.שהיהכפיהכותב,
ישוברהוםבמבצעים,יהירלאב"מבעצים",היולאספריהםמילה.

בדרנם.כךהחנויות,בשלוילמדפיםויידחקו

אנחנוהחנויות.מדפיעלמקרםלולמצואמתקשהשלנרהעתכתבגם
מוצאים.שאינםלנרנמסדדנותופעמיםאותר,מחפשיםשאנשיםיעדוים

משםדרכואבלסטימצקי,מחסניאליוצאשלנרהעתכתבגלירןמדי
פיעללא,לפעמיםלחנויות,מגיע.הואלפעמיםבדוהד.ממשאינה

הסניף.אתשמנהליםמיארשדושריםמידרישתפילעואלוידרישתן,
כאןנכתביםמוגבלהבלתין mרבכבשרתותהתנגחותלצורךלאאבל

בפרט.השיהדערלבכללהספרותעלההדודיותרהםאלאהדברים,
חשדיםעתכתביוקמיםומתפרסמת,ונכתבתת mפראחדמצדשהיא

הזמןכלהיאאיכשהו,זאת,ובכלנדיב,מקרםלהישבשדתרגםוערננים,

השפעתה.עלתפקיהד,עלהכהר,עלנאבקת
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ומקדישריבנו,טוביהשלחשדיםשיריםבשלשוהפותחהזההגליןד
ר mכעודייןשנה,תעשיםלושמלאוהוותיק,למשודדב mנמקרם

דרדר.בימתעלוכמותרדיננועםד:;;גיםאיןכבדבמלאוו.עמוהפאוטי
כזרקוריםשניהםגרדי,חיים-הואגםהפואטיכוחוובמלאו-לצדו

m המבטאתאליהםלשאתשכדאימו~ה,בי. 
אתלנסחמנסהסגלעקיבאעמידהשיהד,אלהמבטנשיאתובעניין
השיהדמןמצפההיהסגלבישראל.השיהדלתפקידבאשדתפיסתו
לעשרתהפרחההצליחהשלדעתומהיותר,מוגדרתבצררהלבעוט

 .לאעדייןהושיהד

דפישלבספדוכמצויןלמשל,נדנד .חדשאינוכמרבןהזההדיןר
לספרותנדנדשלזיקתועל , 9עמ'זה,בגליןרמאמר(דאהצידקין-סןד
כתבלדעתוכיכמשודד,מטשרניחובסקיהסתייגהרוסית)לומחשבה

בשרנהזאתהאמיתיים,בחייםמערובלהיותבליהיופיעלהאחרןו

מערוב.משודדשהיהמביאליק
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בהתייחסכתיבתואתבוחנתעלןוצדוקהמשודדעלעלןוקציעהשל
ויכוחיםהמעודדתית, mהמזהושיהד"עדם-פאוטיקה",חברותשללקר

ומחלוקות.
ואישדבדדובסקי, . 1927ילידדרדבסקי,בנימיןשלשידירהםמדגשים

אפשראםהיאשלוהועבריתהברית,בארצותומתמידמאזחיחינו,ך
בתחייתשהאמיןציוניבביתשנלמהדאידיאלורגית","עברית-כךלומד

לכתוב.עכשיושובבצעירותושיריםכתבהואהשפה.
ראדר.קראוזה.בגלירןמגוונתשיהדמניפתפt;חנרובכלל,

הקבעוים.הומדודיםסיפורתביקורות,שרימות,לפניכם.הריהווהשאר,
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התפרקועלספרות

תדגמושלד,ליןבחהד:אלהוים,שלהקטנותהעץחתיכות
 , 2013ביתאחחתהצואתענבהאוביטלשלחעחמצרפתית:

עמ' 575

קארתיאלהוים"שלהקטנותעהץ"חתיכותהאנתלווגיה)(בתוךהסיפוראת
להןשהבטיחהבפשהרשהסתיימההאחיותשביתתבישראלשפצרהבעשה

בסנגל,הרכבתפלעויגםהאםהשאלהעלהתשובהן. mלמשכותוספת 12%
אותוספתאחחילקבליזכוהסנגלי,סמנןאוסמךלשהחמןעוסקשבהם
במהלךתתקלבי mאזלמדיהצומחתשביתתםבעקבותעהינייםביןכחד

מזולחלוטיןזהדבתרבותלכאוהדש mהמתנחמןשמחברהגםהקריאה.
עליתלוננותמידעוובדיםפלעויםנהוג:כמנהגועשלוםמגלההואלשנו,
הגלובוס.בי mבלכלשביתותויצאוהמקפחשכדם

השאלההעיתונאית.מהכחניקהחלקהןכאלושביתות
ממש,שלטובהספרותגםמהן mלדקאפשרהאם
חלפוי mהספדהסצויאליהדיאליזםימילכאוהדשכן
העלוםלכ"פלעוי mסיסמאלשתקופןגםופגמזמן

גםלרוונטיתכזוספחתהאםמכל,ויותרהתאחה",
 .הסתייגויותעםחיוביתהיאהתשובהימינו.בןלקואר

האחרונותבשנים mניכהישארליתבספחתגם
כיאםחברתית",ל"ספתחחזהרלשבחהדמגמה
הדיאליזםאתשאפייןמזהד mיהרבהמדורניבסגנןו

פעם.לשהספתחיהסצויאליסטי
קלאסיסיפורהאואלהוים"שלהקטנותהעץ"חתיכות

המבוסססיפורהשלישי,בעלוםאסןו mהשביתהלע
הסתםמןשתדמה ,-1947בבסגנלשפצרהשביתהעל
הזאת,אפריקניתהמערבשהמדינהלכךתחמתהאת

שנה 300כמעטבמשךצדפתילשטןותחתשחיתה
אחדהחמן,מכן.לאחדשנים 13עצמאותלבסוףהשיגה ,)-1677מ(החל

המעבדאתמשקףזה,שבםאודשארתהבאסופהשנלכליםמלששוה
נוקטאינניבמתכןוולפוסט-קלווניאליזם.מקלווניאליזםאפריקהעששתה

עדייןמשקפותלאבקובץהנכללותהיציחתשכןעצמאות,לשהגדהרכאן
השיגהבעלום,העניותהמדינותאחתסנגל,אמיתית.תרבותיתעצמאות

שלההשנתימהתקציבמחציתעדייןאלוםשנה, 52לפניעצמאותאמנם
החמניםלשבשותהדמויותהאיחפי.ומהאיחדומצדפתתרומותלענעשנת

לששותמכךויותרצרפתית,בות mכוגםחשובותמונחת,שבאסופה,
אםעצמאיבאמתלהיותאפשרכיצדהשאלה,נשאלתעצמם.המחברים
להשרותיכלוכבדכשהואגםלעשנההשליטבשפתלכתובממשיךהנכשב
שלו?בשפתולהשתמשלעצמו
שמספרםסנגל,תשובימורכבת.סוגיההיאסנגלסופדישלהכתיבהשפת
מ-פחותלא-שפותלשבבלבמגלדחייםמיליןו, 13לעבהרבהעלוהאינו

בדיהדכנארההותירלאשהדברכך-מקומיותמהןאחת-עשהרשפות, 36
השרמיתהדיבורשכפתהצרפתיתאתלאמץאלאהעצמאייםללשטונות

כשפתאותהלאמץמסיבותיהם,לוסופדים,כמטעב),הפדנקאת(וגםלש
החמנים,בלששותפעםלאמומחשיםהסנגליםביןהתקשורתקשייכתיבה.

סנגלמתושבי-43%שהגם .לשנייהאחתשבפהמדיבורעובדיםשכהגיבוירם
שבאסופההולווףבנימשלו,דיאלקטלעבשהאוהלוווף,לשבטמשתייכים
למלשכךבצרפתית.לקאחגםשבהםהומשכיליםצרפתית,לדברמעדיפים

במקהדהמקומםאפריקני,לונסהלךמעיןשהאובקאיוקו,השובתים,מנהיג
האוובתייס,נדקרהרכבתפלעויאתאלאבגתסקהמספנותעובדיאתלאזה

צדפתי.אינטלקטאולבנקללכנותואפשראלבהצרפתים,אויבדנהבמיהד
שהיאעצמהעלמעיהדהשכלתו,בזכותבוהמאהובתטוטי,נ'דיהנעהרוגם

קארהלא"היאאפריקה.מפתאתמאשדיותרטובאיחפהמפתאתמכיהד
ספדשקריאתמארשה mבטחויתהאפריקני,סופדשלעטופדיספדמעלום
 .) 190(עמ'מאומה"להתתרוםלאמה

לעועצמםלעהסנגליםהאינטלקטאוליםלשמאתמצואעמדתמתוך
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אוסמךבאסופה,המשתתפיםהיצוריםששלשותפלאאיןלשהם,הספרות
ממעניםאלאבצרפתיתכותביםדקלאקן,המירושוייהבהמדיאמהסמנן,

מקומיות.לעינייםמאשדיותרזחתלעינייםיציחתיהםאתלמשעה
בקיאשאינולמילקריאהקלהאינההיאהאסופה, mשמייצהענייןלכעם

אלהוים"לשהקטנותהעץ"חתיכותהחמןלקריאתסנגל.ובתרבותבתלודות
גבלוותשינוייעבהדסנגלאפריקה.במפתבתחילתו,לפחותלהצטיי,דצרוי
בסנגל,אמנםשת mמתלעהילהשות. mההתאחדילעקובהמקשיםדנים
מהתקופההמדינהלשנוספיםוכינוייםמשוגיםמשתרבביםלכתוביםאלב

השמש"מבאו"בנימאלי,היאשהיוםהצרפתית","סאדוןכמוהקלווניאלית
תשובילשי mהוהתרבותיהלבבלוגםלתחםלעלוהקוארלשלבלבלועודו.
-92%מויותר-11הבמאהלסנגלהגיע(האסלאםמוסלמים-עצמםסנגל

זדים.ספדבבתילוומדיםנצוריםבידיהנלשטיםמוסלמים),הםמהתשובים
הגייתבגללהןהתרבותי,הדתיהמחסוםאת mללצאפאוקלתמידלא

המאלפתהדבראחריתהומנהגים.הנופיםהגיבורים,שלהמסובכתהשמות
אתבמעטלאלהבהירמלציחהסנגל,תלודותאתהסוקרתלשד,ליןשל

אותהלהקדיםהיהכאריזהד mמיבמקהדאולוילקואר,התמונה
דנ:ולפתח
כאןלהסתמךאמודסנגל, mספדאתמכידשאינוהעברי,הקארו

טובהואשהעטםהשורםמתקלב .האסופהעורכתלשעטמהלע
נלודוכאןהמשתתפיםהיצוריםלששותשמדני.מעטאלויאלב
אינםכבדמהםשונייםהקדומת,המאהלשהעשרים mבשנ

סופדשליציהרגםכלולתאינהשהאסופהחבלאולויבחיים,
כמדומניחיתההקלאסיקוניםלשהזובבחיהריותר.העצידמהדוד
החשופותיצירותלשתף-בדהדואג'נהדהאסופהלעורכת

שביןהתפרבקוויצוריה,סנגלתשובישלהזהותלבבלואת
ביןלנלשט,השלוטביןסגנלית,לשבטיותצדפתיקלווניאליזם

למסוחתהכתיבהשפתביןהילידיות, mלשפהצרפתיתהשפה
 mאוארלימסוחתלעמסתמכיםהיצורים(בכתיבתם,האוארליות
לכפרהגלחההעידביןילתיות, mבצחתאסלאם,ביןמקומיות),
בנפדים),ימינועדחייםסנגלמתשוביאחח(כשעביםהמבדדו

גבריםביןמכ,ךפחותלואמשמע,י mתהשחוריםלפעוליםהאליטותבין
ה. mמטאתשהיגהשהיאהדילשהלשהאג'נהדחיתהזואכןאוםלנשים.
אבלהשלשוה,מביןבסגנונוביותרהאנכחניסטיאלויהאוסמנןלשהחמן
חמןזהואתיבדסלי.עדייןהאו-השביתה-לשוהמרכזיתהתמה mבזכ

אותוללכאוהלעלוסיוםאלבהרדגההמתפתחמקרסיסטיכמעטאתני
שולבקאיאקוהאניגמטיהמנהיגלש mהדמוימגויסת. mספדלשבהגדהר

מסקרנותזונה,שהיאלעיהשמרכליםהנשים,קומנדומנהיגתסופי,מאם
ריבוייותר.גלח mפיתלקבליכלוותהיואףאולויהקואר,אתמאדו

אותו. mמשבהכרחלאנחמןהדמויות
פמיניסטיתספחתשללהגדהרעונהבהמדיאמהלשכך"לכאחך"מכתב

ילדים,לתריסראוםאלמנהשלסיפוהראתמספרהאואפריקנית.
מדיאמהשנייה.אשהלושמצאהובוגדניהאהובבלעהמרתעלהמתאבלת

שהאסלאםהאפריקנית,הפלויגמיותבבעייתבהרחבהעוסקיםוסמנןבה
נפדריםבאסופהדניםסנגליםהמשפחה.לחייקשהאתגרשומציבהמתיר,

משפחתייםתאיםלהקיםמנתעלקדכל,בחוסראותןומשאיריםמנשותיהם
חלילה.והחדחשדים
שוייהבהמדיאמהבעדוהצרפתי,מהקלווניאליסטשבטוחוסךלאסמנן
אלאהצרפתים,עלבביקורתםבדיקחתעלכמהוועלויםלאקןהמירו

המערבית.הותרבותהאפריקניתהמסתרוביןהומתחהשניותאתמתאדים

אתהמתארקן,לשבערפל""הרפתקהלחמןהפתיחהאתד mבמיאהבתי
המוסלמי.החינךותחתאפריקניילדלשנפתלויו
לקוותצודיךברוכה,בהחלטהיאוקים mמעלומותיצירותלתרגםהיחמה

אפריקניותממדינותחמניםיתרגמוגלוןתמרמרכזשביתוףבית"ש"אחחת
 •העברי.לקוראמוכרתאינהלשהןשהספרותנוספות

אביטובירןו



השמחה""ביתהבחל,כנפישקשוק

מודרניתכטרגדיה

הוצאתשורר,עידיתמאנגלית:השמחה,ביתוורטןו:אידית
עמ' 382 , 2013כתר

עידיתשלהיפהבתרגומה ) 1905 (השמחהביתשהופעתאוומדאקדים
דוויעושיר,בהירקלאסי,מופתדומןלפנינוספרותית.חגיגההואשודד

וודטןואידיתאוינטנסיבית.עמוקהקריאהחווייתהמעניקשונינות,חוכמה

התמימותעיןדהואבהםשהמפורסםדנים,רומניםכתבההאמריקאית

אףבישארל,ידעואינוששמהאפואמחדידועה.קלונעויתלגרסהשזכה
ג'יימסוהנויפרנטנהפלרבד,בלזק,כמרהמופתסרפדילליגתהשתייכותה

משלו).מארדשרנהשכתיבתהשלה,אישי(חבר
וחרתםצורנית,מבחינהחדשנית mסרפאינהרודטרן

המאהשלהדומןלמוסכמותבצירתהניכרתקופתה
אתהמציבהמימטית,דיאליסטיתכתיבההתשע-עשרה:

יועדכלמס~דבאמצעותעשירחברתירקעעלהדמות
בנירהגבהוההחברהרקעעלמתחרשתהלעילהומתערב.

הזהרנה")("התקופההתשע-עשרההמאהשלהישליורק
לעשורשנלוהדבאדטליליבמרכזהבאירופה.וחלקה
אסתטיעידןוהאוחייהשלהקיומיהועיקןורטעםואנינות

הודיהומרתהמשפחההתרשושותאחדימותרות.חיישל
עשיר.בעלבאמצעותבחייםדרכהאתלפלסלילינחשוה

לההמעניקהמשפחהקרובתבביתמתגודדתהיאבינתיים
מצומצמותהכנסותשביןמהפערוסרבלתמוגבלת,קצבה

ונטלולקריחינוךתלודתקיצונית,לבזבזנותלנטייה
המקסיםסלחללרדנסנישואיםעלמוותרתהיאערכים.

מעמדאותרעםנמנההואשאףהחורניות,הסגלוותבעל
בעלבהיותובאירוניה.עליולוהשקיףממנולהיבלדמסרגלאךחברתי,
העלילהבמרצותידיד.דקומשמשכחתןנפסלהאובינוניים,קירםאמצעי

עדתה.מבקשישללידיהםומשחקתשרבשרבועצמהאתלילימכשילה
מתייצביםפרטיהכלאשדמחשובת,עלילהבבנייתלעשרתמפליאהררדטןו

סלחבביתלילישלשהרתהלמלשכךהנכןו.ובמקרםהנכןובזמןבמקומם
הטוב.בשמההפגיעהבתהליךארשונהחלויהמציבהלרכבת,בהמתנתה

עצמוסלחשללרתיעתולבסוףשמביאתהליךזהוהאירוניה,למדנה
בעקבותלהתרקםשהחלשקרידימויזשהרלעדתלבילה,שנצורמהדימוי
אי-הבנות.שלשושררתרכילות
קסםנדיר,יופישלבמיזוגהקוארלעקסםמהלכתבאדטלילילשדמותה
לילימתייחסתאשליות, mחסונוקב.קדשוכלמעדונותהליכותאישי,

אךהעשור,אלבדךרמתוחכםשחמטבמשחקכליםכאללונשיםלגברים
רכךוהרגישויות,האינטרסיםהרעו,אתכארוישוקלתאינההיאאפילו
באותונעצרההבעיהדינה.אתשחוצריםאומלליםמהלכיםמבצעתהיא
מכנהשסלחלומהואותנטיותחידותלשלחייםששואףעמוקנפשירובד

אישיותה,לשזהלהיבטלהתנכרמנסהלילי ." mהדשל"הרפובליקה
אלבדדךארתהומכשיליםהתנהגותהאתמכווניםמעדויםתתזרמיםאך

שללשיאיםררדטןוהגיעההזאתהנפשיתהמורכבותבתיאורמטרותיה.
ספרותית.יכלות
לשההבליםירידעםידועות:יצירותכמהעםמתכתבשהדומןנארה

להצליחלשוואהמנסהענייהיתומהשאדפ,בקישבמרכזותקריי,
 rבג'יגםמופיעהענייההיתומהאדכיטיפרכישחנותיה.ירפיהבאמצעות

בתכלית.שונהבאופןמתנהגתשהגיבוהראףבחנטה,שלדוטשלאייר
ועונשובהחטאסצנהמעטלאמזכירההשמחהבביתהכמעט-ארנססצנת

חסדסררידדיגאילרבעםביחידותעצמהמצואתרוניהשבהלדרסטריבסקי,
ובמיוחדררדטןו,אצלנרמזיםהםאףארסטןג'יידמסיפרויתכניםהמצפןו.
מתאים.בלתילגברנישאויםלביןאישיתאותנטיותשביןהניגוד

שאדפדבקהוגולד.אופישלהבלדיםמדגישהזההאינטדטקסטראליהקשר
טכניותהןבדומןוהחמצותיההןו,בעלמחזרמחמיצהחיתהלאהצינית

ומחוותיה,רבדיהבכוחמאונסנילצתבאדט,ליליכמררוניה,ערכיות.לוא
יותר.טובוגודלהלילישללאגאויזםמנוגדתהאלטדראיסטלתאישיותהאך

באהבה,חרכהערכיהלענאבקתארסטןשלמנספילדפארקגיבורתפאני
שכדישהתשע-עשהר)המאה(ראשיתהמחברתשלשבעלומהמשרםזאת

פשוטותנפשותהןמתאיםבעלאחדהתרותגיברחתיההלומים.ועונש
ברתופסיםשערכיםי mרחבמשפחתיבעלוםחיותהוןיותר,ותמימות

בעלוםהחיהמורכבתדמותהיאזאתלערמתבאדטליליחשוב.מקרם
סותרות,נפשנטיותביןחצויההמדדרניזם.סףשעלהמערותהחברתי
ביןמרחפתהיאודיקנית,נלצניתאםודמותמערותחינוךפדישחלקן
מהם.באחדלאאףשושרמכהראינהשוניםחברתייםעלומות

בספדההוגדהרזאתשסוגהמרבןבאותוטרגדיההואהזההדומןבעיני

מעבדהטרגדיהמשוגאתהמרחיבהטרגדיה,יסדוותקדרקדודותיאהשל
סבל,מביש,מעשהיסודות:ארבעהלעאותרומבססהדרמטית,לסוגה

ערכים.לשמחדושואישורהנדה
הטרגית,העלילהאתהמחלולאירעוהואמביש""מעשה

המעשהכאןעצמו.הטרגיהגיבורשלהמעשהדווקאואיכר
שמחלולתעוולוותהכפשותלשמששררתמורכבהמביש
מתרחבתאךדרדסט,בדתהאחת,זדוניתדמותבעיקר

שנופל.למיהמתכחשתכלוה,לחברה
המגלמתבאדט,לילילשנחלתההואהטרגיהסבל

עםיחדהווקרה,השתאותמעודדותתכונותבאישיותה

התהום.אלארתהשמדדדחתניכרות,נפשחלושות
ה mרבטהסמוכהואופטימיתחזקההיאהיציהרבראשית

שללשיאיםארתהמביאהאירעויםמהלךאךבכוחותיה,
וייאשו.סלב

עםבחבד~תוקשוהרכלוו,הדומןלאוךרמבצבצתההנדה
עצרמתהלשיאמגיעההיאאלוםגדטי,דדותובתרעםסלדן

גםכמרומעשיה,חייהכאשדהדומן,סוףלקארתהרגשית
לקטסטרופהסמרךאכזרית.בבהירותלילישלעיניהלנגדנשקפיםגולדה,
נוכחותלובשבעבדשעשתהטובמעשההמחשדו.האישורגםמופיע

כללדומיםשאינםוסיפוקעומקרגעיכמהלהומעניקעזה,פתאומית
עשוישהיהגילוישלמעשהעלויתהדגםהיאהרדדוות.העבדלחוויות
ואמת.יושרשלערכיםאישהרובכךיריבתה,אתלהכפיש

גבריםשליכלותםעלהנשיתהמחאההואבדומןהבלוטיםהנושאיםאחד
צעידותלהיותחייבותאלהמנשים.שכבצדיםדבריםלעצמםלהשרות

גםחיצוניתבהופעהמושקעתדנהאנרגיההלום.זוגבןלוהשיגויפות
אריפהמספיקשאינהמיהאשה.לחפצןוכביטוירגםעשורהפגנתלצוךר

שלגולדןומדודעהחברתית,ההתנדבותשעדילפניהים mפתעשירה,
הפעולים.ממעמדנשים
אךבנכסיה,גםומכאןהחברתיבמעמהדהפדרללאקשורהאשהמצב
הדימויעלמברססהנפשיוקיומההחבהר,עבדהיאהעשירההאשהגם

מרטיבלצדמרכזי,כמרטיבומופיעביותר,החשובהגודםהואהכסף .הנכון
הנשי.היופי

המשפטיםררדטרן.שלהסוגסטיביסגנונהלהמחשתקצרבקטעאסיים
הבתיםבאחד"פעם,חשוך:דימויימצרפתמפסקהחלקהםהללוהספרדים

דומיונהאייסכילרס,שלהחסד''נוטרתשלתדגוםמצאהבהם,שהתאחרה
מגלההאורקל, mבמארארדסטס,שבהאימהעדהמפחיהדבתמונהנשבה

שעהלעצמווגונבלפעמיםישנותאחדירהרדופותהנקמניותשהציידות
תמידהןישנ,ןהןאבללפעמים,ישנותשהפוריותאפשרכן,מנוחה.של

מההדדכנפיהןשלהברלזשוקשוקהתעודדווכעתהחשוכות,בפינותישנן
 • .) 175(עמ'במוחה"

צביבןשאולרבקה

ינואר-פברואר
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וגיבוריםיפהפיותאחיותשלוש

אחרים

'ספדיהצואתסיפורים,תמן-הפחמושיקאיםגרנות:משה

עמ' 178 , 2014 ' 77עתןר

לקאורמשתלדאנישהיה,מהלאכברהאושכהזיכןחהמופלגבגיליהיום,
ספראזיה-אותיישלאואםכהשאחרכדיפשטו,שםלהםשישספרים
בפתק.להציץשאצטךרלביהספרשםאתלהגידאולכ-לאחחנהקארת
לידישיגיעסיכוייםשוםהיולא"הפחמשויקאים",כמושםעםלספר

משנינהניתיכמהי mזכלכךהוודותלמזכרקלשםלמחברהיהאלמלא
חשוב.לאטוב,נוהאו."הושניזקחזרויםהאוהאחדלשו,אחריםספרים

גתות,משהלשהחשדהספראתלידילשקחתישברגעהאושחשובמה
מעחהבנתיושכהגעתי,סופואלשהגעתיעדממנולהרפותיכלותילאשוב

אחר.שםלספרלתתהיהאי-אפשר

משהלשהחשדהסיפירוםחמןגיבירוהםהפחמיקשאים
פמחשויקה,הקטנהייעבהרשמקםרוסיפירוםגתתו,

הגיירובם,אחדלשיויחהאוסיפרולכמחנהי.שבצפןו
שיחדאחרם,גיבירוםלשסיפירוהםלאמתקשריודיוולכ

ענץולעההלייצרפנים.ברותקת mמחייםקרמתמהיוום
חלממתלשפניבימיםלא,ת mשכמחניתעייהרבאתוה
אוחהר.שהנייהעהלום

אחיתולששולמצאוניתןהספראתהמלתווהדמויתויבן
היואלוי(שבפלמ"ח"המסתובבת"סילביהמעניינתו:
לעםאתבפחלהפילשמלציחה"הנתונת")הלקוארים

עבקבות mהעובהחצחהסימההעייהר.לשהחמתודו
ומגעגעויםמעשמוםמשגתעת , mנילכפרהלעב

הכפרנשתואתללמדמתחיהלייאשוומתךולמשפחתה,
בדיאשרהיפיפייה,פחמההיאלשהוישיתוכתוב.קאור

לשעשרותוםהגרמניםלשתאתוויהםאתשלדחמלציחהתוחבלותועמל
סיפרוילשהמקשרהחטואתמהוותשכאלהאחיתולששוכאשרהחמנים.

מופיעותבסיפרוק. mמכךלכהספרמעחלהבןיקשהלאהפחמשוקאים,
חמניחייללשמעחתוירניחומיםהמצואתמאליכמרמשנה,דמויתוגם

היאשם .החשוךלהרמעברשגהרמשפחתולאעמות mוברהפשריםמחיל
מלציחההיאתדעות,עקלקלהובדךרהיהדויםשנאתלשמארויהאתפוגשת
אצרה.לולעייהלציונתואופילוליהדות, ,הדויהלביתחלזרו

החמודותלעםעניין.רבתותחלופתוערבתחהגברייםהספרגיבורלעגם
מקומה)אתמילאהענקית(בחניהאהבהלבילסילביהשנישאבישרטייןחיים
הלשטןוובימיקומוניסט,שהאובאשמההפשיסטיהלשטןובימינאסר

האודברלשבסופרציוני.שהאובאשמהפךרלעבודותנלשחהקומתיסטי
נותרמהלעדתנוכחותעשלברמאהובותיושותייםלכי,שכברלאץרמגיע

לעבדומלציחהחצחה,סימהלשלעבהמדדוי, .חייהןאתשמלאהמהאגהד
הקומתיסטי,הלשטןולשהתנלכתוואתרגםהפשיסטי,לשהטןומארותואת

נקניק mמכיידילעלשדחומתכנןשעב,בבארבמעבהרמשוכןלאץר,עלוה
 .הצנעבימיהשחרושבקו

היסטרויתו,עובתחלענעשןהספרלשחלקולשפחתויבןישהקארוכדי
ברבותשהפכושנייםהאמיתי,שבמםגיברויםשניגםבסיפרוהמחברמלשב
 .גידוגיו-ח'הושניצ'אשוסקוהאחדהקומתיסטית,חמניהלנשיאיהימים
אחהמאסרבמחנה"הקומתיסטים"פחמישקהיהדויעםיחדסלבושהניים
מהם,מנעלשאמה .הפרגלויםאימתאתגבםלעשו mעמםיחדערבו

מהאתלאחריםעהלוניקדברללככדיקטטרויםלמשלולשלטןו,בהגעים
לעיהם.עשבר

תחתעצמתהמחבראיפהחיתההקריאהבעתאותילשיווהשאלותאחת
הספרסףולקארתנפתהרהזאתהשאהלמסתת:רהאוהגיברויםכלמביןמי

לבנותשמנסהוסימהמדדוילשבנםמוני,לעהמספרלפקרהגעתיכאשר
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עצביתורוד?יהףחנך.שרם ···יהףיי,ו ~-:~צלפות' ..ממ~.ניtוגולי
ספריגםכבתקלבצוה.בפלעושהתייך.אלעמלוםאךלסזילאיררם,התקבר

בחייו.הלקוהרזוכהפהחר

מתיאצרה.הקרובהנחאותאתורשיטיסכדימעץ,ארריןחביתרף mבמ

אתכאןלפגשוחרכההרויועםאצרהמגיעאתייה,לעדברלשבסופועלוה
כ:ךלכעהרץישאתוםהולשישית,השנייהלעהייהחלצוי"הנפילים",

טלאינגחלעהנשואערב,מזהילדאחהיהדויילדבלו?האוהמחבראולוי
ביןכאלהגםהיועככים.לוהמגניבחמניגוימכתומערבונילצצהוב

אמראתלהציל mבוגבתשוייהבלואותומלציחיתורר mמאלשבב .הגויים
שיכרו.חסיחייללשמאלימתוואחתוואות

הארשןוהסופרהאוגתותשמשהאומראםאעטהלשאלינדמהלובסוף,
אפילוזוכרלאאניהשארהספרילשהמדפיםביןהחמנית.לעהייהלעשכתב
כיכחגמה,אתויתיקחואלאבלחמני.שארהניצלוביידשנכתבאחדספר
שגתתוזהזוכהכןשאנימהשהיה.כמולאהאולשישהזיכןחי mאמכבר
עבילוםלתחחתשנחלש(שחזרוים)ספרעלאקו"םבפרספעםזכהכבר
המקהרזשהלינדמההז.בפרסהזוכההשניספחהאוהרפחמשריקאיםשם,

פעמייםניתןשםעבליוםשפרסאקו"ם,פרסילשבהיסטירוההויחידהשארןו
חשוביאניאזתובלכעהלוםבלכנדיהראלוישהיאתופעהסופ:ראלתוו
הזאתעהובהדאתלהלעתולנכןומצאלאלשנוהמתקושרת mבתקשושאיש

זהניחאםוספקלעיו,עטולאהספתחייםהומוספיםאלדו,יצאהספרנס.לע
ממנהכימאהדאתוימנחמתזאתעשובהדלהודותחייבאניכואןבלכל.אותו
 •לקוהזשיכתרובאץרהיחידלאשאנילמדאני

(פרצ'ר)ריסלרישראל



מעורבותשלפואטיקה

יצירתופושקין,בספרייתיהודיותאותיותצידקין-סדן:דפי

הרוסית,ולמחשבהלספרותחיקתהברברחייםיוסףשל
עמ' 260 , 2013ביאליקמוסד

אלבאכינדועלאכיעדהעבריתבתרבותמופנםכהרוסיהשלעלומה
שולגיםקורתיאוריעבריות,מיליםשלבתחפושתחסידתמנגינותקרבה.

בתקופת"טלוסטויאניות"דמויותהמאה,ארשיתשלובשיהרבסיפורת
רווימשחקסגנןוני, mהרהאקליםעלרבותשהשפיעוהשנייההעלייה
הדוגמאותמןמעטאךאלהפעם.לש"הבימה"בתיאטרןורוסיפאתוס

הותמקדהנשואאתחקרצירקין-סןדרפירוסיות.השפעותהממחישות

דפוסיםחדירתשלהדינמיקהאתדרכולגלםכדינדנדחייםביוסף
 .העשריםהמאהראשיתשלהעבריתהתרבותלעורקיואידיאות
ההשפעהבמיוחדבלוטתשאצלוזאתמלבדמפתיעה.אינהבנדנדהבחירה
הספחתיבישוראותנוהלוכדסופרהאונדנדהרוסית,

מכלהעלוהובאכפתיותהובוטההחשופהבאמיהרשלו,
גםאלאאישיותו,למבנהרקלאקשוריםאלהכלשוהר.
שלכסינתזהשנתגשבכפישלוהפואטימאמיןלאני

הספר.ןדבכך .תרבותייםמקורות

לספרחגמההוא rפושקבספרייתיהודיותאותיות
עריכהמהמורות,ללאבהיהרכתיבהכהלכה:עשוי

לשהמרתקתהפרישהלכל,ומלענכןו,מבנהמצוינת,
בין-במתדוהבחרסדן-ציקריןונגיש.בהירבסגנןוהנשוא

לחוקר mומאפשהויסטוריהספרותהמשלבתתחומית
עבראללוספריולסופרמעברהדיןואופקיאתיב mלה
עשורמשקףכלווהספרופלויטיים.תרבותייםבים mמ

שאיןמיגםקואר,כליפיקדת mמיתלעותאךהשכלתי,
אסתטיקה"ביןהקרוימהפרקדוח,ובניבבתרעיסוקו

המאהשלהשנייהבמחציתהרוסיתהתרבותלפלויטיקה:
11ה במאההותרבותיותהחברתיותהמדיניות,התמורותמתאורותובו-19

כמודמותוגםוסופריםהוגיםמשפיעות,תנעוותסוקרהפרקהתעש-עשהר.

עלרבותהושפיעהמהחייםכדמותשנתפסהלרמונטובשלדורנו""גיבור
תלשוניהיליסטישלגיבורטיפוסמקומהאתשתפסעדהוחבהר,הספרות

דומויות ,בשרדסקייהשועשלמטהרבאיןהספרגיבורכמו ,בעיותרב
הועברית.החסיתבספרותדרמות

סוציאליסטיםאוטופיסטיםה"נרודניקים",מתאוריםבאחריםוגםזהבפרק
הכפריים,הקהילתייםהחייםבסיסעלמשולמתחבהרלכונןששאפו
מהםמאדושרביםהשנייה,העלייהמחלצוילחלקהשראהשהעניקאידיאל
מחסיה.הגיעו

כשהכוונההחשרים","האנשיםשלהיאהנסקרותהמעניינותהתופעותאחת
ממעמדותאלאהגבהוההובורגנותהאצלוהמחוגיהגיעושלאלמשכילים

הקדויםאתהכירולאכיהגבהוה,בחברהמקומםמצאולואיחסית,נמוכים
היוםשלשבמונחיםדמויותטיפוסינצוחכךהמקובלים.הנימוסיםואת
עםאומללים.דיכיצוריםמופיעיםהםובסיפורת"היברידיים",ם mלכנניתן
התשע-עשהרהמאהשלהישלהחסיתבחבהרהחדשים""האנשיםזאת
מדגישזהבהקשרעצמית.ערךובהכרתחזקהייעדובתחשותחדוריםהיו

הצנזוהראתשעוקףכמדיוםלספחתשהיההרבהמשקלאתסןד-צירקין
החבהר.עלומשפיע

ואתהניהיליזםצמיחתאתהדריקליות,התנעוותאתגםמתארהפרק
לומדווילחייםקשובריאליסטיבסגנןוהעברלשהחמנטיהסגנןוהחלפת
חיתהשהשפעתםודוסטויבסקיטלוסטויביציחתשנארהכפיהחבהר,
שהשפיעווסימבלוייםדקדנטייםזרמיםעלויםהמאהמפנהלקארתעצומה.

הטמיעולאסרפדינוסןד-צירקין,מדגישפנים,כלעלמסרפדינו.חלקעל

קלטנדנדהיהדוי.בשיחאותהמיזגואלאהרוסית,התרבותאתמכניבאופן
הייחדוית.בדרכואותןעויבדרבותהשפעות

אודותעלהמכונןשמאמרובלינסקיהעדותהוגההשפעתד mבמיבלוטת
שלהעדותהוגההיהבלינסקינדנד.לשבלבועמוקחותםהותירגוגלו

כביכלו,ו"אובייקטיבי"מדוקדק"פלוברי"ריאליזםזהאיןאךהריאליזם,
בלינסקישלבביקורת .והמעורבהאכפתיהמחברשלנפשיביטויאלא
שלחותמוהעברית.הספרותעלגםלהחילשניתןמופתידגםנדנדארה

היואךביצירותיו,וגםנדנדלשהספחתיתבביקורתגםניכרבלינסקי
למדלמשלמדוסטויבסקיסופרים.וכןדרכועלשהשפיעונוספיםמבקרים

מזויפיםקלוותזיהוישמטרתהרב-דיבוריותכמופואטיותתחבלותנדנד
בפסימיותגםדווסטויבסקילטלוסטויקחבנדנדהאותנטי.הקלוהודגשת

המערבית.ה"קדמה"לגבייהספקנוביחסשלו

נדנדשלהעמקוהחיקתוהנרודניקיםשלדרכםלתיאורמוקשדשלםפרק
כיכמשורר,טשרניחובסקיאתפסלבהשארתםאליהם.
בחייםמעורבלהיותבליהיופיעלשכותבמיבוראה

משוררובצדקנדנדראהשבוביאליקלעומתהאמיתיים,
ברישלו,נדנדכתבהנרדוניקיםלסופריםבדומהמעורב.

בקרבבעודברינקר,כדברילכאהרו,רישלוזהאלצואך
חיצוניים.מאילוציםנבעהרישלוהנרודניקים

הוהגותייםהספרותייםמכתביובדוגמאותמשובץהספר

מוקדשק mומשלםפרקממכתביו.וכןנדנדשל
כסוגהרוסילעלוםחיקתןנדנדשלהספחתיותלדמויותיו

מתוסכלותמתלבטות,וכדמויותחשדים""אנשיםלש
הישיבתי,העברעםמתמודדותחלקןמהחיים.ותלשוות

סדן-צירקיןהעלוה.הציונותעוםהעלוםתמורותעם
ניטשאניביטוינדנדביצירותהחאהקוצרווילאתמצטט
שלזוגותמופיעיםכךהחיים.הועצרתהתבונהלשנאת
ואהובאהובמלציחן"טורף",שלסוגהואשהאחדגיבורים

לחיים.שושריתזיקהונטלוחחני"עניו"לעומתנשים,
נראהאינושכברהעצמיוהביטחוןהאריסטוקרטייםהגינוניםבעלבורסיף
שלביצירתושגםמצייןסןד-צירקין .גיבורהאנטיפאיירמןלעומתכיהדוי,

זהבהקשררבות.הודוגמאותוטורף,עניושלזהצמדמופיעדוסטויבסקי
הנצרותבהופעתהרואהמח'קובסקיהמשפיעהמבקרלשהבחנתומובאת
זה,נוצרימוטיב(אגב,הבשר.לעלוםהחחעלוםביןהיצרישלראשיתו

רבותמופיעמאן,תומאסלשביצירתושופנהאוארייםגילוייםגםלושיש
שופמןבסיפוריעגנון,שלהסופר""אגדתכמובסיפוריםהעבריתבסיפורת

ר"ש) .אחריםרביםואלצ

המצוגותההשפעותממכללומקצתאךהעליתיזאתמצומצמת mבמסג
אידיאלווגיותותנעוותמבקריםוספרים,סופריםשלמכיוונםבספר

הרבות.והדקויותהמורכב mהניתעלהמחבראתלשבחישופלויטיות.
 +חשוב.אינטלקטואליהוישגק mומחיספרזהו

צביבןשאזלרבקה

ינואר-פברואר
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סדרבאיסדר

בסבךמשפחה-חכםלהתגרשזהר-דייך:אלישבע
עמ' 310 , 2013כרמלהוצאתהגירושים,

ביחידגםהמטפלתומשפחתיתזוגיתמטפלתהיאדיירזהראלישבע
מתייחדגירשויםסכסוכיובפתרןוהגירשויםבנשואהתמחותהובילדים.
שלשיקומימתהליךכחלקהלרוונטייםהגודמיםכלביןפעלוהבשיתוף

בשיתוףפולעתשהיאשנהמארבעיםלמעלהכבדהמתגשרת".ה"משפחה
זהעשירניסיןוופסיכלווגים.חברתייםרבניים,משפטיים,מוסחתעם
בתחוםמראשלוהכוונהלהדרכהשנזקקציבורעםבספהדמחלקתהיא

כואביםתהליכיםלמנעובמטהרהמתגשרים,אתומלווההגירשוים
אתומעזעזכמהורמאיןומכאיבקשהתהליךהיאפריהדשהדיומיותרים,

המשפחה.ספיאמרת

למיהמסייעתוישימהסדוהרתרהדאלאסיסמהאינהחכם""להתגשר
לכיווניםומיטלטלתלתפקדשמפסיקההמשפחהבמסגרתלכארסשנקלע
שזהר-הרבהידעלהיפדר.והאבהאםלשההחלטהמרגעצפוייםבלתי
כאלה,משפחותשלהחדיםהתנהגותדפוסילעהשניםעםצבהרדייר

ומבהירהגירושיםסבךבטלטלותשנסחףמיבלבתקוהרלהפחתמתעול
הנפשותאלבהלצחהעובדזהשיעדככלאחרת.גםשאפשר

משפחתידפוסלאיזהלזהותעליהםיקלכךהפעולות,
לולמצאואוףממנו,להימנעכדינקלעים,הםהותנהגותי
עודכניים.יצירתייםפתרונות

למשודד(בשנית)הנשאוהמשודדתהיאזהר-דייראלישעב
שעבהדמישלהאישיהפןהספד.מוקשדלודיי,ךאשד

בספרניכרבשניתונישאהאישיבאופןגירושיםשלתהליך
ילדיםציודבבחירתהגירשוים,לתופעתהישיהרבגישתה

בעשרעטהמפרישידבהקשדתבעשרו,הנמצאללבנרגע
נגישיםשמרתובנתינתהנדןולונשואלמטופליםפרקכל

ללמדושניתןמסעכאלהיאזהלמסעההתייחסותלהם.
לקייםניתןבסופרכאשדמחחק,ממנולצאתאוףממנו

נשרפו.הגשריםשכלשנדמהלאחדהמשפחהעםקשרים
מכרננתשברמבארכלולהואופרקיםשנים-עשרבספר

נצרדשוזימרנוהקוראשלהצרויהההקשבהאתהמחברת
לכללעזוריכלוהאתלכתוב.חייבת"אתמטופליה:מבקשת

הצרויהההקשבהעבדנו".שאנחנומהאתמהםלמנעואנשים.הדנהכך
משפחות,עלספד"זהרהמחברת:כדבריאלאתיארדטי,לספרמכוונתאינה
המתרחשיםהרארבדניםהטארומותהמשברים,אתשסוקרוילדים,זרגבני

הגירשוים."במהלך
המחברתשפגשהמאותמתוךבקפיהדשנבדרמקהדמתוארפרקבכל

ולשכללשרנותבווריאציותעצמועלשחזרטיפוסיכמקהדעבדותה,במהלך
ומתגמלות.נאותותהתנהגותדורכילקחיםממנולהפיקניתןהקוראים
שנשואותהאשמהעלובאמפתיה.לבבתבונתמתאוריםהמקדים

נשלט,הבלתיהפיחקעםלהתמדדושלהןהאוניםחוסרבלשהמשפחות
שיפוטית,הובלתיהתומכתשבדרכהזהור-דיי,ךמלתה mאהבתהמכסה
אתמאיהדהיאמטופליה,שללסבלםראמיתיתרציניתהתייחסותתוך

ארוי.פתרןואלדדכם
שהבית ) 15<עמ'~שו~ין''rזצכתד- mהמחבפדיבשירנפתחהארשןוהפרק

בעבד:שמקודהשבערהמהתרתקמאיפחדמבטאכאןהמובאהראשון

חה~~זהן םי~~~~דזזtוין
לתאהריכלויםאינםהבזזtוהשפני
 Tבבל~כגדשורק, nהד Tעבבד •כמר

 ·; TT •• ; Tאפל:•;בליל

מהריחכםמביתכםלכםלכו
מצחכםעלארח-לשוחעם 'תהיומלשכ~ם
הרצויה ·היתה-ההגדהר.הסתםמןנשואיןהתרת

-- T · • • T : -T : T TT : - -; T T 

 373גליון

~פרצה~להארתהחתוךמרככותהמליםהיו
 .ה~ומ~~~~ייידמר;ים j2;ם Q ~~מ.סארב,~סידרת·

חלילהמשודדבהשפעתשנכתב ,) 257(עמ'גידשרים' ij ל~'האחרןוהשיר
חלקואותר.שמסמליםהילדיםבדמותלבארלעתידתקהרומבטאג'רבדאן,

כאן:יובא

 םל~~~סר~דים~ישו~ין ij~~זק.ד
 .הגדזזtויםבאים

ל~י-ךבאותדר..סר~~צכמת
 ם.?ך~,עז;והרמרת~ל?~חרדלךא?ר.ררכbר?.ם.~לרא ח~~
קשיםמזיכדרנרתהדפו

ע.י~י?.םמלו~תום ו~~~tקימו:;גים riזטrזד~:;כדרנרתר~ת
 ·יי~~~~חוחיםיו m~צ:ויד vרי.ז;ו 9 ~ 7קרtכ 1?~נו

ם 1??ז;~יוח~יעו ן~~~ישו~י?.ם
הרריםזוגעם ם~~~~~~tקי:;כים ,ם~~~נ;:~די~לרי~ם,~ו

 . . .רר.ר 6~יא~~סל.ת

הארשוניםמלשביהוילדים,הרדיםמטופליה,אתמלוהוזהר-דייראלישעב
זאתהועתי.דההלשמהלשלבערדוההיסוסיםההתלבטויותהפריהד,של

בהתלבטויותובמרדדות,בעליותבקשיים,התמקדותתוך
יותרטוביםלחייםבדךדהיתךרכורהמשמשיםובתובנות

ומשמעותיים.

תיאוריותומפרטהמשפחותשלסיפוריהןאתמספרהספר
אותםהגירשויםלתהליךהנרגעותמאתגרותטיפלורדוכי
"הטיפלועיקןרעבדותה.במהלךזהר-דייראימצה

האבותאחדפיעל(המערכתי)"המובנההמשפחתי
מינשרין,סלרדררדד"דהמשפחתי,הטיפולשלהמייסדים
בטיפלוההקשרשלמשמעותראתבהיהרבצרהרהמתאר

הגישהלביןבינועשרהשהואבהשוואהמשפחתי,
מינשרין,פילעהפסיכרדינמית,הגישהבעדרהפרטנית.
למרותשהואכפיהנשאר"גיבור,עכלהאדםעלמסתכלת

אתדאוהמכ,ךבשרנההמשפחתית,הגישההנסיבות".

סביבתובתךרומגיבפעולכ"יצרדאלאבדדר,כאילאהאדם
הואמרנהההומניסטיתתודתהמצטרפיםאליוהחברתית".

בתחוםשעוסקמישכלסטידרירג'יניהשלהאדםלשר mבכ
דרדךניהלהשהיאהסמינריםדרךמקרובמכידהגלובליהמשפחתיהשינוי

מאמיניה.

וניסיונההמחברת,שלהלבתבונתפדיהואבספרהכתובכאמוראלום,
נשרמתחיה,בסביבההישארליתהמשפחהשלובאופיהבתופעותיההעשיר

שוטףבאופןנקארברהמתואריםללבהנרגעיםוהמקריםהספרומשתנה.
נפרץכהתהליךשמזמןרגשות,שלמשתנהבמנעדהקוראאתוסוחף
בימינו.

הקטלניההרריםמאבקכמרהחרים,מאפייניםעלכותבתהמחברת
הילדיםשללבלתשומתהזעוקיםציוריהםעלילדיהם,משמורתעל

עםמקשרההימנעותעלכואבת.הישדרותילאמנותהפכהששתיקתם
תסכלוצנחש~דחרשככלגירשויםעלמאחור,שנותרוהמשפחהבני

בתם,אתכזרגהמגלדיםאברתשנילשהחשדה""המשפחהעלוחדפה.
לאפעלוהבשיתוףשגירשויםאופטימיתמנגינהארתהנשמעתכשברקע

 •מאיתנו.אחדכלשלידבהשגהםאלאאפשריים,דק

מור-חייםעדינה



רבו ) 1991(בדופשטהמלאיומנהלעבעיקחמברססהספד
מידידיהלושנייםלאחיה,לאמה,בהונגירתמכתביםמאות
אהובים).לאכי(אםקחביםהיותר
לונתחלהסבירבניסיונהעלוםחובקילנשואיםמפליגהגליק

וחדשהבארץאסורהוגל•קןות•ל גש oגה nמה«ת oשל ""•' Oכךית,הראצרישאדההונגריתבחבהרסנשלשמקרמהאת
 mלהתיישבלעבהדו,יחסמג;ודמנהגים, , mתברבנשואי
החשד"ל"אדםאינלטקטאוליתברוגנית,מבחהררלומהפך

הכלולניהמחקראתמציגהשהיאתךוהציוני-התיישבותי,
ועבלום.באץראלהבנשואים

הוצניחהההכנותהגיוס,לעילתםעשיקרהספדיםלחבבניגדו
מידועין, mבמשימהבריטיהצבא mבמסגאיחפהאדמתלע

להתנגחתהיהדויות mהקהילהותארגנותשבוייםחילץו
לעייתהמשנתהדיינו , 1944-1939שבניםמתמקדזהספדהידובדיחה,
להורג".הוהצראההשבי"הצנחנות,לפקרערדאצרה

כותבתואשהמהגרתבורגנית,

חבההמהגרתשלסיפורהחדשה:בארץאסורהגליק:רותי
הוערות)מקורות(כלולעמ' 189 , 2013פדרסהוצאתסנש,

היאלחבאךומגוונת,רבהסנשחנהלשובמשעיהבדמותהעהוסקתהספחת
 mהמהגלשה mהיקלטחבליועביקרומכאוביה,קשייהרגשותיה,לעפוסחת

שנתייםי 1946שבנתשפרוסםהארשןומהספדכך .איחפהממדמהבורגנית

יצאושבמלהכןשנהחמישיםבמשךבחמשהרכךהלרוגהצראתהלאחד
(הקיבץועדויותשירים,יומניםסנש:חנההספדלשמהחתחחמש-שעהר

 .) 2005ד mהמא(הקיבץועללוםייגמרשאלאלילשו ) 1994ד mהמא

מהתגדיתסנשחנהממכתביכמהלשלתרגומםשנחשפהגליק,תחי mהמחב
קעטיובעיקרסנש,לשהסרתחתלועתיםהמגנווותפניהאתגילתהלעברית,

להתמזגצרןוומתךופלויטיתתקינותמשיקלויכה,עדנחשפולשאיומן
המיהד.לעיתדבטוהלהיותלואהצטרפהשאליהבחבהר

וספחתעבבריתיומניהלארויצאוכאמרואך ,) 1969(שבדקו,בצדעדדו
בערפלחץפדילינגטוביהלשכספחחייה,לעפרקיםבהםהמתנדבים,

גיברוים mבארמל-תייהדויתלשוספהד > 1998בן-גוריןו,(אוניברסיטת
 .) 2004(שם,השבייההעלוםבמחלמתהיישובצנחנילמופת,

אינההריישרביתהציתיתבהיסטרויההצונעוהנשיםכיגליקלשעטנתהגם
 , mחלצרנשיםעלומחקריםמאמריםספרים,מעטלאנכתבושכןמחיקת
לואאיחפה mממזמצואןשחכןנכןרהאדשתרת-המעצברת, mמלעהי
 .) 30(עמ'ממדמה

יהחתהשני:בפקרנסקרסנשלשהמורכבתה mאישילהבנתהקרע
מכלשונים.מגדרותפקידי mאנטי-צירנ , mהתבלרלההונגרית,הבורגניות

משפחתהבניעבדראלץרלעלותהעצמאיתשהחלטתההלסיקניתןאהל
הזאתהקשהבאץרחקלאיתחלצוהלשבמסללוה mרבחיבבדופשטנרתח

m 

ה. mבמהמהפכניתהיא

הספדבביתחנהלשקושייהלחייהמקושדהלשישיהפקר
חיה ,) 1941-1939 (שנתייםבמשךבנהלל.לעציחתהחקלאי
 . mמתסלכשיתחעבבmדרעוסקהחמרויםפנימייהבתנאי

רדסטייםמשינוייםהנועביםבריםמשבדים mערבהיא

לואבסתר"פהדל"חלרבנאלצתהיאכיעדבהווייתה,
ביתמנלהתמיילז,חנהלשלטת mהמלדיקטטהרולהיכנע
 .) 62(עמ'נזיחתחייהתלמיחתלעשכפתההספד

ביתלכפיהקשיםביקתרוהדבריצרנזחיומניהספדיבחב
ביומניהקרוהכנרת, mהשכלשהוהוויההמנלהתהספד,

מחמיאות.פחותערבחתגםנחשפות

ההשלכהמבחינתההתאמהארי mהמדדנהסיפקו,אי
חייםלקרייתבמעבדגםממשיכיםית mהתדבהורמה
לחיות mmבהיאים.ושבתחשיתופי)מעבד(מחנה
חאההיאכיבגינרסהבינייםתחנתךדד mעררבבקיבץו

 .) 70(עמ'לוארמיאישיאתגרהעצידבקיבץו

שוויןואריפרטיכסףהאחירות,חוסר , mהאידשכנגדביקתרויתהיאכאןגם

החמישים).שנותבתחילת(כבד

ייחדוינשידגםהיאסנשחנההנשי,המגדרומחקרספתחשביןלעטןוניתן
ט mשכמניהסצויאליסטי-דריקלי,קרחאלארי mהרתנהגתרבותימהפךלש

מדיםבן-צבי,ינאיתל mגןרדדר,ילעמלנין,שהדמיילז,חנההמהפכנית,
איהד mהציילשהמרוכבתהנשית mדלמד mיחמההויאארחחת,בץר
סאלפיאן).(אסתריאן

לארמיתגיבהרולשה mהיצררדלשבלייחדויתהפכהסנשחנהלשדמותה
לודמויותהגבוהרלאתוסזקקוהיצררתחרבתהליך~םדייק);חביבה(לצד

העציד""השומראישאנילביץ',למדרכימקביהל"ר"כתשרבה " m"מיתלררגי
 .ושדהגטומדדומנהיג

לש"הדימיוים"ובהתפתחותבהגתלגלות mהחקועוסקתהמבארבפקר
ביקתרוודךד ,) 1958(הבימה,סנש""חנהמגדאהןוולשממחזהוסנש,חנה

במאמררגם )" mהגפ"אשדיאתר m(הבימההמאידי: mאביגלשהקשה
 , mכמהגלואלארמית,כגיבוהרחנהמצוגת ,) 1958(ירכיהפלעות'ב'דבד

המנדטורית.ישארלבאץרהיום-יוםמחיימתוסלכתלועתיםמורכבת
"משפטבמחזהלתרמטריהלעהסנשלשה mדמלעהביקתרועיקראתאך

עוינוייה,מאסהדשבתקופתהשארביןנעטןשם ,) 1985(הקאמדי,קסטנד"

היושאמוירםגלרשדטיין,ופץרפלגייאולהצנחניםאתסנשחנהחשפה
ספדםלעגםנעשנתההתגדיתלמשטהרהסגהרלשזרעטנהאליה.לחבור
לשחבמאמחגםעלרהזרגרסה .) 1960 (והנפשהשןטבתרויאולהנזילש

 , 20הזיכןור'('שבבילשכגנד"דוימיודימויקסטנד:יושארלסנש"חנהלארו:

('האץר',הבוגד?"היהרמיגיברוהיה"מיבמאמחהחדהאולעריהתשנ"ז),

 ) 18.10.13וספתח, mתדב

סנשלשחייהלעמפטרותביוגרפיהכהעדנכתבהלאגליק,לשלעטנתה
מאתשבה,שאלהצנחניתהנערויםלבניהספדהלצויאה, mלהתגייסעד

תחשותסנש:לשה mבדממוכירםפחותצדדיםבחשיפתהספדלשייחחר
עםהקיבץו,חבריעםיחסים mמעדכלעבהדו,יחסהבקיבץו,הוזתחהניכרו
לאיטיזם , mמרגשמלבתי mאהבפדידמ,ןלואישורייסיוסףהאישיים,חבריה
תרבותקשייחרהר , mמתפשולבתי mסערה"פשטרים",חבריהמלומסרים
לא".עדייןעבירת-לאכבד"התגריתשפה,ועביקר

ד mבמימעניינתהציוני.האתוסהופנמת mהגלללשילתמגיעהסנשחנה
אךהפרימיטיביות,אתברדאוהשהיאהפלסטיניהערבילכפרהתייחסותה

 .) 127(עמ'זרבסוגיהמתעמקתארינהמכיהדשאינהנאדה

ר"לעבתפדקחרטיביתעבהדוהגברבעבתדואחהסנשמגירדת,מבחינה
היאמאיךד.הישmדדלשכאסטטרגיה"שרהר"להיות mחרתאךמח,דמעוף"
ים,שתחקיבץוחברימדצעלוגבביקתרוית mנאךהגברי,שהיחעםמהדזה
 .) 137(עמ'ובקיבץובאץרחדשהבהד mחשדה"כ"עלרה

 , mמרנ mסנשחנהלשומכידיהחבריהעם mאדית-נספחיםכללוהספד
לישארליתהלידמותוניסיונותיהה mפשטה, mדמלעמהםללמדושניתן

 •וסצויאליסטית.חלצוה-

יהבןד

ינואר-פברואר

11 



לעוהפחפוצריותלעשמיהרשמאפשרהומרוקחבותלעתיםנוקטהסופד
אנקחטותביןשילובלשהטקטיקההקיראה.עבתזעזעולבןימיעדביןאיזןו
בתחוםעווסקיםעשסקוחקורים,אוחפאיםלעסיפרויםלביןהחלויםלש

כאשדגםבדיכאןו,לשקעומבליבספרלהתעמקלקארוים mמאפש ,הסטרן
מתארפרקאחדפקרקושתו.מסובכתורפאויתופקרטיקתומתאוחת

הבין-אישייםהמאבקיםאותהשונות,הטכניקתואותהאנשיםאתהסופד

בספ;רביטויליידבאההממןותאתווגם .ונו'שנאהקנאההובןי-מוסדיים,
מצילותהחפתו mפיתמונעתואומספקותאשדהתחפרתחבחתבאמעצתו

 .לכלכייםאינטרסיםבגללחיים

ללא .מילאויוסיבידילעבריתלתרגוםהלתייחסמקוםישלסיכום:העהר
 " The Emperorהספדשם :הסתייגתועםאיכותי,בתרגוםמחברספק

of All Maladies ". באגנלית:המחלות"לכל"מלכתעבבירתתדוגםאלב)
The Queen of All Illnessws (; הלעדתיm אחת .הסופדלשהכוונהטאה

ישאחהסרטןש"איןהאולקואריו,הסופדלשהמומיהמסדאלויהמסקנתו,
תחפהלמצאושניתןההיסטרויתהאמונהאתלפוגגצחההסופדסטרנים".

מחלתו,לשב mבצברמחברלעטנתו .הנוארהלמחלהכללותאתיבדסלית
להןמשותפתשאדשתתומחלתואלהלעטנתו, .שתותהחפתוששרודות

 ,דנתוממלכתולעמלךהאוהקיסרתאים.לשפאריגילחלשהתכתהקד
הערלשהיטאתלתארהסופדבכוונתפוגעל"מלכה""קיסר"לשהתרגום

דנים.תחומיםלעכחלושההז

הללציםלסופדהקדריטאתחיפשתיהקריאהסיוםעםאחחנה:אונקדטוה
סטרןקוד mחפאהאודג'י ryמוא mסי;:ח .אוין-הספדאתלכתובזעשר
פחפסדוהיוםמשמשאוקוספדדו,הוחרדסטנפדדו,האתיבדסיטאתובוגד

לעמעידהאולשה.הרפאויבמכרזוחפאיקרובניוקלוומביהבאוניברסיטת
סופדלפנינו .לכתובלמדמהםוכיספריםבקיראתהעתלכעוסקשהאוצעמו

חמש-שעהריוםלכומקדישביתו;רתועבניבמקצעומאלהבמשהרעשובד
 •לכתיבה.קדות

אחנעמה

גישותומכמההבנהמתוךלימוד

אידיאולוגיות

לימדויעלביקררתימבטהשחות, rבאזחרותורומן:הלל
עמ' 315 , 2013דסלינגהצואתבישארל,האזחרות

י mהאזהחינךותחוםמרוכבתואתלהציגמבקשדוומןהלללשזהספח
השרמיהתכנןואתהמכנווותסמויות,יסדוהנחתולעהצעבהתךובישארל,

 :המומילהימדובספרהמחברהתמקדהזלצךרותו. mהאזלימדוילש
דומקורטית.יהדויתמירנהבשיארל:אזחריםהליות
בישארל,תו mהאזלימדוילעגםכמוהספ;רלעלביקתרוהמצואנקתדו
לאוםכמידנתישארללשהא-נומליתוסוגייתעללעמדולעדתיצריכה

 .דוומןלשבספחביטוילידיבאהלשאמדמיהסוגיהמדותית,דמקורטיה

הממדאתשילובומעצםארוימלהךהנובספרהמחקרמלהךאזתעם
וממוקדיםקצירםפקריםלעמבוססהוספדהפחגדמטיעםי mהביקו

(עמ'עהתיקהעבתי mאזלחינךוגישתוללשמ:כמוהללכי,לדיןוהתרומים
 .) 43-40(עמ'החשדהעבתי mאזלחינךווגישות ,)-40 39

כנגדהיצואתהריוניתדלמקוטריההתייחסתובספרללשבבהחלטמקדצו
פעילשותףהליותלתלמידהמאפשרעצד ,) 61-58(עמ'הייצוגיתהדמקורטיה
דמקוטריהלהמיר"הצרןואתהספדבסףוהמחברמדגישנכונהבדמקוטריה.

הרתיעהעללהתבגר

שלביוגרפיה-המחלותכלמלכת :דג'י mמא mסיהדא
 , 2013עובדעםהצואתמילאו,יוסימאנגלית:הסרןט,מחלת

אוינקדס)ביבליוגרפיה(כלולעמ' 572

א mסיהדאמאתהסרןטמחלתשלביוגרפהי-המחלותכלמלכתהספד
להחלצהחכהקלוומביהבאוניברסיטת 2010שבנתלאדויצאדג'י, mמ

דנים.לופרסיםהעלוםבי mבמטארוית
אלפיםחמשתבתההתמחדותלשההיסטוריהסיפוראתמגללוהספד
קלטניתמחלהמלוהומאמציםהאופניםאתומתארהסטרןמחלתמלושנה

זאת.ומפחיהד

קוד mאונקלווגבידישנכתבספדיע: mלהלעלוהבספרהארשונההנגיעה
הסטרן.במחלתעיסקוו
ספדלהפנותאפשרכמהעדצעמיאתשואלתירפאוי,עיןוספדהזלכאהדו

שישמגליםבקריאה,שמעמיקיםכלכאלבספתחית.לביקתרומעדי-טכני
לעפרומליטכנימיעדלקארויםמביאהספדאמנם .חפןיצואתיציהרכאן

הלתייחסרגיליםאדםבני : mmמיאיכתוישבסטרןעליסקואלבהמחהל,
כלונו .טעבאסןואורדכיםתאתתהיהכאילורגשיתמבחינההסטרןאל

אתונויתקוףשהאומצפיםלאאלבהגוף,אתלתקוףלעלושסטרןיעדוים
לביחיינולתךושמתגנבתתדחית,חפןיצואתחירגה,תאתהבואודוים
האנשוותאתמעסיקהסטרןמלהך.למתנחשבבמחלהש"נדבק"מייעדתנו;

אתמעדדובזמןובוומטדירמפחידהרפאוה,אות

ישבהםלמצביםששמהרו"החלונית"הסקותת
בלככמומשוכת,וגםיעה mמשמפחיהד,זעווה
 .אדםבבניאולימהאמריהפגיעהיששבומקום

רדומטיתטרגיתחפן,יצואתכעביהנתפסהסטרן

יחלהלשישיאדםלכסטטיסטיתשמבחינהאף
מקשרעים mנבריאיםאנשים .בסטרןחייובמהלך

נוטהשהאוהפחדבגלל(אלויהסטרןחלוהעם
להתמדדוהמעברייםהיעדאוהיכלותוסד mלמתו
בסלבלפגשוהחששבגללאולויהקחבהמתוועם
כיוםכילקארויםמגהלהספדהנהאך .האחד)לש

לעעומדים mלשבסטרןלשקהמילשהסיכיוים
שהסיכוייםסרטןסוגי(ישנםאחחמחמישיםיותר

קחביםלשמהלפעילותלוחזרומהםלהחלים
הברהלעשמדבריםסוגיםוישנםאחח,לתעשים

הממעצו).לעמדבריםאנחנואלבמהז,פחתו
הסופדשבוהאופןהאוהזהד mהמיהספדלשהמבירקיםהמאפייניםאחד
לעלוהתגבראוסתותתאונתולכפי"החלונית"הסקתתואתלנלציעדו

הסטרן.המחלתו,לכמלכתמפניהקארויםלשעיה mה
האוהשארןוהמשפטומןמלצוח,חמןלשבלכיםמפתעי,כתוב,הספד

בסיפוהרפותחהאוצויפייה.ההדזתולשדגשיקשרויצורהקארו,אתף mס
אמפתיהשמעmדושאהאיךומספרמתקדמת,לקוימיהחלותקלהר,לש

קוהרנארושמשהומבינהשהיאלבימתחתתופעותסתרד mעובהוהדזתו
להיותבאחתהופכיםהקארויםשבהבטכניקהעתהמשתמשהסופדלה.

באופןמעדוניםכבדהםלמצץממספיקיםשהםלופנילכ","יעדויצופים
 .קלהרלשהנארוהבתאתהאוישידגשי

לעבילהכאןמחברשאיןאלאהיסטורי,חמןלשהטכניקתואתמנלצהסופד
 ,אמיתיכאןהלכאמיתיים.נתוניםעלמתבססהאואאלנחמן,פיקטיבית

אותוכינועהלוםבי mבמבקדיםאשדבכישןורשמוגשק mמכסיפרוומצוג
 .) beautiful ("יפה"
חקורים,אנשים,לשורגשייםאישייםתויארוים"צידוים"ביןמלדגהסופד
שנעיםמיהדקוניתקופות,מקומתו,ביןצעמם,הוחלויםהסופדהחפא

באופןבזההזהסיפרוחטויאתהיטבשוחדלללכ-אנשוי,למדינימהאישי
הלמש:ךצמאהקארואתומשאידענייןשמעדדו

 ,. : i ·גר;:ו~מ .אתך 5ן.ס
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לדמקוטריהאפרירויתקבעוות mעדרעמחתביןהכערות,דךרהמתנהלת
שהםמורכבים mפתחנמפתחתאשד ) deliberative democracy (ויונית

עלהסתמכותומתךובחבהר,ים mארזקבצוותגרפים,ביןממשרךדיןרפדי
להmריכלוהזרדמקוטריהאלאאיןשהדי ,) 284(עמ'קלוקטיבית"חרכמה
רת. mהאזהופנמתהחינךומבחינתמשמעותיתחינוכיתחוריה

 mהאדויינעבייתעםבהתמתרדדרההחינוכית mהמדיני mחשיבגםמכאן
הצגהמתךובמחלקות mשנריסוגיותללמדהניסיןו"עשיקריההפלויטית,

 .) 280(עמ'מאןח"באופןבחבהר mהקיימאויידאלררגירת mעדב mמלש

היא:היסדו mמשאלשכאחת , mדילמהמחברמהלעהספדבתחילתכבד
ובהקשר ,) 44(עמ'אקסלרסיבי?אראינקלרסיבי mלהיי mאזחינךולעהאם
השמתיתהאידיאלררגיהפרספקטיבתביןהמבחינות mשאל mמלעוזה

 .) 47-45(עמ'הרב-תרבותיתהגישהגםכמרהפחגדסיבית,חדלליבלרית

בספר ; mלהארמיבסוגייתח mפיהדוית"מדינההיאישלאר"מדינתהפקר
נעשנת"הלאומיותופלריןגרמניהבישראל,כימוסברמבקדשדררמןהלימדו
תרבותיתמשרותשפה,כמראתניים,יסmדרלעדנהבמיהד

במדינות . mהגםהויהדויתהפלוניתולבאומיותהויסטרוית,
שהלוטללאוםלהצטףרהמעיטו mלקבצרקשהכאהל

 .) 100(עמ'אתניים"יסדוותלעמברססשהאומשרםבמדינה

אינםהאתניים mלהארמישמרכיביכךלעעומדהאובהמשך
 .) 168(עמ'הפלויטית mלהארמילשאלהלערמתולוונטריים

ייכתבפלריןבמקרםשאםמשוםעבייתית,שהואוהזאת
במיהדנעשנתשבהשהלאומיותלומדנכןריהיההדיצדפת,
היאצדפתאךהויסטירות,ית mתדבומשרותשפהלעדנה

אתמכתניםים mהאזללכלהאומיתהזותהשבהגתרדמדינה
לואאינקלוסיביתלאומיותלשדגםהיאלוןכהלש,הלאום

אקסלוסיבית.
במשמעותנעצרהלישארלביחס mהלאומיבהגתרדהעביה
לשעהחתיואתאבאיהזבהקשראתנית"."אלומיותהמשוג
 mאיחפאי mהמזהאצרותלככימחדהטןעובתטמשה

ד"דהאתניותהדמקורטיותחקוריידנלע ... mכאתניהמזהוות
 mmאזבין mהזהאתשרמתחדעוייןכרפולביקותמרגmדד 1ה mסמסמי

לטובת mמטרהןאםגם ;" ...המידנה-ארמהאתהמאפיינת m"הזלוארמיות
לפטריםמאפשחתהןעדייןהחמיננטית,האתניתהקבצוהלשתרבותה
שרריהליותהחמיננטית mבתבדשהלתלבלהיבהלאומתמשתייכיםשאינם
היאאיןשכןייחדוית,היא"ישארלאוילו(הטירטרויאלית).באומהזכריות
לשם mהשתלבאת mמאפשאינהלוןכישארליתאומהלשבקיומהמכיהד

העמים,ככל(עםהדומיננטית" mבתדבהליבהאומתכבנימזהויםשאינםמי
 .) 108עמ'ישארלית,רפולביקהלשהקמתהלקארת

המאופיינתהפלויטיתהלאומיותכנגדוורמןמעמידהאתניתהלאומיותאת
לקבצותלהתלכדיחידיםלשהוחביהרף mהמשהצרןולשיצואכ"פלעו
ישנואלבנלו,דאדםשאליוהאתנילהאום"ישנואחד: mבניסאולאום",
 .) 100(עמ'ננגתחן"לכחדועשיוהאושברהאידיאלררגיארהפלויטיהלאום

שנייהמהחהדישארלית,אלומיתזהותקלארתאלוום,דת rבאגסי
 .) 1993ומתקונת,מחרובת
יה", mאזלככ"מדינתישארללמדינתהתייחסותקיימתאכןלכ,ךבהמשך

הלאוםל"מדינתבניגדומובאתהיאאלאפלויטית,לאומית mכמסגלאאלב
 .) 102(עמ'לבבד"היהדוילהאוםעםהמזהוהמדינהכלומדהיהדוית,

לשאבספרמאומץהליבלריהמשרדמביתהפלולריזםמשוגשגםחמה
 mשבתהכהר , mסולבנהמקדמתבחבהרהמתקייםהזמשוגבשאדכלהכה,

בחבהריישרםמיכלותקו mשמההאישית,ובאוטונומיההאינדרריאחלית
עויניםאףשחלקםוסקטרוים,ירת) m<עחתמילטיםביןהיאבהששהתות

הליבלרית.לדמקוטריה
לשהצהדהפרספקטיבהעלהמחברעטנתאתלקלבניתןאםגםאלום
הודריקלית,השמרניתפנילעהליבלריתזוהעדפתלכומדהלימדו,ספד
כךלשיח.תחמהמשוםבראיןהידיעהאתיב mלההצרןושעלתיםחמה

כהמשגה"נלמדתשהיארוומןכותביהדוית""מדינהלמשוגביחסלמלש,
היאישארל.מדינתלשהזאח,דפרטילמקהדקדהנרגעת
אחחתמדינותשותפותלהאשדכקטגוירהנחנהאינה

מדינתיוההדו,ישארלממלכתכגןרההיסטרויה."במלהך
בבבל.""אשדבנהעדדאיהדויתממלכההחשמונאים,

קדם-מדינותלששתרת mמחגמאדווגמאות ,) 130(עמ'
לעלוא mmאזלעלאמהןללמדוניתןלשאמתדרירת,
גרוסהאולכךבהמשךהואדם. mהאזחבריותדמקוטריה

זולביןהיהדויתהמדינהעריןוביןהשאווה"איןכיאף
הקהילהיה." mאזלכמדינתבתךריהידותקהיהללש

לשזלהחמהמעמדלעבתתהיהישארלבמדינתהיהדוית
(חהבירת mרבאצרבאיחפה mהגלח mהיהידוהקהילות
 .) 142-141עמ' , 193שבאהר, , 1994קקדקצרין,

למדיההזויהפלויטיפתתוואתלהביאלשגיטימימרבן
ישארלפל,ובנילפי(שהדיקקדצרקיןלשחלקיתהוממומש

הקהילה,עודהיאוממלשתהיהדוית,קהילהאכןהיא
טירטירואליתריבונותתפיסתאיןשבישארלמאחד

הלאוםמדינתמלדואתגםלהביאלאמדעואךים), mאז mהיצררפולביקנית
בצקד(אגב,ישלארי?""אנית mעמלשהמשפטיממאבקההעהלרי mהאז

 .) 142עמ'אדההיהדוית,לעביהשתיםפלויטייםפחתוותהמחברמביא

הדמקוטריהמשוגלשאיידאלררגישטטשובדברדררמןלשיר mבעטנצקדיש
השתותהחלופותרכיליבלרית),כדמקורטיהנתפסתהמקולב(ששביח

שהמתיםמעדונת,חוקהמדגישההרפולביקניתהגישהזר.אתזר"מצויאות
אוטונומיהמקדמיםהליבלריםאחארי,אוליטיזםייצוגלשמנגנוניםמחייבים

לשמנגנתיםלקדםשחיוניסבהרוהידרקליתהגישהאוילואינבדיאחלית,
עמ'אדולרפולביקאים,שמדניםביןלבבלולעו ' 181(עמ'ישיהר"דמקורטיה

218 (. 

לדיןרזהבספרממשלשתחמהישכילציידישהתחתרנהשבוהדאלום
א-נומלירתלשבהןביסרדר,הלקוהלימדובישארל, mmהאזלימדולע

ללמדשנבחרוהפרספקטיבותבשלהוןדמוקרטיתלאוםישאדלכמדינת
מאופייןלהאוםהיותמעצםפלויטי,שאינולארםשאיןהלעידישכךלע •עליה.

 mההמתיההגיחתבנוסף,מרמשה).ללכ(שבךרד mלירבתפלויטיתשבאיפה
קדהיאטההרו"ר"אתניותההגיהרבמדינותהארלכרסיההכרביאתמשנות
האידיאלררגיהמאבקאתלכלבךרד mהמשמחמייך,פלויטימשוגבגדד
הקיצתי).הימיןאתללכ(בךרדמדינתיהפנים
שאינההישארלית,הלאוםמדינתתפיסתעםלהתמדדוהיכלותחוסרבלש
סובייקטיביתלא(אךאובייקטיביתקיימתשהיאהגםלגיטימית,אינה , mמוכ
"מדינהלש mהשונ mהמשמעיועםהמחברמתמדדוסובייקטיבית),ביןאו

תהדו,מדינתךרדעבדולאומית,דתיתממדינהמיסהדו,א-נומליתיהדוית"
שכהאחתדה ,) 101(עמ'היהדויםמדינתאוית mתבדיהידותלארםמדינתעוד

זאת ;) 103עמ'התפצרות,יהדוילשלוביטחונםללשומםכאחאריתמאופיינת
העקתדיתעטנתולמרותבספר,מציונתאינהללכלהיבלרית mלהאומיעודר,
מתפיסההתלעמותתךוליבלריתלתפיסהמרטהות mהאזשספדהמחברשל

יוסףשלספחאדה:ליבלרית mלאומי<לע .) 147(עמ'דריקליתארשמתית

ברבעיוסי
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ת iמקניל

הרבועהחללאתמחמםהחלת-סליליבתנוראחד.כתוםסלילנשרקעירום,גרףלצךזשטיחום,עלחורףשללילותזוכראני

קורביןהיטלטלהחדראווירהאהבה.ופעימותלתנועותהענקנומיטבהשאתה bנשיעתוקיגפיים,בלןלישוכביםואנחנו

לגגותשמעברעלוםאררטאיזה 2אבדרנהשבחוץהמיםמשברועללשרודהצליחהיחידיםהפלגנושבiונוחוחובתלחמימות
ידיכףבאמצעשניתהונחמאזרושףמקלשאותוהרגשתיגבהאתקלותוליטפתיידךכףאתלרגעליכשנתת.היוםעירנו.

תהומות,והרים,מיםאללמבולמעבר·הפלגתיושובנתרעדו,הקירותושוב·הסתחרר,החדרושובהרך.עווהאתחורךוהוא

ורקיעים.פסגות

עלטיפסתיכידצ/מלומר"קטונתי

המזבח"

הצואתהעיזבןו,מןשיריםמבחדהאש,יורתיעקבי:צביקה

עמ' 137 , 2013נעןקיבוץ

אורשארהיעקובי,צביקהלשמעיזבונושיירםמבחרהאוהאשיותר
ספראישהיה.שוונהמענייןד, mמימשרודלמותו.שנהבמלאתבאחחנה,

משורירם.בהברחתלהסתופףהדנהלשאעדת,חרובמאדורגישצנעו,
לשיהררם mאותנטיתאמת mשיכתבלכתוב.הרבהאבללדברהמעיט

קאמינגס,חתקה,תיאדוודלשמשידיהםהטוביםבתרגומיוהישארלית
אוחדים.פלאתסילביה

בהיותירבותשניםלפניי mהכצביקהאת
הטובחבחהיההאובירלשוים.סטנדוטית

האוגםשנקטף , mהמנ mפואליעשלש
אבלכותב,שהאויעדתילאאזמכבד.לא

הרבהמהתעניינותולשו,מהיעדהתשרמתי
שנילישלחלימיםהדקה.ומהבנתושביהר
 ,) 1988 (אל-איךשהצויא:שיהרספרי

איתרהקשרהשניםלארוך .) 1997 (פיליגח
הרבהבונפלוטלפוני.חבפיעלמקועט,היה

שהצטיירמצבו,אתשהסגיחקשותשתיקות

ויתד,לאשיהרכתיבתעלמצוא.ללאכךרד
שלו.האחחנותהסלב mשבנלאגם

חיבוקהאוהאשיותרהקלועהשםלעבהספד
למיטוביםחבריםלשוהקיבוץלשאחןח

המשוררתלשהמיומנתביהדנשעתהעהריכהעדו.אויננומהםחלקשהיה
ד mמיהשקהערבלועשךרשעו;וירוםגםהספדאתליוהוגנוסד.והדר

בקיבץו.

תאבתחופשייה,נפשונפתלויה,הנפש mבתהומקחדויםהאשיותרשירי
ה, mמנחסרתנפשהדר, mכאובהמצלוקת,פגעוה,אלבשומחה,חיים

החיים.מתעקותקלהלעשהמזורלהחיתהשהכתיבה
רבהרגישותנאחהומרוכבות:זקיחתמשדריםיעקביצביקהשלשיריו
פעםמדילמקדחת.רבותהתייחסויותעםהתרבותייםרבדיהלעשלפה
האועבדינותשמחן;"."זלוגלמלשכמוחשדניים,בציחפיםלהיתקלאפשר
שםאתלישהזכירמהלותמונה,למלצלוחיברומתךוהמיליםאתטהוו
קדושכלילעשייתעדינהטכניקהשפישורהמילהפיליגח,הקדוםספח

שנבחרהוציטוטניי:רלעמיםסימןהאוהנוסףפישורהאלביהדויים,
במקום"הונהזאת:מבהיראכןגבסיך,של"הציהד"מתךובארשולהופיע

אחהלכהשתומםלעיואשרהנפלאהצפוף-הספידייחכתבבתךואחד
אגלדמעתי.אגלנפלפהשרום:ומתחתיהקטנהאחתכתםנקתדוחיתה
הנייר".אתשורףהאוהנההחיים,אונחלעדמעה

 373גליוך

החשדבספרגםיעקוביצביקהלששיריוכלביןהמחברהקובעצםזהו
חנקבטבעתקיוםהמציגהפותח,השירדוגמתהוחיבוטים,הקיומיהכאב-

"במלזהמלזות":"אלהדיוקןשידאולסרד",קואריםהוםמונף"המעצר-
 mיחיובתוכ;ילוצדדים,מלפניםנשואלעלום;,יצאתימר-חש;ןדעקרב

"אמודכתב:פיליגןרבספחסחור".סחורסביבינישאיםהו~סיםקשתי;ם
בגדנותרתחשוףחמ!המסתלקהערבייםביןעתכפליי;םשותוקמהדבר

"לשחובהמשך:נקם"כעיןהנרקםעורבשהת;יגופךמלענלקחאח;ןור
יורתהספדמשיריבכמהגםונשזרחתרהפיליגחהגיהינום".פניעללחמך
עצמי'.אתוב'מצואיחיה'מתנותב'שונאכךהאש.

צבעמופיעפקרכל mבכותהאחחנות.השניםמןשיהרפקריכלולהספר
עלתיםורוגע,ות mנינבתחשותהקשיםהחחמצבימתחלפיםלעתיםאחד.
חשדתאבלהיהדות,לומקדחתלמקארבקשבנמזגתהסובבהטבעאהבת
לעינויבאוומההעי;ןוסחופיבלילות;הלוכיםאנו"לאןעליה:מעיקהעננים
לשוםאוכז;רתוארזעשב;ןלשבוריזעומיהמוות;אתינצחומיע;דו

הח".עלומנואתתלשימומתיהשרת;מלאכיעליכם
המסתייםהבאשבירכמוומהרכאובתאיחניהחוילמקדחתהחיברו
כבדהודיהמזב;חעלטיפסתיניצ;ןמלומדקטונתי"אנימקהולת:באזכור
אצבעלעטבעתמלענדולךהוישמרח;ללבמותיךלעישארלהצבינאמר:
הרב!הספריםתעשהאלאונא;,להיעקד,ניןחתהאאזכיהקטנ!ההשטן

ל"ישוביעקוביממידישחק"שבמים"ישובמתחיליםהאזכוראתלושאוו".
~ים iתוכלמלשבלכוב;,חיהחיילוולחיות;מתאניכיישת;קושבמים
בחביונם".צו;באותנהשורקניםלשו;ך
אניגםיעקבילצביקהישבשיריםהמפעפעתחתיתללאלכאבמעבדאבל

אתמביעהאושבו'מטמורפהח',השירכךתיג:רלקאחהיעדושייר,מאמין
ו mהסתייגהנאמרת.לוזוהכתובהלמילהלשפה,לאחריותביחסו mעמ

"השפהב: mכהאווכךאבסלווטיזם.שאיןמכךנובעת mנחצרמקביעות
לשוניות;,קטגוירות mביציהמקצעונים;,אתם,הזיהחלוכן ; mמציא mיצו
הילדיםוגםצה;, mהבאגןכאשהוטולבת '/~~?נשפכת ~ר:ז.יחסי;,הלככי

לבד;ךהלחםעללאכיהגיל;.עםומשתנ!הההלוכתמשכלמנתעםנלודי;ם
שור".האדם;,יחיה

אשד'אהיההספדאתהחותםהחזקהאקסטטיהשירהאוומטלטלמשדים
אשר"אהיההבעור:הסנהמתךוהאללתשובתאסצויאציהשהאואהיה'
שמי;םעשריפותחכנצוה,קללבלעבאהיהשאהי!הלמהאהיהאהי!ה
יפשו mחסדטוב,שלמופלאות mמהוימלאאהיהשאהי1המהאהיה

לפשורלחחי mכאתןכןלעולשחני,אהיה " ..שאהיהאיפהאהיההאמת;.
אלהויםוחחאוכ/לואיננובעורהסנהלמחחותי1הלשובלרדכה,כנפיה

כדידיוחזקצרונותיו,לאלהויהופךהואדםוכר'.השמים"פניעלפת mמ
הזה.לעלוםבאשממנולמקוםלושובכנפייםלפשורלהחליט
מצמרתחשידבשותחוסבלונפשו mסעאתלצקתיעדיעקוביצביקה
הכתובות,המיליםהיהבחייוהועטםהעוגןותרבותי.אישימטעןבלעות

איזהנכתבי;םבספרמעשיך"ולכלכתו:לאחרגם mעקבכאןהמשאיחת
 ם;י~~קופסתבתךושמאמונ;ח ם:~ /o ~האואויפההנכ;ןוהספדהאו

 •לאהובתו".איששיעניק ./ ..כתכשיטופיליגןדנצו;ץונזםליופי,צומיד

דודבןיעהר



וכד 't 1 ."נ"להתל:רגםלהכרתיכלוהואומשלו,הותנהגויותמלשו mדמצבי
לרה;ןך1ן ח~~א;צכםסאנ:זר~;ת;~ח~י~תע~;םאים ;tpנס~לי;ם~ס;גו~ר
 .) 32עמ' ,'ןכז~'(מתוך "דף.? 7

מעוגנתשבבסיסםאףהאלה,הדבריםעללוותררצוההמחבראיןזאתובכל
גםבהשישהשכלתנית,הציניות mמתערדשורבקיימות.שלאשליהדק

מרכיבשחובקלגלוגמיןעצמו;עלללגלגר mשכלמיהשמוהרקלה,נחמה
ממנהשאיןהחלרף,תופעתעלהידיעהשהאוהכאבבתרנו.כאובתסכלושל

רס~לו;יiכךז:יק;הגס~~י;םו~א;דiכרס~~;הס~רידות;יי. 'Ptנ;ס;ד"ו~המנוס:
רסא;ד~תו;ף oט;ב;ת; oסךע.צ;ת ש;~ aסו~נ:ייחות ט1~~סו~עימותסר.ר;Jש
 ) 43עמ'נותר',('רמהסגוף?" ת~~~י~ך;ם

העלום.לשעדיכתוגםהיאהאדםעדיכתהעלום?מןד mנכךאםרמה
להיכחד.חשושגםאךצורהכאילועצמו,לעמאייםשהעלוםדרומה
המלחמהותרפימאדימה,הושמשכעוסיםהשמיםנאריםהזההאירםומתוך

אנולעשיההזאת,המשוגעתהאדמהעלמתדפקים
זהרכלהבריאה.אתבהתנהגותנוומתמיהיםדורכים
זרעובהדהאםשידיר.אתכותבהמשודדבעדרקוהד

באמנותעווסקיםכותביםאוחדיםכותב,עדייןשהאו

האםהאדם,שלמנפשומשבומשיביםהmדועבנייני
 .שכןלנראמחקדלולעלום?תקהרונותנתזרעובהד

יזח;ר~ךמ;ת~ע.ש;ת"ס~קיע;תנלעם:לאהחששכי
כב;ךנשעההואריי.המלחמהתפינשמעיםכשנרקע

רזכי Tקל; ה/~ j ~:ס :~ן T-ע~המ;·~· ]",[ • רp ~;iלא"·ן~
t' דזiאחמרתנעשות'השקיעות(מתוךוך~~ה"סי

 .) 81עמ'יותר',

עלום.דממתבתעדוה.מנקדתהשירשבסוףהדממה
לעוףיכלוהשאינהבד,על mהמצריהציפורכמר

בה wהזאתהודממהציץו.להשמיעיכלוהאוינה
משיבאינואםגםבחחקהקירבאיזהבעוטתומנקדת,

בארשונה,שהיהההאוהדיןכנארהאיןכיקלו.לה
אנומאיתנוקר mלאנענה.אוףלשואתתעבהבללשהשפךודמוכאשד
השותק,אךהמגאולהעלוםדממתדממה.דקאוחדירשנשפךלדםעדים

העניין.ולעבי mהכעבלידממתעצמו.חוחיעםהמתחשבןהמתחסד,

~י;ם [Iלז.ותנו;ן tpסס~ןךרסז;ךםiכךךiם ;ם~~~סל~םס?מותןק ]".["
ו~~אןךא;;ן [l!ר~~י~עטעך; ו,1ח~ךי;ז.ןדיוז.ןד;ה tpר~ע,rזהלiרל~ל.1א
 .) 95עמ'לפלא',חיים'לתת(מתךוסת;ן"~לרף.;ז~:~יל1ך

עלהאםלנחרד?ירכלהאםלער?ארלטובהנלוד?יצטרףהתוריםמןלואיזה
צרונותינו,מחשבותינו,כלעלהלב?רכי-הלכהבלים?הבלכיקלהתאמרכך

לעצמנו.ונגחךהמארהמלונעמדואלויאזכןאםידנו?אלחתמעשינו,
כמרשמאכילעשרת.המשודדמעדיףהזה,הספדבדפיפעם,לאנדמהכך

עדרכליפיםאנוהזה,השיריםספראתהסוגרהוזעהקצרהשירשוחת
בד-חלוף,שהעלוםבזהדקלאהענייןעצםהכל,ככלותפנינו.על mזרהארד
לש"פני;הך: mמגדרי mנלאלועתיםמדי,קצרנאדההענייןשלכגםאלא

 ." T .(t43עמ'ים', mהפ m('מרכ~קי~ה" ת~ג;: A ~~ס~r:דךי;םמ;?.תך

עליו.אכתובבטרםהזההספדשידיאתקארתיפעמייםאחחנה:ומילה
הלאהספדאתשמובילההדוחאתהשירים,ביןהמקשרהחוטאתחיפשתי

mדאתתאוםהמחברלשכתיבתוסגנןוכילומריכלואוניהזה.דקיק
לליריותבדדוים, mלמקרמפרטלהיתפס,מבלילמדיאי mפהואוהשירים,

באלאפגמיםלעלדברשבאמימתבוננת.כתיבההיאהכתיבההשיהד.של
אחדבמקרםלא.ובאםלכךהתכוןובאםהתחרשה,כךלהתחח,לואלהתנגן
יפה,להיותשנעוהדהלירית,הכתיבהאתמלהדירחלדואנאאומד:הייתי

 •הפעם.לאממנה.ליהנותארתה.לכתובנסרומתנגנת.ומהדחשקלוה

פנינועלזורחהאורעודכליפיםאנו

 ' 77'עתןרספדיהצואתשירים,ב,דעלציפוריניב:ו.עצמןו
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הקריאהבמשךאותיליוותהמזגרטובתמפוקחתקדה, mצינישלתחשוה
לעלעלוםשנוטרתכעוסת,ציניותלאיניב.עצמןולשהזההשיריםבספר
גםיחסיובשקטקיימתהיאאךנר, mהתנהגלעלנרארשלנרהקיוםאופן

איןחלקםעלהדברים.עללשיטהלנרשאיןלכךמעדויניבעצמןובעוטת.
חזקיםהםכילשיטהאיןהאחדחלקםלעבריאה,מעשיהםכישליטה
בהםתלוייםנעשיםאנחנומאיתנו.מחוכמיםמאיתנו,מתקדמיםמאיתנו,

ערלאלה,כלאףלערדרכנו.אתלמצואנרכללאלכעדיהםכיעדוירתהיותר
מלשובדךדכיהקריאהעםחשאתהכותב,האולעשיהםהחייםפגמיאף
באופטימיות.ספוגהאו

שבדי;דלהביןל~לקחחההמכשי;רנשרלריבי;םקליטת"אין
קל;~ת~ש ]".[: 1דןרת 9 ;ט;א~:~ב~ד··נ;יה \t ~ז:ד/י~ 9 ~~~לי

ע;ך;נדעלשאחשבנ;ולרגעאונוהמכשי1.ונשרלריבי;ם
 ,) 1-0·עמ';לר~~ים', f T:(מ-תךו "ה!~: ~ב~ ci~ז 1ד~אתלע~ם

הדקה,הציניותמןהמחוכמת,מהאדייהחומקאינואיש

מטבעהציניותהדברים.אתדאוההמחברשבההמעדונת,

לבאטההרוחריפותזרלומד,יכלואניכאן,אך , mבחדיפספוגה
ככלותעצמו.אתבהלהכלילשוכחשאינועדרמהלגלוג,שמץ
מהרכלבהםשישמהרכלמכתיבים,שהחייםמשחקזהרהכל

לשנרהמבטבנקתדוהמקדיםמןבהרבהתלוימהםשמסתבר
וספוגהביקורתיתהיותהככליניב,לשהמבטונקתדולעיהם.
לאהקיים.אתאוהובתאופטימיתעדייןהיאמסרים,תסכלו
בצרןוח;הוהאומהצ:דהדבריםעלמסתלככאילוהאופעם
מעט,להיותיכלוהזהשה:שרשכםקלבתו,מתךוה:ש,את
נפלאגםלהיותיכלוהאומתסלכשהאורכשםהרבהגםהאו

ואנילש!ןהנקהראתדאוהשאניהי;א"הנקהרהמבט:בנקדותתלוילמדי,
iיעךtק. t\ ע"ה~א;ןז;וiריtק. t\ תז;ו-~ה~r~ זך~קחךp·; אן ··~~~~···ת;ןע~ך~i.-.'j " 

 .) 25עמ''ס~קהך'(מתךו

העלום,לאאםמנצחהתנצחותשלבסופהרמיהנבתה?הנקהדוהיארמה
המשודרשפתיעלמסריםחיוךלדאותיכלואנימלכ?חזקהלשושהנקהדו
להניחלנראלאךעצמו.דברילעגםתהוההאוכיהשחרת.אתבכותבו

הדברים.נצרחהיוםלאהודייומיום.לשבהתפלמסותמסתכמתשהתהייה
איננו,שכבדתרםבהםהיהאולויים, mניותראולוייותרמיושניםהיואלה

למהאףאלויהזאת,לאפשחתגעגעוהעבתהחשד.בעלוםנרמסשכבד
בר mמתערדזרשואלההשאלה.מן mנעדאינהילתח,בזיכןורשמצרי
לבנייןיסדוות mבחפידרידאוה,שהאוהחשדביצעותךוישןלשמגילוי
לעשהתנהלוחייםפעם,שהיוהחייםסימניאתלמצאוכדיבשכנותו,חשד
האםמתחתינו.שםונותרוישוביםאנועשליההקטנהאלהויםחלקתארתה
לואכלותאנהבלצלשבתחמנטי,נאדהזהאכןד? mיארויהיהעלוםאותר

לעשהיה,הערעללשאלושוכחלאב mהכאךהבא,שבירכמרענבים,
הויום.כאןישנןהןהמקדיםבחבזאת,שבכלהיו,לשאזכריות

האדמהפנילעהוסת;ב;בנאז;;ןכאןשחימיעלאחת;לאחשבתי ]."["
 ]":נ T ;:ת;ב.;חו~י /ת;~~ד· ~ל~~רזגן/נ Tאתiר t0 י1tע-א;ת; ;1ךתסזאת/,-נ~ד

תחתהשמ;שם"נחכש~שבט;בי;םח~ירהיוהאם ]."[תדירלעיוחtס;באני
-- •; •;- ,): 16ע;ןנ : fנרךi~ש;ן f(מתךו- ;,?םיג;:~,ע~~יונ Tי~~ה· ה;~~~

לשר mכזה.אתמנצחחהזהלעמכסהחההשניםובאותהטבעבאכך
מכסהסמליבאופןהאדם.כצרןועשרהאינוהוטעבלטבע,יכלואינוהאדם
יותר.גלח mכשלקטנהדוגמהבחלו.שנכתבהאהובהלששמהאתה~ל

הפעוטלכאוהד,החמנטיהבא,שבירהנשואמובאמאדרמעןדובאופן
לכאוהדדקשרבשומאבחייםרגעהמתארלכאהרו,לבינהבינולכאוהד,

לוישאךחייםלנרשנותןהטבעשלר mכלנוכחשקטהמחאהברישאך-

אלןוכהןיוסף
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לפעוםשיתחיללבךעלמדברים

עו:כ' 84 , 2013הליקוןהוצאתיל,דעסיס:עדי

'ילד'.שרמושירים 35בןמחזרופותחילדעסיסעדישלהחשדספדואת
אתל mהמיהילדבפנימתארעסיסנלו:דשטרםבנוהואהמחזורשלנמענו
סדרות-להביאובניסיןווערייתוהאושחוויםהוקשייםהמאמציםמסכת
פונדקאית,אםאחדחיפושזער,השבחותמבחנה,הפדיותזריקות,של

אהבה.כאב,אכזבה,כאב,אכזבה,תקוהו,

הותשוקההילדלהולדתהעזההכמיההעומחתהיציהרשלבמרכזה
חשיםדניםגברים .אבשללעיניומבעדבהןלהתבונןומרתקלהרחת,

בהדרגה,בתוכםומתעצבתמתעודדתאבהותםכי

ובוודאיהתינוק,לשהארשוניםחייובשלביואילו
קים mמרמעטחשיםשהםהוהיריןוההפריהבשלב

לעומתם, .בתוכםהנובטתהאבהותומןהילדמן
וקשרחיותמלאתממנומתפצרתעסיסשלאבהותו

ניסיונותלשהמוקדמיםבשלביםכבדהילדאל
קיימיםהאבהוןהילדהןרגשיותכמהויות .ההפריה

בעלום,גוףלהםחסדאךעסיס,לשבפנימיותו

קלiוכ 1ר1םנכה tt ,ד.ל~ ך;~~ 1 ?"~ין-לחגמה
 י~~ ;) 5(עמ'לה" 9ttל?iזז ./o א~~ ~סד~ל:ם~ין

ו~ק" 1 ? /~י;ן~י 1 ~ י;~~~לא ,ב~~~~נ;רע;ך;ד
 .) 12(עמ' "ד~~~מנ;ר~~ק.ת~נדנו ptt"~ין ;) 9(עמ'

ומימשוהבןלהלודתהמתמדתהכמיההלצד
מורכביםרגשייםמצביםשלמאדובה mקשתלאודךעסיסנעהאבהות,

ואהבה.כעס,אונח,ובהם

ניתנתהאהובאונחאחדישבהן ,אחדותואבלאונחבנסיבותכמושלא
המשודרמיטלטליםלכתו,עללהתאבלנפשיתשהותאחריולנותרים
מתחשדת.לתקוהוונשנהחתראונחביןבשירים,המחכותענת,ורעייתו

ע i2ר.נ;:"-אובדשוובעין,להרףגוףדוקםשווב,שובעבלוםמתממשהילד
 לpז.?"~ב;1ך;דסה ttוכת'. tt/ך [l ~למות;ךן~ים ;;ן;י?~'??דקל.ס:הגנו1פ 9
ry .ךי;ני' qtt ז~ךת ;ך;יrי;ןסראשןיר~tt .'10(עמ'ס~ה"~~נוחד (. 

"~ע.בר :במלואושאביא 18מס'בשירלאדותניתןלדברנוספתדוגמה
r:זיל·זק.~נ;ר 1ל~על??ד~דים 11 ן,:ל~~זןק~ז:וקהכ 1~נ;ר~קע ד~?~ !V ד~~י;~י!ם
י;ררים 1,1ל~על??ד~יים~סרים;, י~~?גורית 1 ך;~רחת vr ~ע?;יםם,·ל~ע
 ; ה;~~?זק.ק.ש~נ;רע~ב,~iזזrזלבע!ל??ד~ריםלח;ף ;;rזז;יללו;תרג;ת.ך~~
 .) 22(עמ'זק~ה"~וו;ךעת jZש;ל;א

עסיסשנוקטמרגשנותהוחפההמאופקתהנימההיטבמודגשתזהבשיר

בשלשוהמתוארתלדוגמה,מותו,אלהילדשלדעיכתוהמחזו:רלאוךד
יתחילכיהתקווה mמחכבראשןו-לבואלהמתייחסיםקצריםמשפטים
ההכהרמחליפההפעימהאתובשלישיהפעימה,נעלמתבשנילפעום,

 .בכילשןו
ובאומץהדברים,פנימלואלוכעסמדיחתעסיסמביעהשיריםמןבחלק

 / ן;~ךב.~ ? 1 ~ א/~~ ~~.זכוכת~וכטסה tt "-הילדאלאותםמפנההואדב
חן;קי1םזp~נו trnקחפ 1~יב?י1ם.ס~,םיק1ס 9הך;מ~ים,זק~עןירס1ה ttלא?ךב.~
~ tt ~לא ?חי:נ~~ ;ך;~;ע~להי;ם~בק.ח;ךri ~;113(עמ' " 1 ~ ם (. 

האהובהבערייתוהילדשלפגיעתועלעסיסכעוסבספרשיריםבשני
 ~ת~~~ ,ה~י~ ?rVזת~ה ;ז;ידופ;ת~ריק;ת, ת;~~ wפד; 11~ריק;ת"ז;ידופ;ת-
IJ ??~15 ( "ד:.ל~לע,!אלז .;:זנ;רע;ךךי ;,א~~ .ן:~~על ן (; "~~tזיא~ע,הן יתק:;

ז;יעלiiל~הבע.ידר. iגו~;ה ה~~;:זיא!ר Wע~rזק.tקת י;.ע~?ב~ל~תלי i ה;~ר;נ~
 .) 31<עמ' ",;עזקז.יהסע:ד? 1ז;רכל~דריי wע~

 373גלוון

האפשרות-ק mוממורכבבתהליךלהבחיןניתןהמחזור,שמתפתחככל
שאליוהילדלשדומותונוכחותומתחזקתובמקבילקת, mמתממשילילד

המתקיימתכדמותהוריומלואלניצבשהואישכיעדהשירים,מופנים
לביןבינוהקבלההעשויםהשיריםבשניבלוטהדברלתועדתם.מחוץגם

?תו~ים , 1~ל.י~יפ~~יי wע~ 11~ז~קים,לא ם:~ ?Vס:ינו י~~ ,~"-האל
זק??iזז~תנש.;1או"~ני ) 25(עמ' " 1 י.?~:;נף~ת /~סורי!ם~ז;ד~לחים~~ךiזז
 .) 27(עמ'לשאו"

ואףמפחיתה,אינהבעלוםפיזיתכישותהאלשלהעדרוהדתית,בחוויהכמו
הפעולתממשותבלעתנית mדכמהותהמאמיןבחיינוכחותואתמחזקת
עדמתחזקכמהותוקיומולאל,הילדמשווהושוב 24מס'בשירבעלום.

 1 ? ;ל~י;תrזה;ךים ל~~זק~וכךסנ;וסה tt "-ובחיהדצרןולוסים mמיכי
לשיאוהתהליךמגיעבמלואו,שאביא , 31מס'בשיר .) 28(עמ'לכשלןיז"

~נ:יתי א!~ \t א/~~" :לייניפאסיבימנמעןהופךהואכיעיממשיכההוילד
 .) 35(עמ'כלום" ;אנ;י ;עכיש;ו ;הכ;ללכם

זוכהלאוהילדהמתהוויםההריונותנשמטים :הש~דיםמחזוראודךלכל
האבשלובפנימיותוכאב,עצמוילודהוא-ללדתמלציחעסיסאךלגוף,
אתהגדושתלואשה,לילדהאהבהלבו.בכלאהובהואשאותוהילדנלוד

כךנלוד.שטרםהילדעבודדגשיוגוףמקוםבונהכלוו,השיריםמחזור
 //,ה~~איש, 11ךתך.~נ;רפ; 11~ה ?V ~ הס~~~"ז;ימו~תהאחרןו:השירמסתיים

 .) 39(עמ'סה" P. ttז ;מ~ 1א;נ;רב ;r;א י~~ 111 .?~

המיםמןנולדת

 ' 77'עתרןספריהוצאתשבאוויר,הפרצהבעדלזרע:חנהענת
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מוצאתשאניהדמיון

וחוקומעטלימערפל
: ,.·; T • - : T 

סדוקו??עטר:;ניק

מזהותהחפיםמעדמיע;טפתאני

?~ו;נ:יי יס~~~זק-~~~הד ה~~~ a;ci . תך??~~

אמז;ניקה''ויקט;ךיההמיםכחבצלת
 . T T T~ס i ז~~ 6~ז tt •ר;ת p ~·:ל;;ןת

ב;ב?יתר~גוית i2 ~הי w ~;עךת a ~;צ
 י~~חרם.~rז~ימי~נכאףי wת a ;ע??

קוף wלקדוםע~ע~י ,~;ה ri~א;ד
 י~י~~tקקט:;ניrזנ;קןגוףו:;נח"ם

ס~ם ס~~~ ת~~ש:שך ה~·~
?? i2 ב;תזכותז;~נרה~עת~

קלשויםמיםבת;ןרכהבתנעוה
 . 'םי~~~~ (i ~;ךע~~ףת.פר
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?? iW ~~ז ל~?~בורס~ל תrw ו;ת~
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לזער.חנהענתלשספהדאתפותחה, mליאתהמתארזהנפלאשיר
לופינההגופנית-ביוגרפיתהליהדמןק mמתמאדר,סימבלויהנרהתיאור
בריאהסיפוירמזכירהליהדתיארותעדותית.בריאהאוליהדמתארעברוי,

מהרתביןבהפהדרנפתחתואשרבלכלן,בארשיתוספרשרנתוממיתלווגיתו
סיפרומגרסאותאחתמצוקה-ישבתית-גברית.למהתומימית-ימית-נשית

לחלוטיןכמעטחמהתיאורמציעהלמלש,המצרית,במיתלווגיההבריאה
ה'לאסףו,האיןביצתקרחיתההעלוםנבאר"בטרם-שבירהמופיעלזה

בוחרתזרגם.רבנות~מןיד ,;כ~ ,; nחנןו,נצרחזרביצהבתךרהוחשכה.קיים'

האבותהיוהםהלהבה'.'אינקארהאשרהקמאית,הגעבהאתיחדיצחאלו
הםאת;ם:האלאתריצחערהאלאתשהלריחהםהארשתים.הואמהתו

מןלעה 1אשהלוטוס mלפאר1ורהוחידחהבזומיתךואלזערםאתשפכר
האור,מקררח'~ךי,האללשהחרפשריתנחשפהפירחתומתךוהקמאים.המים

לאנשוות."הופכואצרהנגחדמעתויוהתגלתוו.עםבכהאשרליהלונעשתה
 .) 18עמ' , 2005(ישארלי,

שריןרגבהלעשחרפשריתהפשחהלעהמןעלרהלאחנה-לזערלששביהד
מסתיימתובריאתההךורלשבב mנעצזלער-אחרת)גרסהפילעביצה(אר

איכתראתהדברתאוםלתחשותי,ריפיפיים.עדיניםים mפלשבהופעתם
רגישות,החברשישמפגשהשירים,מןברבים mהמתאוהעלוםעםמפגשה
העוסקלמשל, ) 11(עמ'אכילס''עקבשביררבה.פגיעתולצדויופי,חשוניות

מתייחסתהפתוח,השירלשהמשכראתמההרולוערתיה mבליהאואף
הויאשוקופיםקחמייםעשפעפיהמילשהפגיעותלהרירתישירבאופןלזער

עםאחתבבתא;תישהל;יהד"אמי-ה mלחפחסיםענקלעיךדדנשרמת

ת i פ?;~ /ג j ~ך~~ע,ק:;גי~תiודלא~םגו~ילחיז;ה / ]".[ /קדך~קורעך;
הכזi".בלכ /ביאחהזשהחלשהיצא //;:~טובותיריח

הותחשרההספרמשיייזבובים-ימיפיעשב_הוחרם m'וחיההיריןו,מטריב
בכמהלויהד.היריןולשמתמשךבתלהיךבתתה mהמשרוכיהיאהמתקלבת

עד ;"~ר!הר-המתמשךההריתיהתלהיךכתתדלושהיהד mמתאושירים

יןה iwנא 7 ~::זך'ה1יי;םגpיםריהן w"~דאדואר~ףית" r::ז;ו~ת1י~רי~ל:י
 .) 31<עמ'~קבו:;גי"מועךנכת 7~~לאלדי~הזP.כייהן w7 / rrm:ריוםגpירם

הסימבלוי,במובנההןלליהד,המפשרותההשתקוקתומרעבתאחריםשבירים
כביצתהסגלג;למי m!לעהעירם:;גגופי~ךג;ר~בר ף~~~~-למלש
,-הד ;) 21 ,מע<_ ,;ן;אב;ח~ 11 ~עךירגגך;· 2וע~:.עד הi~~6ל .יהך 1Qqriה 9 ~~יר~
בז~י / m~לחד~ל:ם~פ;תת wלr:זיכ;~ס~ליעד"~דב-למלשילהללידת

היישר mללקשרי..ישכיחמהאלום, .) 18<עמ' "יג;:~א;נ;ר~סרינ:ויעדא;נ:וי
החרפשריתשריןרלשחסנחםכיייתכן-הפחםלעהוה mהפרכתומתךו

לעמקשההמצרי,במיתוסהליהד mמתאפשמהםאשרהבציהקליפתאר
מר /האחהנהמ; mלבחלחויתנחההגוףעמקרישה w ~"~אר-התהליך

 ]"~[לךקט ~ ?iחי ל~: Q~לריה iק~~י ף~~ .ת~לא~כחי 7~י //ז?עט."~נrחלי
 ,) 20(עמ'ישבה'קר'מיםשביר "ת~~כחי~יןרע,י~הע,חךית i2ק~~ה~ד~ף

"הרי-המיםאיכתרתךואלחזהרהליהדתהליךנסיגתבהירבאופן mמתאו
ה·~,על~ r::סחוכtזר ן~;ת~רםהףדi ר~~ ]".[ש~ג~יחהש~י~י r::~גוק,ן

ים."לימזכיהרזאתבלכאת ]".[ומסגיהד.~חקדה ר:~פג;:וtfדק,תבנ:ונעותה
נוכחיםזחכאב = mהפגיע Tהאהבה, mשבייייממומשת,הלכת~·ההשתקןקרת

ומחןק,ת~~חתר י~~"-מאופקנותרלזערלשקהלוארוכוללכאךבספה
האהב;ת"ימ·אiו mמאבאני 11ב;כה~אר~עט~מש~לב~מש~נירפ;ה
התלהיך Tבהם,:שלקעולצעמהמניחהאינה 1א , 6אלזהמינסוגההיא ,) i3(עמ'
ךזןך~מוים m ~ w"ך~ש "? Any hard f eelings "-ממשיכההויאנעצר,אינו

אגל·;·באריר mהמiונתטפה;אלא rאמשקעים ' t' Noneזרל~שקבןים /
~ V? ימהT ;:זזpזלp~ סתשרה~רםנבא;ק, /נחהtאפ~ר /טרנהארמהכדמעת•א

ובהעדר / ttTמ_פת~-הפיטית_כ~ ;;·הסליחערמ~בזאת;ד~נררי 11לנ:וה;םש.~יי-
מן 'שהאו ) i. 35גמ';מקךןפת'שביר 'גם .) 5 · 1 = 'מע(-"ה~ן~ג;: /לזP.ה i11ר~יrי
לזער mחחהאחרוית,כריכתולעלהופיענבחראוףבספרהומרמייםהיפים

מלשיכהאניה~ם,;ף n"לע-וממשיכהגב,זקופתשורבהמים,לאעבייפתוה
בבדוש~ל~ה: // Tמכאבתתפתללשא /ררד r::~ת'ןtWקפה~רכהtק~הל~לע;י
 ;ף~ T י;~·/תקס?ז~·~~~·י~~ןק "אל;/]",[;; ה~;~~ה::ז~ק~ןת··~ו:נ~~ר~נ;ץ

i2 ~ק~?ז~כזק.~ת/ ;ת.ק. o/, !35(עמ'עך;"ת (. • 

אביבתלמפה:הצואתהמצרית.המיתלווגיה :) 2005 (ש.ישארלי,

כבו·דה"בלימטען,"בלי

 50 , 2013כרמלהוצאתאזמרגדים,מחרחתמלבין:מכבית
עמ'

כשסיימתיביעשלתההארשונהמחשבתיחיתהתימצא,מאיןהביקורת
אזמרגדים.ת mמחמלביןמכביתשלספהרקריאתאת
כלשלאורךנדמהמקרית.שאיננהאותילימדהזאתבמחשבהעירן

הדמיוניהציוראתשורבשרבלשבורהכותבתמצליחההשיריםמהרחת
רבההיציהראתלפענחבבראומועד,בלאכמעטהשיהר,קוראשעשרה

מחשד.השיריתהאמיהראתברנההיאבעת

בשיהראחרמעלוםבצבעיםמוכריםמחתרתצובעתכשהיאלדוגמהכך
שיירמלודתו"נוףתבניתאלאאינו"האדםאזמרגדים';ת m'מח

באופןבדיוקהצבריותולאהודילטשרניחובסקי
ג'ונגלתוכייהמציירהקטןלאישמשריךהואשבר

סיניםלזרגוכמהורחמה,מלודתמנוףססגוניים
ערלהמיםפניעלבשפתם.לנכדםהחונכיםזקנים

בעליאוחיםבטוריםחוחיםהשמיםרקיעיפני
וברבוריםשחוריםקררמררניםשרירן,ובעליכנף

אץרשלקרקעפיסותלאדםכמרלוכלוםלבנים,
קטנה.

הזההשיריםבקובץהיטבהניכרתנוספתתופעה

לתחתוניםהעליוניםשביןהגבלוותטשטשוהיא
עיקשבחיפשוזהכלהחיים,לבעליהאדםרבין
הסנאיםמבטליםב'ערב'כךאותנטיות,אחר

גודרימשמערתאתלחורףקניהםאתהבונים
הושרהר"השדרמשחקי"מקרם-השחקים

המיםאתבחדרים,האוראתלהעריךומלמדים
הפשוטלטעםהופכיםהועייפותהערבכךמתוךשבקומקום.החמים

החיים.שלהואותנטי
היאוממנו.ברהמרפקבקלורגםהשירבמבנהגםמתגהרהכותבת
גםכךסגור'בפהשירי mב'אמכךם, mכאתנת mרבבשניהםהופכת

ב'קרקירת'.

הגדהרלהפוךמלביןמכביתלשהמופלאההיכלותבעיניהיארירטראחית
התוכןעלוםאתנת mבהיאמייפל'ב'סיחפלשיר.מרריקיפדיהמילונית
המילוניתההגדרהבפירוקדיכתיבה.תחומימבטלתשהיאתוךהשירי
מרגש.אישילשירלחרפנהכדיגברשללאהבתודוימויהלבתים
החיפשולאישורמכךויותראחרתלהגדהרהכמיההמתגלה ' mב'סיפ

ים". mהנלמחתרתהכניסה"אשרתאחרהאינסופי
שהיאהחיפשויםלששררתהקואראתמכיניםהללוהשירייםהטלטלוים

אוחרת.רעננהבהגשתה,חשדניתספקללא
לי.אונבלהאנגליתשיעוריהתיכןו,ימיאחרהכותבתתהרו 1ב'חיפשר
ב'חיפשרהנערים.לתלעוליכפהראחרתהרהיא ' 3רב'חיפרש ' 2ב'חיפשר

ו 5ב'חיפרשביח,דעורביםיהדויםלשהחייםטעםאחרמבקשתהיאו 4
נראהלאשסבלםהבעוריםהאודיםאחרו 6רב'חיפשרהאבדוהזמןאחר
לעין.
משלוהביםתלמידיםכיתתבפניצפדרעכביתורהשיר"ניתוח"זהכלאחרי
לעשרתהמבקשכלבפניאלאהספרותי,המבקרבפנירקהתרסהאיננו
השיר.מבשריאתלוגלותהחורותלכלפרוצהבימההשיראת
מפניחדשלהוציאאחר,באופןלקרואכדאימלביןמכביתשלשיריהאת
להישרט"להתפלשובסבך"הסלעיםבזיזי"להאחזסגור,בפניפתוחישן,

השיראללהגיע'באוויר'כמרמחשד.לופתוח . mלרללעות.להיפצע"
 •כבהדר"."בלימטען,"בליאחתפעםרק

מיטלפונקטיפה
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סגלעקיבאעמיר

וחביביםקטניםמשוררים

שבנהגםהיהכךועבברית.בישארלנכתבתמצוינתשיהד
שמובחיםשיהרספיראלרוציאומציונים,שיירםפסרומובההחלופת

 mגתאזעלרלשספחלעטמי,כלום,לעעהלומא;דוטבויםספירם(כמה
מעלוים.ושמיררוםמשתחרוכמהלנוששיאומרהזשוכמוןברבד~קשעיה

עלוםלעלכתובאלבגם.לעהילוכותבשממח,עבירתשיהרלשקאחכך
למיד.מביךהעבירתשהיהר
 mהופעעודועדושליהר.יiולוםגםמציונתשנהחיתה 2013שנתלכאהרו

ביניהםשאןיאיעחיםמבריתםאם(גםהתקשתרובאמעצישמיררוםלש
םו mפנעוםהופייסבקו,עחתלאיבמקהרכךבר:ושהיהר mאיכבוןי

בשמיררוםהבחיהרעסרפאוטיקה),חבתרואפליולוהשעמ,המיניתשהויהר
 , mכתבעמטאלוגםישלארלשהחשדיםהכסףשטתחלעשיופעיוכמי

לשהופעתםעםחידאלולכבושמיררום.שביהרהתיםסופירםמאמירם
החלופת.שבנהמציוניםשיהרספירכמה
פעםהשהיהמעמדלעמציבעקרהזההאיעחיםצשברהאיהאמתאלב

צעלמםלוצירוב mלברעבלמהלציחוהששמיררוםןכלעולשמיררום
שיהר. mפחקארויםאנשיםכיקראלהזאלו,היםו.
שארהציברו mלושהיהרעבלוםיים mמשמעמשיררוםאהעברמחד

מדליןיההיקהששניםכמהלפנידעשיארל.לשהכסףשטתחלעיופעיו
שאכניזםכלוםנכןו,ללשמ.הכסף""מגשבהםשיקוארלבייזכןוריםוקטסי

מהדיןוהלתלעםכידאלאלב, , mאחלפעלואריוהיההמשוב.מתחום
הויצבירוהפאוטישעממםדמשיררוםבאעברהמבחרבאמתהחשוב,תדעהי

 mהאחנחשבניםאלתרמןלעהופסרומיםהכתיבהשטףאתארואידח
שמיררוםבחהרשילארשמדינתעהבוהדבנוסף,האחנחה).שבנה(אופילו
 mזכנקתדוהיאנולב,זוכהסופרבמקםואפליו-הכסףשלטתחלבבד

שלויהר.למידנה
לפנימינייםתכניםיוחישיירםכמההשקאירהאלשחרמשהחומא;ןדיאך

אקחדללאצעבמה,קוארה(שכתבהשיירהלעהלגןובמקםותיכןו,תלמידי
התכנווה,אל mבהשיאלומרכיד ' m'עידיעיתןולאיאצהלקרתה)מכןוו
עצמההפכהכךאזת. mשיiוהלאשמרהאוכמבון>(גבהשמהרואאל

שמה.לעבפהשרקלןכרו
המעוטה mהלרנווטיבןיתאוםלכשאין"עסרפאוטיקה"קבצותגםכך
m החשדנוסרm הלבתיהפמפוםוןיבחבירהבידיהנכתביםשהיירםלש

העצהלמברהנארה,'האץר'.עיתןופדימלעחסןעחילששיירולשפוקס
ב mכשבמלזחשדי mזמאידלגטרויiוצמםמצאוסופתח" m"תברעשרוכי
ידןולייצרכידעטומפיר mבפבחקוצישהלתשמיכלויםהםכךשיהר.
"שהיהר"אלבלאיריטי,תוכניתברמתהשאודיןוהיםו.לשיבשלארתדעי
ית. mאמנית, mברתאמיהרלשנופךלומקנהשבו
למיד.טוביםחלקםפלויטיים,כיבmםהםמהמשיררוםהשכברהקהרוהזלכ

קרתדעייםיים, mחבפלויטיים,מאפייניםלעבתשיהרלכתובהלחוחקלם
 2011קץילשית mהחבהמחאהקעבשפצרהכאופנה- mהאחנחשבנים

כמהגםכמו " mתבר"גירהלקבצותאמתשליהרשנתנההבימהוכמבון,
לוהשעמר mיהשחבוהה mיהלרנווטיתשביהרמחברעביקהעת.כבתי

מספיק.אלהזאלבמקום).בלכ(אולויבישלארבירmהמבתקשת
המאקבכמעט.אחדאףעםלהשעמהיםו?משיררוםמתעמתיםמיעם

במבוהקמגזריהאוהאחנחהבתקופהשמיררוםקבצותלשהגלחהפלויטי
משארשלשימוטובמקדצו,מאקבהזיבלאיק.בביתלמשיררוםתלשום-

 373גליון

 mתברבתיםכךאלוטבוהשיהרבתיםכךאלעוןיידילשמו,אלש
לומשיררום.שליהרי mשמעממעמדבתיםאלשבאדוויכךית. mשמעמ

פתיםחלקםים. mעמימנמנעיםלחבפלויטיתשיהרהמפסרמיםהלאגם
יבידלהקהלהבחיהרלמלשכךאנשוי,סלבמלולשנוהבסיסיהרגשלא

יברם.שיירםכמאשוימאפירקההמקטלמקבשיידליאוזהירםעהובידם
זואיתם.יסכימושבהן mבבמבידקופלויטיתשיהרבים mכאחרים

הגהדבאתרקיים),<השכיהב'מעטם'הכיבשו mגבנלכתובחוכמהאל
'האץר'.דפימלעאלאופילושהמאלית

 mלפחהםאלב"עסרפאוטיקה"קבצותלצייתחגהלודחיבהליאין
מעהלבירנמנעיםהםגםכי,אםשחוב.הזהברים.אתיiוצבןמלציחים
אלקרואךמופניתוביקmוםאחירםים mמזכבmיםלעהשלכיביקתרו

קשהכיכנארה , mההתייחסקבצותמבחינת-מהםקוים mהבים mהכ

מהברחאלאךצעמך.לש mההתייחסקבצותחבירעםהלתעמתר mי
שיןרירקייבטןו,אחאחירשניםכ"עסרפאוטיקה"קבצוהלש mהלרנווטי

אזת.מבהירההיהפאוטיתבמרה mעימבה:ולאומוגשמלאוףולמתידעו
שבספרעחריסוףהמשרדואתלמלש,עהלירהיוש mאחלנהוגאריוהיה

שיהרלכפיביקmוי mהליצעלמומהשרילשחיםזיעראלעמקשיירו
כאחחיולשורים mעהוב mההתישיבולכפיית mההאמתהלכפיית, mמז
עלוםלעשהשתלטו mטנ jZהו mהחנפנבתךוספmרו mחגמאמלאושיאך

הישלארי.שהיהר
נמנעיםשהיהרןחאלשלבקרהבימההלםשניתנהשמיררוםאפליו

שמלאוףו,מתימאדוהפלויטיהשמרדוללשממיד. mביקmוימאמיתח
 mעמניינ mפעיליולוכמהשיירםלכמהאחאריההיבאץר,ההישעשכדו

בהרבה mתינבהברהךרהיום'ב'ישלארבמאמירםהיה ," mברת"גהלירלש
הפילוטיים.שביירומשאר

יiוומתאזתהוחייבות.הטבוההחגמההאוהאמיהר,לעבהפעיל,שמלאוףו,
 mקבחעלשתיםהמחשדות,החהזירשמיררולשעההשב mהאירקציתיר

כמובןפלויטית.שיהראופלויטיתאמיהרלכלכפיגנד mקאירקארוים
נמדיתבאיליקאואצ"גלשתסקי,לאתמרן,לששיירהםמקצבאלם mשחז

מהשמיררוםבכמהמבחרכימאדומחרהזלכנחפאוטיתאלמיהרעבינהים
mעבבירת.שכתבופלויטייםהיר
תלכיתושלכמאבקאךהמשיררום.במעמדשהיהרעממדאתכרויכםבקדצ

לקלבכמהיםשכמשיררוםהפיס.מפלעהאוהנמןעאם(באדוויתקציבעדו
אום mיקולעממםד,במאומהתםרואלהזהימירוםממפלעתקציבאופרס
יורוכבעמטים,לשלכיסםשךליכסףלעקובצנימגזירמאקבהאום) mישו

מאחוקטניםמסכומים

שהיהר. mדמלעם, mמדלעהאוהמשיררוםבפניעהומדהאמיתיהמאקב
נתחעםאלהשמיררום,חבירהםעםאלהלתעמת.יצחםאלמשיררום
מכבmימכמהללמדוכאדישייכים.צעמםאחיםהםילאשוהיצברו
ענביראסףבערם,ניראת mלמנניתןר mיהעציירםמןיבקרשם,הפהדח,

הםלאשהיקהההליעםהלתעמתצעלמםמשריםכלוםקשעו.סידיאו
עםובערםישלארעברייעםקשעוהקיבצוניקים,עםענירב-שיייכם
הישלארי.שהמאל

מבאים, mשיאתלפסרם mבממארנןואוקארוים,מארנןוהשחששייתןכ

קלהעםם mאשעימתואמיתחמלומרהלימנעישארלמשיררומבריתאת
הםאשילההפלויטיתהקבצוהעםאושהיהרקארויקלהעםהשמיררום,

ומכירם.ידידיםחבירם,לבקרנעיםאלהגיתי.הזשמתייכים.צעמםאחים
עלוםלעהקטתונלוכן mהחנפנ , mהבתז'אי mשהלתלטחגמהעדוזואך

שהיהר.

נמשיךלאו,ים mעבימהלתעמתשמיררוםידצעלמםישרואלעדולכ
 mהלגתאבמקםוהיום"שהיהר"עממדלעהמשמימיםהידתיםאת mלאר
יצבירות mדלמשהפךמשרדואחיםאשכנוהלתעצןב>טוב, mפחאל(או,

 •ית. mמשמע
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סידסליאת

עונגשלכאנטומיההגוף

עמ' 126 , 2013'עכשיו'הצואתהסולנית,מיכאלי:ציפיללי

האחרוןהלפניהשירהואמותך',יוםאת'דעמודי',,~~נטוסהשיר
עתידאלכהצצהש'מה'כלהקצרהשירבאובעקבותיוהס;לניתבספר
המוות.שאחרינחשק

זכוראושתמותזכור- memento mori(לטינית:מודי""מומנטו
גיהנום,עדן,גןהדין,יוםשלקיומםוגורסהנוצריבשיחהשגורלמות)
שללסו~הביטויבעיקרהאוהונשמה,הגוףוגאלותהימיםאחרית
לבנילהזכירשמטרתןהובדוק,הרנסנסמתקופתבעיקראמנות,יצירות
גלוגלות,של(הצגתםלמותסופםוכיהויהוהרההיבריסחטאאתאדם
כמושים).פידותאוים mפנחת,

כשתמות?האחדרנההמלהתהיהמה
- T '- ''.~הד~~ : - T T T '.' : 

הזעה,בלוטרתהדם,שכברתכלהאפידרמיס,שלהבזויה"המשמעות
הש~מניתעורית,החתהשכבה Tהודמיס,הנtt.רiזזעבוד: /-ונו'החלב

T ' :·: -T ,)-םש(rז~לי~הןן :ע,בוד·~ : ' -- -' -T ' 

('הארץ'אליהולאליבריאיןומיכאליאומדתבגוף",המוןמתעסקת"אני
 ,) m' (2008אולעובדי'שידההמיצגשלבהקשר ,) 2013וספרותתרבות

הם'החייםשיהדאתקראהמיכאלישלו:עמיחיעםבשיתוףשנוצר
עםאביבתלשלימהשפתעלקיץביוםמתהלכתכשהיאזונות',בית

הטקסט-הגופנימתפיסתמתגהר.אדומהבשמלהלבושהביד,מיקרופון
הלאבגבלוותהדיןואתלהביןישהגופניות-הטקסטואליתגםכמו

לביןהאריסטוטליתהנפש-הגופניתשביןבעימותהגוף,שלמובהקים
(חיים)גוף-נפשלופרובלמטיקההאפלטוניתהנפש-האידאית-דוחנית

לחיים,האמנותשביןהנזיליםלגבולותמטאפודהפילוסופית,כסוגיה
ביןהתפרקועלתמידנמצא"משודדבפרט.לחיים,השיהדוביןבכלל
באותומיכאליאומדתלחיות'",יכלולא'אנילביןלחיות'רוצה'אני

העיסוקלעומתמשניתפקידישביצירתהלארס-פואטיותולכןריאיןו,

rזוp~יאות"?אר;ך ;תוע~~~~י;ן"ל~ליםבמוות:גםכמועצמםבחיים
 .)' 3גוויה('דרגת

האמנותביןלכאוהד,המפרידים,הגבלוותשלהטוטאליתההתמוססות
המוותביןהמפרידיםהגבלוותגםכמוהאמנותית,לעשייהבהקשרלחיים

שלההעורכתדברמתוךעלוהמנטלי,כמצבלחיים
 .) 2011 (מחאהשירת'התנגדות',לאנתלווגיה

ומעמדיתפלויטיתמחאהשידתשלצירוף"קד
א~שיתואףאקזיסטנציאליתמחאהשידתעם

מבקשים.שאנוהדגשיהאפקטאתליצורמסוגל
רגשיתחזיתליצורשעשויהלחם ryהנקדותזהוי

 .)םש(חדשה"ומחשבתית

הדוח,הנפש,הגוף,אתמציגהכן,אםמיכאלי,
אחד.ב mמלשכt;נףהוחיים-מוותהאמנות
שלפרטימקדההאולפוליטיהאישישביןההלחם

היא 'ן~~~~תזP~רי~רי W 'מכאןהכלולני.העריןו
מתוךומצטטת ' Mementum Mori '-בקוארת

הגוף .) 51עמ'בוערת,אותי(צייר'גוף'שלהשיד
שובה. 9במנוהעצמיות,והדוח-נפש,מדמםה;דוי

וגוף-חיים-מוותביחסיאוקסימודוניתהדדיות

זו:שלזההחייםבמרחבלפגועמבליחהנפש,

~ז
~ע.י~יrזחזP.רארורתארנ:יתו

הידסט iדמיאשלהגלגלת
-•• • : :· :· -• T • : : 

ומשוםאחתב~בחהצפוי,בלתיבאופןפתאום, ,'זא'
חשודותביןהרווחמהתחביר,שעלוהכמו-מקום

המיליםשלהופלסטיותהדימוייםהמקצב,וחיתוכן,

האכניטסrז~לגלת". י;~י.ע~rזחזP.ר"ארורתהגיחו-
) vanitas (, כשלהגלוגלותiהמשובצתה~רס

עלוםריקנותאתמציינתמנצנציםיהלומים
המומנטולשמקובלחזותידימויומעמיהדהחומד,

שלהלבןבריקהמתבטאתהשתהות,אחדימודי.
החייםגבלוותלבחינתהדוברתעובדתהדף,חלל

 For the Love of God :הידסטומיאןל
~~כלוות וא~~"עצמה:שלההממשיהגוףותוגבו
פעשות".ביזמהחי;י

-גוף-נפשאו mגוף-דיחסילשאלתמובילההחיים-גבולות Tשאלת
השולטה'אוקסימודןובשאלתלדיון-מיכאלישלליצירתהובהתייחס
על , 2010תרבותיקרםהמשמעות','אורגזמתגודביץ:(דדוביצירתה'

כרמל).בהוצאתשנהבאותהשיצאספדהכשםבעורת',אותי'ציידהשיר
לגוףקשוהרמתשוקה,הנעודבגוףהחי-מאדוהמוותשלהסימלוטניות

החייםיצריאתהןבתוכוהכלולויצירתיעצבי-יצריכמרכזהאישי
אחת.בכפיפה(התנטוס)המוותיצריאתהון(הארוס)

ונשזרותכגוףנוכחותהמיליםאוילובמיליםנוכחמיכאליאצלהגוף
הדסשלהלקאניאני)במובן J ouissance (כהתענגותהגוףמחומדי

ערד / 3רדגהשכהדס;וחלבונים ;לשפוח!!רתאד;םד i"עהותפוררות:
כוויה(מתוך-:'דדגה:·.סף;:ערד 'ל/ר~~~ילו ~:~ל ~ז~!~~ך~הסדר;ך

בנקהדומתחילהעונגלאקאןשלתפיסתופיעל .) 107עמ'הסולנית, ,' 3
חצייתוהכאב.האבהדהפירוק,ברגעהשב;רבקונגמרת,שההנאה

ההנאהוגבלוותהגוףעודהשפיות,התחביר,התרבות,שלהגבלוות
אתהמבטאתההתענגותהטדנסגדסיה,היאהמוכרים,הלגיטימיים,

מיכאלי:ואצלהאוקסימודונית,המהות

 373גליוך

ס!ק!ק ryק~י~ךים~tקנו~י"לךוק
 .?ד~ל:םןךם~ין

ס~י~ד
זק.~:;ניד

ארנ:יי

~פוש"לא~זקם

בשיבוצילדגלים",ירים"ניןמחשדומובנהשבהומפורקהמדמםהגוף

מקודהוא- ;,ףפ~ל~ ם~~ארנ:י1י ך;ינ;:~pז ך;~י~ס"הגולגלות.יהלומי
המוות-החי.גםכמוהכאבעלההתענגותאוהעונג-כאב

מחקרב'שיח'עריוןהואומוותכאבשלכארוטיקההגוףוחיותעונג
שלמחקריותלפרקטיקותביחס ,הובאדוקהרנסנסבתקופתהאנטומיה

 memento (מודי''מומנטוהעתיקה.בעתכבדבסיסואךגופות,נתיחת
mori ( עצמך'אתו'עדהעתיקה,ברומאשמקודו) Nosce teipisum (, 
שהציווימכאןזה.שיחעיקריהםבלדפי,אפלוומקשדקירעלשחקוק

עצמית,ולידיעהלהכהרלמחקר,האדםאתשמעדדועצמך',את'עד
ומכאןהמחקר.לטובתחגוריהביזוילביןשבינוהסתיהרעללגשרבא



חיתוךשלמטכניקההנובעתלמועקתביטויגםהואמורי'ש'מומנטו
מחקר.לצורכיהגוףשלפלושני
כעונגהמחקרי-ניסיוני)(בהקשרהגוףשלבפגיעההריןושלתחילתו
הוברוק.הרנסנסבתקופתספרותייםבטקסטיםכברמופיעהארוטי,

~ה Qj2לולאהובתוהשיריםבקובץמציגלו~לנסריצדוהאנגליהמשורר
החקרניתלסכיןמצרןוה:קניעהעמדתהדהדת.משבוארוטיחלום ,) 1659 (

ומנוחתיגלים;עלכמרמשול,ךאניבשפל,בהיותי"כעת,המאהבת.של
מצפהאךומת,/עצמיאתמכהברפרוף;,שוכבאני /לקברי;הופכת
עינך."ממבטלתחייה
ונדרשותמושגתלבלתיהתחייההופכתמגיעה,המאהבתכאשראולם
חוקרשלאיזמלורקמאפשרשאותןפירוק,שליותרעמוקותרמות

אכזרי,/באופןמרפאתהנךשלי!היפהפייה"הורוצחתהאנטומיה:
;להיותלי,הניחיכןאםאחלים?!/מיךדשוניםכאביםבאמצעות
לבי".אתתדאי ]".[שלךהחתוכההאנטומיה

אצלמופיעארוטיתהתענגותשלכמקודהומפורק ' mה'פתהגרףרעיןו

tזוכהלך~שרת;ךקת.~ו;נ~tזז;י"~נ;ו~ךקתהאדם':טבעעלב'אהדומיכאלי
ז;י~נןי~ים~~~תרךי;סשלוטtזוכהל~;ך י~~ ל~~לrזע.:;גיר:קךיחרד iך[!ק
לזP.סךש~קtקרום 9תר~י 7 ס~~~pזלווכ~יד~ /;כ:;גי/חך 6 6נר~י a ~ארנ;ו~

עמ'(הסולנית, "ףל~~ ע~~~וכר ץ~~~ך~םם t2 ~.?~~וכחחר;ך 1תגןךרה
77 (. 

ויחסי~גדרירקעעלגופניתכהתפרקותמתחוררתהרגשיתההתפרקות
:קךיחור iך[!ק' , mהכלופיכךהיעדמקררהשלוט,'אתה'ושליטה.כוח

אמנםלגווייה,בדומהאוליזאת,לערמתאני,לצד'.מצדנבללהעביר
לזק.סךשדום tp~ק 9תר~י 7 ס~~~,'מע1ו:אבלקררכן

בדובריםמתקייםבגוףהדיוןכן,כמרחרד'.תועד;ה

לישותהמתמזגיםרמד m mרשלנפדריםבלת;
(פיזית)ומדממתחתוכהמפלצות,אמנם-עריונית

אחת.אבל-
וטכנלווגיהבשרשלבמונחיםהגוףעלהדיבור

ותבניות),~בליםשליטה,כפתוריחשמליות,(מקדחות
למצבכדימויהסייבודג,דמותעלהדיןואתמזכיר

מכונותעםגומליןיחסישלהמדורניהאונטלווגי
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סובלאילנה

הזההפלא

ליטבסקיבציהעםשיחה

בפרסזכה ,) 1998 (המ'ט'בבחושךליטבסקי,צביהשלהראשוןספרה

ספריחמישהפרסמהמאזביכורים.לספרוהתרבותהחינוךמשרד

(עםה'רוקאלבדרכוה'רוק ,) 2003 (על'תצב'עאלנוספים:שירה
 ,) 2007 (ב'תקראת'אחדלק'ר ,) 2006ריקמך,תמרהמאתרישומים

ספראורראהלאחרונה .) 2013 (כנולדתאומות ) 2010 (ל'טורג'ה

 .) 2013 (במ,תוסוהעולםהעצם'אל'ם:מלאהכלשלה,המסות

יום-חוויותשמבטאונשגבמדויקצלול,קולהואליטבסקישלקולה

הטעוןהקשררעםילדותטראומתעםוהתמודדותקיומיותתהיותיום,

רבתה.שראהניצולתאםשל

הטקסט.עיקראתמהורהליטבסקיצביהשלקולה

כךכללאפעםאבלשלי,הפנימיהקלועלסומכתמאודאניחירם
לישמפריעהודברלי,שמפריעהדברמחוליהתבהרלאחרונהסמכתי.

שבוממקוםבאחהכתיבהאםאומדת,זאתבשירים.יתדפרטיותחאר

אחדכלנכון.זהכללי,אנושימקוםזהאםפסלו.זהכפרט,דת mמיאני
ייחדוית.איננההייחדויותאבלד mמיחראבעלוםואחד

אותי.לכדתמידאחד"חםחויפההאמת"חטוב,אפלטון,שלהמשפט
הדגשתיתמידבאינסטינקטהואסתטיקה.האתיקהשאלתאתמעלהזה

הזאתההכחרצדקני.נשמעזהאלויאתי.לחיותמוכרחשהאסתטי
אנושישזהשברגעבמובןלמוסדיהאסתטיביןחאחחתאתליהראתה

אובמינהמיוחדתכסובלתעצמיאתמעלהשאניוברגעמוסדיזהכללי
הנפש.אתמעכירזהמהדימהכמשודדת

הלקסיקןוישבהמשתתפתשאנילחברותאקודכן.לחיותגלודעונגזה
המילהשלי.למיליםהתרגוםאתלעצמיעשוהואנישלחהחסידי

אתשאלתישמח.לחיותעודיףלדיכאוןנדרףשםהיאשם"עצבות"
ומדעומוסדספדידקקוארתהיאלמה 1א.ס.בתשובה,!שחזהרבתי

רצוחלאשהיאמכיווןשזהליאמחרהיאיפה.ספרותלקרואהפסיקה
עמהשואיןנפתרתשאינהעצבותשעםלחאמדתיעצבות.עםלהיפגש
שלתהליךעםארתח,שאלתיאבל,להיפגש.רוצחלאאניגםתהלי,ך

תהליךאותהמענייןשלאאמחרהיאאזלהיפגש?רצוחלאאתהיועדוות
ליעשתההזאתהשיחהשלח.התהליךאותהמענייןאלאאחדים,של

עכור,כאבישלסבל?יותרלגיטימיותאיןהאםלעצמי,חשבתימשחו.
כשהתחלתיבולהתנסותהתחלתישאניכאב,וישהאגו,כאבשהאו

יעדתילאאהבה;חוויתילאקדום(כיחקודבנותמתחשותלהשתחרר
לאאחנה).זאתמהלאאבלהתמסדותזאתמהיעדתיאהבה,זאתמה

ארנון.שלסבלאלאהאנישללאסבלזהמהגםיעדתי
איעלהצעדזהחגלות,צעדהשכינה,צעדישנואמחר:בתיאוז

עםויצאתילשלמות.מגיעחזההצעדאתשחוהוומיבחייםהשלמות
למחוקצדיךאבלהסבל,אתאישרזה-רגילהבלתי mדהתרוממות

עלהסבלאתאובעיתןו"עלישיכתבורוצח"אנישלהסבלאתממנו
הספדים.בחנויותהופכיןלחשאיןכאבןמונחיםשלישהספדיםכך
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מתכוונתאתבשירהמקרםלהשאיךקררבנותעלמדברתכשאתאולי-

השכילהשלאלשירהמתכוונתאתאולימעוב,דלאמדי,ישירלמגע

הכאב?אתללטש

לצלו.כאבוישעכורכאבישכן,
ממתנותהוהתבוננותהמעדוותודקוקנאיתפנאטיתמאדומטבעיאני

כלשהופרטלחיותחייבתהשידהלפיחשלי,השיהדהגדרתזה.את
אתעשויםשאינםשיריםישאבלוקשה.נעלוהחמטאפיזי,אתשמשקף

נפלאים.וחםזה

בהתלהבותליוהבהרתבאירלנ,דשצילמתתמרנהליהראיתאתמול-

הרגעהתמרנה,העונג:אתבךעוררמהתוההאניעננים.חשותשזר

"חשדה"שלההתגלגלותארעצמההמילהבעצמו,שמשוויץבטבעהזה

איזוכמרהמילה,שלהייחודיותעלשלךהגאווהזרואוליבלשון?

הזה?לרגעהמדויקתהמילהאתיודעתאניהנהכוח,הצהרת

אבללצילים,דקונשארותמשמעותןאתמאבדותהמיליםלפעמים
 .ביאליקשכותבכמוגילוי,היאהויחיהד,האחתהמדויקת,המילה
שאיןליאמחרפעםמישהישלח.הייחדויותאתחושףחזההדיוק
משמעיותד mחזקותויזאוליותתמונותליישמזח,יותר .נדרפותמילים

שלתמונהלייש"אלזיאח"למילהאלזיאח.הצמחלמשל,למילים.
כאילומדגישהאני"פיקוס"למילהתנעוה.מיןעשושהארוכהמגרפה
 .גרעיןלתוךנלקחמשחו

תנועה?מכילהתמידתמרנהכל-

מעלהכשאנינפתח-נסגר."ספד":המילהעלחשובתאנימעניינת.שאלח
תנעוה.מכילזהכ,ןהיד.טפיחתאתמדגישהאני"קד"המילהאת

הופכתואתהכתובההשפהשלהממדיותדראתלוקחתאתכלומ;ר-

ממדית?לתלתארתה

ישהשיהדמבחינתבחומד.החייםהפחתעלהמיתלווגיהסיפורכמו
המילהאתאחדמצדלמצאוכשאיפההשידהפדרוקסלי:ענייןכאן

להפיחשאופתהשידהאחד,ומצדכפותמאדומשחוהדיינוהמדויקת,
מילה.באותהחיים

אחותיאתוחוויתיעהדחייתיישנתי.לאמעלוםשאניהיאשליההדגשה
לואלדאותלאחירםעדשלחבחידהזוכאילוישנה.היאלידי.ישנה
 .לישןולאעליכפויהבחיהדואיזשוהילדעת
 .החלןוסורגיאתמחזיקהחייתיבביתיחדשנינוחיינואוניאביאם

הפחד.אתלבטאחיהאסורוגםנואריאי~םשלחיתהשליחגבתחשות

רגשות.הבעתשלדיכויחיה
חרבהחשובתאנימוחלטת.בדממהחיההכלדיבור.בביתחיהלא

גאול.חראהדיבורכמהעדפעמים

תרבות,שלבגבולותהמשפחתיתהדינמיקהאתמציבהיההדיבור-

ביןההפרדהאתמציבלמשל,בהגדרה,דיבוראסר:ורמהמותרמהשל

לדיבר:ומקרםאיךגבולותשלטשטושיששבהםבמצביםלילדה.בוגר

דיברנושלי.אמאגםמיללוי.כךכלאדםחייתיאוניהזאת.השתיקה
גםחיהאסורשלי.אמאעםהנואשהדיבורחמים.עלקצףכמומעל,
עםבחדד,דיברנואונחנובסלוןחיהשליאבאכיחלדתאתלסגוד
אבויאבלבביתלדתותלסגודחיהאסורישמע.שאלויוהמתחהחהדר

זהכמהעדחשבתילימיםח. mפתנשארתחיתהאחןשללדתאם
אתלסגודאבלפרטיות,איןכיחדריםשללדתותלסגודלאסימבלוי:

שלדים.שםישכיהאדןו

בספר'איילות'בשירמופיעמאייםמבטלנוכחשמתרחשהדיאלוג-

כמבטנחוויתהזהבשירהכתיבהנמלטות".הך//ממבטיל'טורג'ה:



אםהיפה'').גבךעלהשורההחומ!ד("מבטילעונגשמקושרפולשני

העולםעלשמתנוכךהמשוררשלהואהמערבבספרותהקלאסיהדימוי

האלימותאתהמבט,שלהאגרסיביותאתמבטאתאתאותו,ומכיל

שבהתבוננות.

ידועתאניהיוםאותי.שהחרידמבטמיןעםבביתהלוךהיהשליאבא
מילים.לוהיולאכיבאדםהאומללהיההואשלי.החרהדחיתהשזו
השיארגעיכיפדרוקסליכמובןזהבלוענות.זו-אהבהאיןגבלוותבלי
רגעיםאלהאבלהגבלוות.ביטלוכלומרבהתאחדות,הםהאהבהשל

היאהזמןבתוךאהבהישאם .לזמןשמעבר
יכלוהלאאניגבלוות.בלילהיותיכלוהלא

הגבלוותאצליהתהוושבהנקהדועללהצביע
אהבה.זאתמהלהרגישהותחלתי

כתיבתושבשורשספרהואשליהראשןוהספר
המחרידיםפניהעלהאקסטזה,נמצאת

הדברהיההאקסטטיהעיוורוןוהנפלאים.
גםמהמחרי,דהיההוואלישהיההיחיד

האלהיהדיוניסוסלנכס.אותולהפוךשניסיתי
מקוםישאבלאותו,אוהבתאניהיוםגם .שלי
אלים.לעדו

למעשההואהגבלוותחוסרטוב.לחיותלהתחילבחיים,גדלוהבלדזה
ומרחב.זמןחיים,איןבאקסטזההחיים.חווייתשלגלודצמצום

יצאוהשיריםהמיטיבבכחשוךמדועת.לאהיאבמיטבהשליהכתיבה

אקסטזהחיתהחדשניםגביעלשניםשהוחזקלחץסירמתוךכמו
לכתוב.

פעםובאהבה.בחמלהברו,ךהואלהיוםאזביןהמרכזיההבדלאבל
אוסמיוטיים)(במונחיםבליעהשלבמושגיםרקאהבהלהביןיכלותי

טרף.שלבמונחים
מעיל'ליאתפור'מדמעותיךעםהשיראת

 ).ס.אבית,קראתיאחדלקירבספר 33(עמ'

פאוטיתנעוזותליחיתהלאכלשונו.חלמתי
ההכהר.מתתלייצאהזההשירבהקיץ.כזאת

וניירעטליישפעם.עודלייקהרחההלוואי
ערמותליישאזנייר,ליאיןואםהמיטה.ליד

ספראיזהפותחתבושהבליואניספרים

הריקים.בדפיםשםוכותבת

כמוטראומטית,היאדיוניסוסשלהלידה-

המיטיב.בחוךשבספרמציינתשאת

עלקלצ'קיןיעקבשלציטטהבזמנולישלחשילח,אלחנןשלי,עמית
ד mשמישמההעלום)מלחמתלפני(עדוכותבהואשבההגרמני,העם

המעדונתהמטאפיזיתהדקותאחדמצדבהשישהואהגרמניתבאומה

זהלא,מקהר,שזהתגידמכל.הנואריתהברבריות-שניומצדביותר
מןלמעלההאנושי,מגבלולצאתששאוףעםזשהמכיוןומקהר,לא

שוםממנו.שמתרחקיםמההואהאנשויהאנושי.מןלמטהאוהאנשוי

המיטיב.בחרשךצמחשממנוהמקוםחההייתי.אני

שואףליטורגיהגם?שהרילביטורגיהשישולרכותלחמלההובילמה-

רוך.הרבהועםטוטאליותבליאבלעללמחוזות

זוגיותלבנייתשקשוריםאישייםתהליכיםשלתוצאהזשוחושבתאני
עלהקשבה,עלגבלוות),זההדדי(כבדוהדדיכבדועלשמשותתת

העליןובאנילירשומיםהיוהאלההמשפטיםהאחר.שלחולשותקבלת
בפנים.היולאהםאבלשלי

יפגעשזהמבליבשירהרוךעושיםאיךבכתיבה?מגולםזהכיצד-

בכתיבה?

מעצמי,לצאתדרךחיתההשירהקודםפרטי.כאדםעצמיאתקיבלתי
אבלמעצמילצאתהצורךישנוהעצמי.מןיציאההיאאקסטזההמילה
להשתגע.צריכהלאאניבתוכי,נמצאתעצמימתוךהיציאהעכשיו

להשתגע,צריכהשאנילישאומריםכאלהישכיאםמסודרת.אני
חשדים.למחוזותללכתשלי,הכתיבהאתלפתוח

מאורגנת.בשפהוקשיםמסוכסכיםעולמותמתארתרביקוביץגם-

שלה.הראשןוהספרעלמטורפתאני
אתהורידההיאכיפחות,דלוךיונהאתאהובת.אניהורוביץיאיראת

לארקאמת,משוררתהיאכיאותהמבינהאניהשירית.השפהמעמד
הונעוזהחמלהמעוררלניסיןואליה,הכבדומלאואתליישלטעמי.
שיכלוהביותרהשיריתההתכוונותחוטרום-מילה,אללהגיעשלה

עדינות.להאיןאבללהיות.
מציביםהראשוניםהספריםשל,ךהכתיבהשללהתפתחותלחזוראם-

המאוחרים.מאלהשונהקיומיתפוזיציה

הנסיעהלפולין.שנהאחרישנהנסעתי
עמיר.אישיושלשליטילוחיתההראשונה

הפסקתילאאבלריכוזמחנהלשוםנכנסנולא
שליאמאמקום,בכלחיתהשליאמאלבכות.

שלההעינייםהלבניםעלמדברתכשחיתה
אתיעדתילואלבניםיערותראיתיהראשונהבפעםמצטעפות.היו

שחיתההיחידהריאות,לדקתעםזרתי mעצובההייתיבכיתי,נפשי.
בחיים.לי

האחחהבעלשלהגנןהיהשליאמאשלשאבאנזכרתפתאוםאני
אמרההיאהקטנה,הבתהיתומים,מביתאליובאהחיתהשליוכשאמא

ענקאגסעץעלסיפרההיאהגן".שלבעשבתעוה"הייתיעצמה,עללי
עןד.גןטעםהיהואגסאגסלכלאבלפירותמאדומעטשנתן
אהבתמהעלום.בפליאההילדותי,בתוםהמון:שלי,אמאהמןואני

מהדימה.שלההעבריתממנה.זהוהמדויקתהעשירההושפההספרות
אבלשלי,מאמאהמוןביישהיתומים.בביתביידישזמרתחיתהגםהיא

שלה.האניעלמאבקהיהלאשלילאמא
שיתנורצתהמאדוהיאלב.תשומתאומתנהלקבליכלהלאשליאמא
זה.אתישביגםלקבל.יכלהלאהיאאבללה

מורכבמאודויחסשלךאמאעלכעסיםאמנםיששלךבשירים-

כך".כלמקוםמבטאיםהשיריםלמהאבלאליה,

כאוב?

 " ...מרחק"כלשלמקוםלא,-
 ...האקסטטיתהנקוהדהואהעיוורוןעיוורןו?הואק mמכל
אליך"הקרבההואמרחקל"כלהתכוונתילא,-

מוחלטת.סימביוזהחיתהשיריה.אתדרכיכתבהשליאמא

לאהיאשבשיריםזהכיצדמההתעללות,חלקחיתהשלךאמאאם-

האב?מצדרקנחוותהההתעללותמדועמזה?כחלקנחוות

אלאמהדחקהסובלותאינןמיניתהתעללותשעברושנשיםלמדתי
השותפתהואמאהטובההאמאאתמעלוםחוויתילאאנימפיצלו.

שהיולמרותנפרדות.דמויותשתיהיואלהאחד.כאדםלהתעללות
עלי".שמרתלא"למהשלאשמההוטחותזעםהתפצרויות

לשירה?נכנסוולאכמעטהאלההדבריםלמה-

ידועת.לאאני

ינואר-פברואר
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לאם?חמלההרבהכךכלישבשידהמדוע-

כאביאתבמקומהשאכאבכדיאותיילדהשלישאמאהדגשהלייש
לוהיקבר.לנכרתרצוהאנישליאמאעלחושבתכשאנישלה.הילדות
 .ארתהלנכרת

השפתייםאתהצמיהדהיאבחורףאחדיום .מחרידיםסיפוריםלהיש
הוןניתקההיאבסוףקפאו.הןכיאותןלנתקיכלהלאהויאבלחלעמדו
"אמא",יותראגידלאאנילעצמה,אמדההויאילהדחיתההיאנקערו.
איפהשהרזהעלכתבתילה.כשכאב"אמא"במילההשתמשהלאומאז

l 'ס.איבת,קואיתאחדויקובספר 16עמ.[. 
אותישמחבקתלאמאהגבאתשמפנההאמאביןהחיבוראתלעשרת
אפשר?איך-באהבה

נשיםהרבהכמרלגמדי,כבויהשאניבמצבהייתילאבעצםפעםאף
מוצא.לההיהותמידאשביבעהדתמיד .איומיםדבריםשעבדו

האינטלקטדדךאינטלקטואלית.דיברתיהזמןכלאניסוף,בלידיברתי
מפניגםאני.להיותשליהמפלטהיההאינטלקטחופש,ליהיה
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 373וךיגל

להצטייןבשבילרגםאולידגלכףמדדךשםהיהלאשלישלהרדים
אהדה.לוקבל

הכאוס?אתלארגןדדךהואהאינטלקטכיגםואולי-

עמוק.מאדרחיבורלנרהיהשלי,הפנימיותאתהביןשלמהבןיוסף
באההייתי .האוניברסלירגםהאישיבמרבןפילוסופיה,מדבריםהיינו
שאלתיהכתר,לאכשערדפעם,שלו.הקבלהלשעותשבעוכלאליו
שאלהמן"איזואמד,הואחתלו.וישכלבשישזהאיךבבשוה,אותו
 .אותיהביןהאוכךאחדאבלזאת!"

שאלה.אותהאתשואלתעדייןואת-

 .נכןו

אדם?בןכלב?שישזהאיךאין.תשובהועדייך-

ואז-משהודדךפעםכלהזה.הפלאבתחושתנתקפתלאשאנייוםאין
 •ומסתכלת.וב mבעומדתעומדת,אני



עלוןקציעה

הרךהמודוסעל
עלוןדצוקבשירת

'בארץחסן,רועישלשידולכותרותעלהלאחרונה
הארוךהשירשלכעזרתוסביבו,שהתחלולהפולמוסחיהעזאשכנז'.

פאוטיקהדוקרנית,מזרחיתפאוטיקההיאחסןשלהפואטיקהעצמו.
מצויזהבוטחקוטבאשכנזי.אומזרחיויהא-חצופהאתלחמםהבאה
מתישטויח,שלוםסמישלשידתםדאו-מעטלאית mחמזבשיהד

המזרחיתבשיהדמתנתןזהקוטבלמלועודו.חרבון,קלאדיסשמואלוף,
זושידה .אוחיןומשחהואכיוםהבלוטשנציגומאדו,רךאחד,צדגם

ומתוכהבהעולהזאתעםויחדוהשלמה,פיוסשלמדווסמתוךנכתבת
ושלם.מובחןי mמזרפרטאור

שלזהלצדעלןוצדוקשלהפואטיקהאתלשיירבצרוניזוברשימה
המאפייניםעלולהצביעהפואטית,המפח

הואעלןוצדוקנאות:גילויראשיתאלוםבשידתו.המובהקיםהמזרחיים
הדבריםומטבעאבי,שלהצעיריםואחיותיואחיומשבעתאחדדודי,

רבדים.ועתידתשניםדנתהיאעמוהיכרותי

ואראההקולמוסאנסההיאעלןושהצויאהשניהשיריםספדכותרת
בשירסת"ם.סופדשחיהסבי,האב,שללמקצעווהמתייחסשם-

חדוואתהאבניסחכיצדעלןומספראודאה'הקלומוס'אנסחהקרוי
קלףחתיכתעלחזההמשפטכתיבתכדיתךוהחשדהקלומוסשל

תפלחמבתיאח~אנערו"פעם :עלןוכותבלובסוףשימשוית,שאינה

 1ב/ר 'ל~תכ~י~דל~ר~י~~ ~-נ~~~ז:וי iP ~מר;ס 7~קךרנר?ס~לז:זת~לנ;ר

סק?מרס ה~~~ / ;ר:ך~חסק?מרס י~~ ה~~;ל;יר~~ד ;קלף ל~~ח~א
ר~ףה".

חשובמאפייןאגוזבקליפתללכודעלןוהצליחמשפטיםבכמהכידומה
שלישיתאפשרותבספדיעליועשמדתיית, mחמזהפאוטיקהשל

האונטלווגימעמדודנים,ומזרחיותמזדחיםעבודכיציינתילשירה.
 .הומחלוןהחילוניבעלוםכמעמדואינושירח""ספדהקרויהחפץשל

מניחלדיגיחימעמדמקבלהואדפוס,מכורכים,דפים"ספד",בחיותו
 .קדושנופךנעלתלפעלוההכתיבהפעלותחופנתגםכךוביח.

כמולמלש,סדי,ברכהשלבספריהמובהקביטוילידיהבאזה,מאפיין
בשירוממשקונקרטיתהנכחהמצואאחדים,דניםשידהבספדיגם

התוהדספדכתיבתביןיצורשהאוהסימבלויתהשקילות-עלוןשל
ממקורותיונקתשהיאואףבדודה,היאשלוהשיריםוכתיבתהאבשל

 .יותרחרבהכללימהדברבתוכהמקפלתהיאמובהקים,ביוגרפיים
בשיהדהמזרחיבמדווסגםכמרזה,ספציפיבשירנתפסתשיחרכתיבת

התודההעתקתשלהדתיתהפרקטיקהשלכחמשךכללבדדךהעברית,
 .מתחהר""תרבותלחלולהמבקשמהכדברארלהכמנוגדתלוא

משודדיםשלשימושםעלהצבעתיזה,מ~~יוןחמשתדשדבאופן
בכתיבתאם-שמתוליקיריהםוזכר"כ"ידהשיהדבספרדביtכים mמז

דמותם.אתהמעליםשלמיםבשיריםואםהספד,בפתחארוכותהקשדות

בדמויותהעוסקיםהשיריםריבוי .עלןושלבספדוגםבלוטתזותופעה
ובאופןהשכונה,מןדמויותשלתמונותהמעליםהשיריםהואב,האם
כמוכלוםאריאל,למאירהמוקשדהשירגם-כאחדחריגלואחריג

ישכח,פןבאובלהעלותוהעבד,אלמיליםשלגשרלהקיםמבקשים
 .ניתןעדוכלאליולהיצמד

לעןוצדקו

חמסג;והנגד,עלכיוםהכותבמזרחי,שאינומשודדעללחשובליקשה
הפשוטות,המלאכותשידתהיאעלוןשלשידתו .חסת"םוסופדהרצף,
הילדים.וגידלוהבישלוהכביסה,-חביתמלאכותשידתגםכמר

"שיחרארשזרהד""שיחרקראתיית mחמזהשיהדשלנוסףלמאפיין
שדואהכמיהמזרחיתהשיהדלשחיותהאתלסמןביקשתיכך .סבוכה"
המקראהפירט,התפילה,עםצמודדיאלוגהמנהלבצרףחלויהעצמה

חייו mבאוחילוניפעםלאהדוברשלחיותולמרותחאתהותלמדו,
ים mמחמזדניםשלדינקרתאהגרסהביטוילידיבאחכךהעכשווי.

'מזמור'השירלמשל,זה.כתיבהמדווסבלוטעלוןאצלגםוהמזרחיות.
אחסר",לארעויה'לדדו"מזמורשלחתחיליםפסוקיסביבכלוובנוי

הקרויחשלםהשירהזמן",צדי"משניהשיראתהחותמתחברנה

תפילין:'-ואחד'ברכות',
הדתיתוהמסורתהמורשתאלחסמירטיהקשרמחד-חללוהרכיביםשני

-הפשוטותבמלאכותהנשואיםשלהיומיוםחייאלהרגישותומאידך
ואפיסטמלווגיהעונישל"אונטלווגיהשכיניתימהאתיחדמייצרים

לעוני .ית mחמזהשידהשלהמכונןהמתחשחראמתחקשדו",של
הרוחניהעושראףעל-סימבלויערניגםנלוהואי-אזשלהממשי
להביענרחבכדלונמצאלאהמזרח,מןהעלויםעמםשהביאוהעשיר

מחשבהדגמימתוךהמכוננתמדינהישראלשלבהיותהעצמו,את
כמרבן,ממשיערניאינוזהסימבולי""ערני .במובהקאידרפרצנטדיים

מקטינות,עדשותתחתלהיראותעללוהפנימיהעושרשלעתיםאלא
מלאכותיים.לקריטריוניםהלום"כ"בלתינתפסהיותרמתוך
שוכחאניוהלילההיום(בהמולתראשןושיריםספדלארדהצויאעלןו

יחסית,מאוחדגילשולשר,חמישיםבגיל )' 77'עתרןספדיהצואתחוכ,ר

ראוי"מימשודד",הוא"מיהשאלותעםעמוקההתמודדותעלהמעיד
שאינההתמדדוותהיאזרוכדרמה.משודד"אני"האםמשודד",לחיות

וההתמודדותהשונים,התרבותבשדרתמזדחים,ויוצרותליוצריםזרח
חזיהרעלמחמיאלאארדמטילהמדועת,בלתילעיתיםהיאאםגםחזר,

נראות.בלתיאתניותחומרתמקופתעדייןאשדהישארלית,הציבורית
כפימזרחית,שיחרשללרנסנסאלובימיםעדיםאנוזאתכללומרות
 • .חישדאליהומשודדהשידהמבקדנכונהשהבחין
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בהצואתשלמה,בלתילתמונהסקיצותאלורדדושלספח

שירתבקטגורייתתשע"ג,לספחתגןרמתבפרסזכהחשון","אבן

ביכורים.
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מאוח;ו-נודעתלאהיאגםוההקצבהקצובשהזמןלכךנתוודעתמיד

אתלומרנספיקלאלשאול.נספיקלא .נספיקלאלרובמדי.מאוחר

לויהדהדשהוחמץמהכל .להתפייסנספיקלאאמ:רילההיהשחייב

משיב.באיךלהדהדויוסיף

כוכבברישראל
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ביאליקמוסד,ד mהמאהקיבץו , 2010-1915שיריםמבחר-שיריםמתוך
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לקצבולתתלאלהמתין.לאהזמך?עללהעריםדרךזאתבכלישואולי

להקדים.שלו:בנשקולהשתמש .עינייםלפקוח .להרדיםהקבוע

יוסףברחמוטל
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27 
נואר-פברוארי



נויוחיזיןו

נדירחזיןוהאותעשיםלגילשגמעימשרדו
תעשיםןב.משרדו .. ··עבלום.שהאומקרםבלכ

לששרהאחדיהפיטרייר mכ ..שביאעשררנו
האוו mשימיטבאתכתבשבהםעשורים

לעורכיתהדראסיראניממש.לשנסבגדד
לשר mליצילזtק:י;דש·חוו t;tזן~לע ~ 11'עתןר
שדאוהבגיליןו~וולןןן a · . . . ..רבטוביה

הדלותו.ליוםיז:כבסמינראדו
-30.1.2014הה'נירםחגגנו mזזהלויוםאת

ריצ''ר .....החקלאי.הספד .:;יחלש.···· !f .זזךפבאלום
עונתיצחקי.משההמשדזויםנrז, mשםבללהי

קרדיס mמשודדיםזכרג~.איעבד ..שדןו-בלייס
בותןהארלומי i;ירבנלשמש~ףרקארו
מרנישלהנהרדיםלמחניותעזסה ~ביעצוסלוד

העמק ~)וז~ 'tי~של' .אחדי~לשיד'יםאמירליו
ישאדד.פרםלחתןכ:בזדלחלקובארהועיד

לקארו ·לבמהטוביההלע ..הערבבסירםלשיהד.
היבלו.מללבו,במיוחד·•.שיקריםשיירםכמה

הבריםהשיריםומן.• ..השרביםבספריושנלכל
פרסוםלאחד ..וכותבןכמשךךשהוא .•..•החשדים

בהצראתאדרזו)אדזז , 20.12-2011אחחניםספדו

לשיהר:וקשב

tתנ~,ת •חיגגה.ך.זין,קךךז;נזז ' 7 .~. 20 !-4היזזזישיבםו

tכ:תיהיובבד. ·לבכדוקולה, .•משתתפיםברת
לשעבירכתהא:ביבשבתל"צאתזג"באלום
השארהשימשושבiיידוה.שחדונליי mהייצ

משיידו..אלחדים
זכהירבנו .שטובי)ןכךלעמאדו.שמחאבי

לפניכבדארוי ·היה .לשה mmחמא ··••להכהר
ה:משדרירסאחדשהאו:.ספק .איד . mבדשנים

השעשיחבירתומים.חכ mהעמוקיםהחשובים,
שבישיםהעברית•.הספתחלשעלומהאת

דבוים nא ry .·חר~ד••·••~לד ~חו·ה~חנרד !.השנים
דרב···שליהד'את?~קש!ב'.ה?צראי:'הפfנt\'וו··ליהיה

ארוכיםחייםאוטויבוגירפיה aאת·ר, mשיספדי

גסהמהריביםנרלצרמיו·לאפןם' iאת .. ·קצריiכ,
כידסטוףשזהי l ~ r ~:~ ~ 2!זאת
דייר>שאדעם . 'חומה(לשח.מקל

לרדרריגאירהלשהמקיףספחלעאיתרעלובדו
שטאדו

החב

28 
 373גלירן

פולגיא

להמלטהמבקשהאנושי

ריבנוטוביה /אדםבניאלאאינםאדםבני

 ,י~~~לךע;;ררף.~ד~~ך~ר
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~לום.לא i:~ר ק~~~~לוםלא

שבדומהניסיוןהתופת.מןבדיחהכניסיוןקוראאניאדם'בניאלאאינםאדם'בניהשיראת
מצליח.כמעט-שיחה''כמעטמופיעהואשבוהספדלשם
ההטדוניםתחתפסואהפדננדומאתשידמתוךציטוטפילוסופי,הרהורהואהראשןוהבית

הפרפראל-מתכונותיההערומההמהותאלאותנולהוליךמבקשפסואהקאיירו.אלבדטו
לניחוח.שמעברהפרחלצבע,שמעבר

ריבנואךהריכוז,מחנהזועותאלהמלבלבהגןמןמבלבל,חד,מעבדמתרחשהשניבבית
פסואה,שהציעהפילוסופייםהכליםבאותםשימשותוך-הגןמחסדמשהולשמרמנסה
חותרריבנוומעשיה.מזהותההפדרתהבאמצעותהאנושיתהמהותאללחתורמבקשהוא
האנושייימלטיצליח,אם-לואסירלקלגסהמשותףהאנושיאלהטהו;רהאנושיהגרעיןאל
כאחד.וקורבנוהתוקפןאצלזכר,כלממנולמחוקהמאיימתהתופתמן

בייחודהשלישי,הביתכמעט.רקמצליח.כמעטהתופתמןהאנשויתהמהותהימלטותניסיון
ונחשףבצלהמקלףגינטפראצלכמוגועות.כנשימהכמהלומה.ומדויקקצרלראשןו,ביחס

ו~ה-ס~~ללב~דסרף-סרף?יי~י~ס~ךעין~נכיסוף.ר~יןקץ~יןזק~~ה.~ל ה~~קt"-ל~:ן
~~tודק~~רתקלפרתךק ?דוtוד."*ירtקורהאנשוית.מהותנותרהלאגרעין.איןכאן,גם-ךיר

אלקורסתואזהאוראתבולעתשחור,חורכמווהזרועה,התופת,אתשודדתאינהשהמהות
 •מחנק.נותר .כלוםלאנותרעצמה.

 ) 1975(דביר,גולדברגלאהבתרגום *



ברגיונתן

ריבנוטוביהשלהדקותשלוש

נוקדלפנותאובע

בקדל~נ;ת~ך~ע
ס~ז:רית~ין ,~ק;ש ,~ק;ש י~~

ל~ה;ם
בת;כי

זקיד~ל~י~ה 1 ~ ~~;ש י~~
 ~עךד.;ה~ף~rזtקיד

ח~ם?ג!ד?ח~ם? י~~
דק;ת.~שבקדל~נ;ת~ר~ע~ףהעה rwז

 Pastime with good companyהשיראתאהבהנעדרבנילשיר:(העהד
השמיני)הניוהמלךשחיבר

 2013לשיהדקשבהצואתאחחניםמתךוהשיר

המרכזיהמתחאתבתוכומקפלברקד'לפנות'ארבעשהשירנדמה
המלאההתבונהשביןרגעאותרדיננו:טוביהשליצירתואתהחותך
דואה,שהתבונהמהמתוךשברהרגעהוצלילים,המחיקהלעמעום

ואימתהעבדהתמוטטותאולימות,אונחהודס,ניצלו-יוםאחדייום
השיר,עלרהקרגיטר''מדשלבהירותארתהמתוךידעו,הלאהעתיד

נעשנתשעליולהיקרע,תמידעשומדחרטאותרהתנגדות,כפעלות
גהורזיכרןומאותרבהירות,חוויתמאותהנחלצתשנים,אלפיהאנשוות

שאבד.רמהשאבדמישלתמיד

לפנותארבעעללחשובאפשרעד.וריבנוברקדלפנותארבעהיאהעשה
שמיבידיעההזאתהשעהלעלחשובאופשרהיום,שלפניכרגעברקד
השירהמשךמרפא.סד mקדדושמטרידרמהלישןר,הלךלאבה,עשד

יותרגדלוהתהוםבאמתישנההיכןעצמנו.לתךוהקריסהאתלנרמגלה
שחלפוהשניםהגנה,ללארעלוותשצפרתההחמצותהזיכןור?מאשד
השלוח,ןעללחםלהניחהמאבקמקיימות,לואמשהרמבטיחותביעף,

מגיעתהוםארתהבתךרהתפנית,שת mמתכאןמחיקה.לשמועהמאבק

מנגינה,עלרההנפששלהאפסמנקדותקצה,אותרומתךולקצה,דיננו
המנגן.כךאחדומיד

התנועה.אתמשנההשיראבלהנערד.-הבןהתהוםקצהגםשהאוהמנגן
"בתוכי"המילהאתלבסוףבהותירןקורסוהלכוהשררותכןלפניאם

אלויה, mמנלאעדרשבררות,נשימהיששלפתעהדילבהד,עומדת
המרכזיתהשרהראוזשד.מישהונשימה:ישאבלה, mמנלאלעלום

באותהאלוימסתכמתבחייםלשנרהבחיהרחלום?"עד?חלום?"אני-
הצירוףבאמצע.רמהמסיימיםאנוובמהמתחיליםאנוממה-בחיהד

כמרד mבהואשםשלו,אני'ר'מהדראריאלמאידאלאותישלוחהזה

ירבנוטוביה

בחלוםלהתחילבוחרדיננווהטובה".הועדה"הוטובהלכתובדיננו
מהמימשוהאוב,דעםהתאחדות-אפשריהכלשברבאזורבר,לוסיים
האוכךאםשיד,שומעמישהואבלהנשכחים,המקומרתאלחזהרשחלף,

החלום?שלהחופשוהיעדרהמתחצצרתהמחשבותעםממש,עדעד,

ארבעבנוקד,ארבעשביןדקרתשלרשאותןהחלום.היאהשיהדהשיהד,
הוערשמנוחהחוסרשלבנוקדארבעשבתוכנו,התהוםשלבבוקר
הושפההמיליםחנקשלבנוקדארבעהחדר,דממתלשביותרהקשה

בבוקרארבעביןהשיניים.מביןבקרשינחלצתבדדות,מילהלכדיעד
איןהאםחחד.האבודמנגן,ויששידישדקרתלשושרלארבעשכזה

יצירותאפשרי?הכלושברהמקוםלאהיאהאםשלנר?החלוםהשיהד
העתידבהוהו,נמהלהעבדמלונו,לעמדוהחדרתהגדלוותהאמנות
הילדותכפרצבעיהמחליטה,לידנוממתינהתמידית,כאפשרותנפשר
שלחלומההשידהאיןהאםהמים.אלממהדרתחיותמתמי,דעזים
העהד?הנפש

ומסייםהשיראתמתחילהזמןהזמן,אתלזכורמאיתנומבקשדיננו
האוקרעו,חרטבאותושרבמחזיקומישהודקרתשלשרעובדותאותר.

הידדררותמאותהנשלףשבתוכו,מהתהוםלרגענחלץהשיר,עלנשען
הללו,הדקותשלשרהיאכלוהדיננושלר mשיקצה.נטלרתעדרתשל

יעדודיננושיהד.שלדקרתשלשרלעדות,עדרתשביןהדקותשלשר
מאפשרהואאבלבנוקד,ארבעהואשלנרהזמןשהזמן,בשידתולעומק

ושיהדמוזיקהשלדקרתשלרשאולויהללו.הדקותשלרשאתלנר
 •בנוקד.ארבעשלהקשההעדותאתתמידצריכות

29 
ינואר-פברואר



שרון-בלייסענת 1

אורפאי''אור

הידעליו.ולכתובריבנוטוביהשלאחדשירלבחורקשה
שאנימשרםהעמק,עלהשיריםאתומחפשתבספריםמדפדפת

בשיר,ונעצרתשבההיאלבסוףאבלשלו,הנרפיםביןכאן,חיה
ואלהשיריםאסופת(בתרךאי' pארר'ארדאותי:לרפתשתמיד
אהבתםסיפורעלמרמזתהשירכותרת .) 1990שואףמקומו

במרתהשהסתייםאררידיקה,ואשתואררפיארסהמשוררשל
היאאבללגזרים.גופראתקרעוכשהנימפותשלו,ובמותרהכפול

עוסקשאינווארס-פואטי,אוטוביוגרפילשירכמסכהרקמשמשת

הבן,שלמותר-וקרובמרחשיבמורתאלאהמיתי,בסיפור(רק)
הראשונה,אשתושלמרתהגםמהדהדים(ברקע 1983בשנתמררן,
שמרכילציין,ראויערדבשואה).משפחתובנישלרמותםעדה,
גםמופיעהשהיאמשרם"אור",המילהאתמכפילהשירשל

שלו.העבריבכתיבלפחות"אר;ךפיארס",השםבתרך
אחת,ידעםחיים"ישעובדתיתכלליתבאמיהרנפתחהשיר
הרשימהאתממשיכההשנייהכשהשררהאחת.""ראהאחת,רגל

בגרפנוקיימיםלמעשה,כלום,נוספים.איבריםבהומופיעים
מהם.אחדעםרקלוחיותלהמשיךיכלויםאנואולםכצמדים,

לבעםחי"."אניהשלישית:בשרהרבאחתנגדעהאמירותרצף
הראשוןברגעגיליתי."מדעוידועאיננילגלות.רציתילאאח1.ד
המקרהמתבררבמשנהואךנדרשה,כהטעיההשררהנארית

"עכשיוממשיך:והואלחיות.מוסיףלבשאיבדהדובר-החריג
וכזבשקריגזרו,יממשו,יחטטו,מחודדות;דקרתבאצבעותיבראו

הםרמייחטטוהיכןברורלאמסכים""";אנימסכים,אני /
קרוביםבאנשיםמדוברהאםבשניהם?בשיר,בלב,-המחטטים

היאהחיטוטתוצאתאחרת,ארכךמוכרים?לאבקואריםאר
אפשרכלשרנו."מסכים"התנגדות,מגלהלאוהכותבוכזב""שקר

בשירהשכתבהרחל,עםמשוררות:שתיעםכאןמתכתבשריבנו
כלידהכורע;הלבשלתוגתו"ואת-שידי''ספרהארס-פואטי

הילד,מסכיםשםדול,ךיונהשל'יונתן'השיררעםתמשש"במנוחה
ראשו.אתשכורתיםסופראבלנעץ"של"חרדלושיעשובשיר,הדובר
הנזכרתהמשספתלגלדילוהרחלשלהממששתהידהופכתריבנואצל
דולך.אלצ

יש,ןארכל,"אניהנסיבות:חרףחייובשגרתממשיךבשירהדובר
שלאחריה:בשררהשנחתכתפעולות,רשימת-מרסיקה"שומעעובד,

שלובמחשבהמלאך.ברנבראהקב";הלפנישערלההזכה"ממחשבה
ו'שלהאדםתלודותמספרשאלוהזרשרהרשד".ברנבראפוערנות;

שעהבהמש,ךמהירהבאבחהמבטלההודוברהביהר,מששוןהבאיוסף
הבורא,הדיבוראםנורא".פטפוט"איזהבמיליםארתהפוטרשהאו

הרי"פטפוט",בחזקתהואשהברשנבראביןמלאךבוראשהואבין
שמים.מלכותנגדהתרסהריבנושלבשירושמקופלת

מעלהעננים,מעלאחר,למרחבהקוראאתמעבירהשירשלהשניחלקו
מעל"כשטסיםבנעימותמרחפותהשררותבתחילההחיים.מעלהעלום,

גרףעדר,לקרםמבלילשכבללכת."/קלמהאפרוריים"/.קרמלורסענני
והופךהזההריחוףנבלםבהמשךאלוםגרף.""לאכמעטמרחף,קל,

פלומהעשוייםשאולמררת."הרריתהומותרהמורת"נוףקודר:לנוף
הסיפורעםמתכתבהדוברשמשרטטהמרותמרחבדימויים."דימויים,-
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ריבנוטוביה /אודפאיאוד

ת, 15[1.ר~הת, 15[1ר~ל.ת, 15[1~דעםו:ז~ים:ש

 .ם:~י.ע~לית, 15[1ע:ן ,ם:;:ד~ליד~ל:ם,~לית, 15[1~ה 7:ק

~סד.לבעםו:זי י~~
~לינ:יי.~רועיודע~י~י~לות. 7ן::זינ:יילא

רדות ryזקכקרת תרע~~~~~בואוע~~ר

-ר~!בזpקד:~זדו, ,וש~~;;ו:זtקטו,

 י~~:קים. 9 ~ י~~:קים, 9 ~ י~~

מוt;כי~ה.שו~עעו~ד,~זקן,או~ל,

"~~ p ~~עךוהס!~ה הpהקב"הל~גיז
פדענותשלובמחשבהמלאך.בונברא

" : T T : -T T -: - : ·: T : ••• 

זקד."בו~~ןא

נוןא.!;פtקפוט~יןה!;פtקפוט.~יןה

-זקןזpים~צ;רעזקע.ם, ,דס~??אוד~דוך~ים, 15קומלווסע~גי~עלt;כים p tgז~

 ,ץ~~~שוםלא-~ז;ו~ע~זק~עדר~עד ,ת.?.ללל jp~ה
גוף,לא:קזקעטזקדחף,ל, j2גוףעוד,לקום~~לילז;'~ב

ע,שו:יםז;'אלודי.סךעת, jZשו~ןתזpקש~ןת,ז;והומותן,ך~ןתנוף

ו:ז~ים.הז;ו~הלי~יןסתול.~י a~ירזנו:ים.דזנו:ים, _~לו~ה

ןה?~ל~הזקם 7 ,ה~זקם 7
-ס~קתיוךע.~י~י

נוןא.!;פtקפוט~יןה

שלהכתיבהמעשהעצםואתאותרמבקרגםאבל(אררפיארס),המיתי
לגעתמסרגליםשאינםדימויים-דימויים,וערבשתישהואהמשורר,

נדמהלמעשהלחיים.לוהשיבםהמתיםאללהגיעאותר,לחדורבמרות,
אתמאששוהדוברהאררפאי,הכישלוןשחזורהיאהשירכתיבתכי

כלומרחיים",תשעהליאיןחתלו."איננימטעים:הואכאשרהדברים,
באמצעותלהחיותארלחיותיכלויםאינםהדובר;ןארהמשוררגם

מה,"לשםהשאלה:ערלההשירשלקצרלפנישוררתשלרשהשיהר.
שכתבהרחל,שלקלוהרעלוהשבומתוכןיודע."אינניזה?/כלמהלשם

זהכלרת."בשלעינייםלשאתזהאולזה?/רק"תהו?'בברא':בשידה
בלתישאלהארתהאתשאלונוספיםמשוררים(גםאלוהים.""לנאץ

שירואתשחותמתהתשובהושתיקה).טרגדיהמולאלבודואינמנעת,
שחתמההשרהראתמהדהדתנורא",פטפוטאיזה /-"האמתריבנושל
מלאכתעלתיגרקוארתשהיאולמרותהשיר,שלהראשוןחלקואת

ידיבכףשנותרהריאי, pהאררהאין-מוצאמלואותיומותיהרהשיהר
ככלושברראחד,לבעםהחייםהעברית.בשיהרהאמיציםהשיריםאחד

צעיר':למשורר'מדריךבשירלמשלאחרות,אפשרויותפועמיםשיהיה,
בזיעתלהתחיל;ותרכלאתה;מישכחקלו;ךאתכלאל~;ךאת"שכח
 •אפיך".



יצחק•ב.משה

הידיעהבאיכלוםהלאשלמילויו

ההשארה,מהותלשאלתבהתייחסה ,) 7.12.1996 (שלההנובלבנאום
 "."הידיעה:איאתהסקרנות,אתשימבודסקהויסלבהמציינת
שתימתמיד."יודע''איננימתוךנלודתתהיהאשדתהיההשראה,
לכללחיינואתיבות mמהןחזקות.כנפייםעםאךקטנות,מילים

החלומות,כשבח(מתוךשלנו"הארץכדודמצוישבהםהמחתרת
 .) 2004לשיהדקשב

היכלותנמניתגדלותומאפיינישביןמשודדהואדיננוטוביה
שידהמהןלוברואהידיעהאיבכנפימאדוובכללהיאחזהמופלאה

בקרקעיתמתרסקכמעטנוסק,צולל,טס,האואלהבכנפייםגדלוה.
פסגותאלמתעופףהואעלומהתדמיקהאיזועםאךההוויה,תהומות
פשרלמצואבניסיוןעמוקה,ובהקשבהברגישותחקר.איןומחתרת

אירונילעתיםוקד, mשאולהבלי-מה,סףעלעומדהואומשמעות,
משודדשאיןדומנילדעת.מבקשהואפליאה,ומלאסקןרלעתים
הרבהכךכלישבשידתםאשדהעלום, mובשיהעבריתבשיהד
ציפורים,שאולהאדם,אחדתרהאודיננו.שלכבשידתושאלהסימני

הנפש,אתהעמק,אתהאמנות,אתשואלהואאובנים,עציםפרחים,
כמעטזקאלו,המעמיקותאלהשאלותהוחיים.השיהדאתהמוות,את

נפשואתהחלל~םאתפלאבאורחממלאות , mמנמלמצואנואשות
וגילוי.יופיבתחושתהקואר
הבנויהיציהרארכיטקטונית.מופתיצירתהאווימיני''שמאליהשיר
בריאהתיאלווגיים.משוגיםעד,ךמרכזימבנים,שללט mמפירקועל

אלומתבוקעתהאפלהמתוךאךובהוו.התהוואלבשירחתרתשלמה
שמאלוביןיעדושאינוהיחיד,המאפיר,'האני'עלהמאירהאוד,

אניבשאלה:אותוהוותיהרממנועבהדחמקהשהאהבה'אני'לימינו,
אני?

עםמרתקתשיחהמתקיימתשבומלאים,חייםשלסיכוםשידמעיןזהו
ידועים.לשןוביטוייכבלוים,צירופיםמדרש,מקרא,פסוקימשודדים,

ובכךממקומם,ופסוקיםמיליםעקירתשיבוש,ידיעלהבנויהשיחה
כאודצורבתמפוכחת,אירונית,לעתיםחדשה,במשמעותממלאםהאו

כמולואשדיג,יוסףהעמקבןשלאוד'עוטפת'העידכמושלאהשמש.
כטלית."",אודארצי'עוטפהעמל:בשירושלונסקיאבהרםשלהעמק
ויארתהוהדרההדוכלאפוד','עוטפיםזהבשירדיננושלהחייםנופי

כלוםהלאחוויתבתךולהםמתפוגגיםסיניהדמעמדלשהקדושה
ניצבתהמטונימיתשלושמאלשיד'אני'מאהבה.המתרוקן'אני'של

אתמחפשת'לאן'?שאולתהשירים','שידמפרקתומתריסה,תעוה
שלזהרגע .הימניתזוגהבתאתדקפוגשתאךשתחבק,האהובה

אחרתאהובהמלולפתעניצבמאפירים,חייםנופישולובדידותעצב
'האץרהיאדיננו,שלבשיריוארוטיתכישותפעםלאהמופיעה

הבוקעתזובהתגלותבה'.פורחיםהשקדועציחמהדשחמוקיההיפה
שהואהמשודד,שלהעיפרןושגםקדשוה,שלרגעישהריק,מתוך

לעמדויכלואינוהוחיים,הנוףשידתאתהשד'עפחני'לשקלווגם
זה,בכלהאניהיכןהשואלתהבהייהדקהמטלטלת.החוויהבעצומת

התפכחספקהארץ,שלהחמהדבחמוקיהתמזגשספקהשואלהאני
הממלאתכנוכחותהידיעהאויהבהייהנותרותנעורים,אהבתמאותה

עדייןשואל,עדיין'האני'אבלמונח,אמנםהעיפןורכלום.הלאאת
 •ההוויה.אתבשידתווממלאשד,

וימינישמאלי /ריבנוטוביה

אפר.עטפוח!ליםנ;פי
•• -

0 : T T 

~לל. ,וי~~~ק~לסא"~קע;ף
~לום.~לא~זקךג~לוםלא

~ןחלאע;ף ,ץ~~לא~פ;ך
נזדעזע.לאה!לם
- :- : .-ד

ל~ך?:ד tt ~~~ריר,~~סןתאלי"~מ
rזסכל:ךק 9 ~ י~י~;

שלשמיםכחליםדשאנא;תה;
: :• :• : ••• • :• -T -• 

סזקךהמוק.יס oזק. ה~~זr rס~.ר
-~הפ;ךחיםrז~קדבע,~י

 י~;ד~~~ת o י~~ י~~
בימינישמ"אליאלי"כשמימינימשלב

: -.. : . . . : . ' : . . . . 

 ?י~~ י~~ה ryוב;י;זקב

לשיהרקשבהצואת , 2011-2012אחרוניםמתוך:

ריבנוסרביהצילםעהבהדו,חדד

31 
ינואר-פברואר



קפלןליאת 1

חלוניאתחוצהצוצלת

( Lf ' ו '",;י.. )' : 

 נ.;ו J·;, /1 r J ~ r. ,/.,,..י 3

~·, i" P.Q ~ ,.. _L ~ l·r כ
!..';~ j ' ,.,_( ~) ינrJ ./'ור'•~. ~ .... \"; i ~ 

}~~}:~~~~ & r. ~·~·~" . 
!~ "r ~ ~~ !· ·,;r ~~~ i וד-
די~-<)dי .lc ~~ "*"~~-~· , 11 .... ,ך
 •.••--- :.-'-י''י1י ~iו ~

)-1 e:. ~~:::~· <.ו r ~ ~·~'ג r ~ ,;~י'"' 
~:: .~".·.·.~ A!s. ס:כ~J .,_ ' ··:-. 

ז 1 · .•ז 1 ••• "\

f ':: \ ~ ~ יי~f . . 
 נ:..~~ ~י\

r;· r ~ ;)·~~ ~ ן~' 
ך'ו) ')ד
r1:-· ~י--+~rג i ~.ב 

" 41< ~ f נ" " \ 

 :' 1 .~~ו \?~ה::~~דל, ;9
~. ? 'J ~ .,j, 7ו.ג . 

32 
 373גליון

המהירהאמור,וברגע .המתרחשאתהממללהכותב,שלחלונואתחוצהצוצלת
בהשהואהצדי,מציאות:מדחישהשפה,מחוללתהבדיונתשלתנועתההזה,
ומןהציפורמןנפרדולברק,לתנועהמיתמרצידוד,צדייה,צליל,אות,בעת

עין.להרףמבהיקהמהבהבת,הלשוןהדיבור.
שםהמילים,אלהכותבקשובבדיבר;ומתאבכתהממשותבוהזה,המופלאברגע
פועלותכעת .שלהןהחנוקההפגומה,האילמת,הגופניותבתוךהצלילאללב

המראה,אתשוסעהדיבורהחלון,אתחוצההצוצלתוסדיקה:חצייהשלמערכות
 .הריתמוסאתחורץההיסוסהדובר,אתסודקהצדי

 :שהיהמהאיננוכבדדברמופרת,הממשותהזו,ההתרחשותשלהסעדהבעין
 .אחדדבראינווגםהחדר,באפלתאודאיננושובהחדראפלתאלשחדרהאוד

ומסתבכותכאילעדיין>מזוהה(הבלתיהנמעןבפניהדוברפנינאחזותהזהבכאוס
ויצחקאברהםהשיר.אלומהופךמפותלהמשו,ךהמקראי,העקדהסיפורבסבך

מילידובכפל"אבי"הבן:שלבפיויחידהבמילההמופרתבשתיקה,יחדהולכים
בעצמה,נכפלתנשמעת,אומלל,אוהבאחד,אבשלקינתובני"."הנני,האב:של

בני".בניאבשלוםאבשלום"בניפניו:סבךמתךו
ו"בני""הנני"המיליםשתיביןגםהמפרידלגמגוםהופךבגרוןהאוחזהאלם
עםקלו.ללאהאב,הדובר,קולבתוךהנמעןקלוהולךהזההשסעמתוךבשיר.
 .אחדהזה,בהעדרההופכים,אתה,אני,מתאייניםהקול

* 
שלו,הידבכתבמעיינתלראשונה.בופגשתימאזהזהבשירוקוראתשבהאני

בחלונו.ושובשובנחבטת-אותוהקוראדיננוטוביהשללקולומקשיבה
מהכלאצודוצעד,פשוטהתמונההחשופותהללו,והקצרותהמעטותבשורות

ממש,זהברגעמתרחשנדירמאגימעשהמכך:יותרוהדנהמשיד,מבקשתשאני

לריבנו,קשובהאניומורכב.חילוימנוחה,טורדבעיני,בעת,בהונקראנכתב
טקסטיםעםחליפותונחשףמתגלהמשתנה,פנימי,בדבשיהלנפשוהדובר
הקוראת.ואיתי,מחדשכאןהנבראיםלוקודמים

מתאחיםהונקראהנכתבהנאמד,המתרחש,מתהווה:השידהשלנוראנדיר,נס
להדהד:חדלהשאינהצליליםבדשת
הנניהנני

בליבלי
 •בניבני

אליצחקויאמר .יחדירשניהםוילכוהמאכלתאותהאשאתבידרריקת ... " : 8 , 7כ"ב,בראשית ) 1 (
בני.""הנניויאמראביויאמראביראברהם

בניבניאבשלוםבניבלכתואמדרכהדינךהשערעלייתויעלהמלך"רידגז : 1י"ט, ,'בשמואל ) 2 (
קולהמלךויזעקפניואתלאט"הומלך : 5 ,שםבני".בניאבשלוםתחתיךאנימרתייתןמיאבשלום

בני".בניאבשלוםאבשלוםבניגדלו
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אלבזפורמךרחל 1
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גורדוךמסלדלילה
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כהןאלפרד 1
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אחראדם
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לעהוסברהקדמהומילתודבר),אוחריתדבר(פתחבמבאוותמלוהושהיא

תקופות:לחמשומחלוקיםבה,המופיעיםהמשררויםמלששויםאחדכל
לשאכךדים". m"מי"מהפכנים","בלרינאים","מקודמים","משבדים",

מלביזה,כגןואויכותכמותדבספרזהבמדודלוסכםלנסותטעםהיה



לכתוב mmהמיהזוויתלינמצאהבאחחנהדקאישי.משהועליולומד
בה.עביקראותרכזמתוכה

יעקבמאתלבבדבתיםשניבןקצרשידלששמולעקחיהעלום""סוף
כאןהלביאואדררי 1911שבנתבבלריןלאדשתהשפדרסםאון-הדויס
לשבמתוו:

און-הידוםיעקב /העלוםסוף

 .ף~סכר~~דחד v~~קךדר
ע,;:ז~ךים. ~~~נ;ו~סרדת~קתר
 .םיך~~~~~גתר~~יםח~ים
 .ף~~סחר~ים~תאר~ךים,ס~ם,

יציפוומשבדיםקצפהסופה

 .ם~ר~~סז=,~·ל~חץר T ,ה~~~
יפו. mיעצמרתוכפדרצבה

 .םיך~~~~ןת iנר~ל 'ד~בתר

ידיךאשדתרגם:

(בהשואוהבתקופתוהבלוטיםמןלאמשדודמאתלכאהדו,צנעו,שיד
גאודגנובט,נטוולרטלוהאתסטגלו,איבןבן,גטופדידכמולמשדדוים

האקספדסיתיסטישלירשהפךבהמשך>שיבאורלסקר-שילד,אהזלטאדקל,
לעיוכתובהגרמני")האקספדסיתזים("שבתרובדרבפתחביתו:והנעדו
האקספרסיוניסטיתשהיהדלשלהמנןוהפךהעלום''"סוףדייך:אשד
הנהכיקיבצוית,מהדגשהשביזתהספחתיתתקופהשרמיבאופןופתח

שבארהושיריםאון-הדויסלששיחהאנשוות.ומחמיימיבאים,ימים
לעלפחותארהקץ,לשהקחבבאוולעהמיתוסאתיצחעבקבתויו,

תארוהאכזריתותהיהבקחבשתשתללוקוסמית,אנלרדמוסיהלשבאוה
 .) 14(עמ'בתצואתויה"

שנהכארעביםפנילעמשתערתהאקספדסיתיסטיתהתקופהלשעיקהר
החסיתהמהפכהלפני(עדוהמאותבמעבדותחילתה ) 1940-1900 (

מןהעלום)מלחמתושתילופניבגרמניההקומתיסטיתהמהפכהתיסיןו
אתחלולאשדהמנרדוית,העשירםלמאההחמנטיתהתעש-שעהרהמאה

האפקוליפטיתהתחשוההאמנתוי.בביטויהגלחההאנווגידרתהמהפכה
לעוייתהאדשתהעהלוםמלחמתלאחדכמובן,שהתחקזה,עהלום,ץקלש

הבלוט.לביטיוהשהפכהגםהיאלשהשוים,שבנותהפשזים
הלוך(שדיירהגרמניתהאקספדסיתיסטיתהשיהדלשהמכתבתהאסופה
ארדשואדתהפינתרסקרוטעשךדזרחיתהעבקבותיה)רבהבמיהד

האקספסריוניזם""מסמךבתדרהגדיהרשפינתרסזראסופה .-1920ב

לשעהלום''סוףהנזכר,שבירכןגםנפתחתהאנשוות,דמחמיהוקחיה
"הדגשהאומשתתפיהלכלהמשתוףכיבמבאו,כתבפינתוסאון-הדויס.
לעהלתוווישבדמחמיםשקעהאםדכיותחשותם,הדריקליהאינטנסיבי

לאהאםרביןקשיעה""ומחמיאלהאםביןחשד".יוםלשומחמיםאל
שביהדהחווריםהדימוייםאחדהםבכלל"הדמחמים"זריחה","ומחמי

זר.

'אפקוליפסה'שבםשיד ) 1934-1876 (לבחותיאדודוכתובלמלשכך
לאמעלוםעהתדיאני".מתאכןכן,מת,"אניאומד:האואחדשביראוילו
האדמהפנילעזדים'כלונושבירכתוב ) 1945-1890 (וופלפתץהיה";

יתחבר";שאלינומיימתורמתוזהאת;האדמהפנילעזידם"כלונוהזאת':
מעצובת"עהידכישמש','שקיעתשבירכותב ) 1940-1883 (שיקהלתה

 ) 1914-1889 (ליכטנשטייןאלפדדהזב";עכקרוילהוטיםביביםלעיצב;ןו

פטפטנינכים,נגרריםאחכים;,קבייםעל"שבהד,כותב:'ומחמים'בשיר
לעכותבהדמחמים''חוףרששמרשביר ) 1912-1887 (חייםגיאדוגשחת";
אחדחיילהק;בראחדנתורברשבהד,נתוחעשדוד;םוכתמיבד"ערמת

במשידדוםהבוטיםמן ) 1956-1886 (בןגרטפדידהגוויות";לעהשומר
בתרגום'קזינו',אנרכיסטי-ניהיליסטישבירכותבהאקספרסיוניסטים

מפקדהאועשכיו .1בטיחנרתכבדמנגההיה"אידיוטדייך:לשמבריק
לתקהוו!אחדויפתחלטוב!זכרומשכבאחדוי;.תקהוובפתחחטיבה

אר:ו"ידיות'בלרין':שידכתוב ) 1921-1885 (בלוטדפאלו ;"-הרהרהר
קלאברנדהמשורדבעורים";השמיםבלריןמלעב;םביםאחת:בבת

בבקור'מקוםדבבלריןהמהרדורב mהלעכתוב ) 1928-1890 (
העיתתי;םחבילותעםהארשונות"עהגלתובפדידדיכשטאדסה':

יותרנשמעיםלא ".בפדידדישכטאדס;ההרכבתתחנתאלנועסתו
מיילליםהנהרומספינתומהמפלעים /-הומחלותוהאוולסלצילי

 ,'ד m'מאשביחמתכתב ) 1945-1876 (הקדדרףפדדיננדצופרים";

ר'דמחמים'און-הדויסשלהעלום''סוףהשירעםדייהשמצייןכפי
ארדוזהרבקנ;חשרקעאפללוי"אגם :כתובשכהאוליכטנשטייןלש

היקום".לשהאחןח
"נפיהל","דמדומים",לשהתמרנהאתמצייתחאלהמעטתוחגמאתו
"שיגעןו","הדס","ארנןו","שקיעה",

העלום''סוףששמרשבירנחתמתגםהאסופהוכחמה."חרובן"
עוד 1937משנתחיהאשד ,) 1945-1869 (לסקר-שילדאזלהמאת

בתיו:מלששותהארשןוהנהבילשורים.ימיהסוף

בבזקוםבאורבכייש

הומיטיבהיטרבהאל Tמתכאיל~
~גום ה~~צלולעvר~~י ~·~

 .ד~.ק~ ,~~ר

לולהןהזר.הויפההחשובההאסופהתיארופקרים,בארשיכא,ןעד
מאזחלפושניםכמאהעבקבתויה.בעדתיעשלו(האישיים)הההדדוים

"סוףלעבהחברהברההיום.עודהאקספדסיתיסטיתהתנעוההופעת
חלקקיים.עדייןעשבהמאדוהקשיםהזמניםחדףהועלום,עהלום"

עהשרים,המאהבארשיתעדוכאמודנכתבוהאפקוליפטייםמהשירים
הטלטויטרייםהמשטירםלשוהעלוםמלחמרתשתילשהזעוותולפני
 Zeitgeistה-המנרדויתהתקופהחחאפאו,זאת,חיתהעבקבתויהן.שבאר

להתנבאהמשורדיםלעה mששהנבאוה""חחארהזמן","חחהמפרוסם,
ה mכלעהלצביעאלאשכהז,בתדרלעיועלעררבאאינני .סגנןובאתוו
גםבחחה.לכתובכמעטיצרדלכלכופףזמן,בלכהזמן","חחלשהבר
לאאולוילחלטוין,שהתנושהנסיבותאףחמה,זמן""חחשותרדהיום
החזרתזאתבלככבימינו,קדמהלשכזאתתקופהמימיההאנשוותיעדה

המלטוהלצהאולגנוויוהקפילטזיםהיוםגםשכחיתה.נשאהרקתדדו
שנסקרעלוםלצבערםנידלשהחשדנחמןלמלשכמרעהלום,לע
כמהודנתווישהמקומיתהזיהדמןלבבדאחתחגמהחרלאחחנה,כאן

עבלום.
צי;וו(מרסיקה,צלתורויההאמנותבההדויד.נוספתלנקהדואותימביאהח

עיתית,(מעדית, mאחחחניתהבעהמכליותר ,)ה mפשיהד,מחלו,

m <מתאשהיאהמציאותתמתחלשלשיליתבהקצנהמצטיינת-יתm . 
אוחדיםאהל"שיגעןו","הדס","ארנןו","קשיעה","נפיהל","ומחמים",

אלה,דבריםהפרסט-מנרדוית.האמנותיתהיציהרלשהמאפייניםגםהם
עדתילעעשלויםהההדדויםכאמרההם,אלבהלוכחה,קזקויםכמרבן,
ארזמן?בלכהיאבאשדלאמנותאינהתטיתתנתחזרהאםזה:בהקשר
האמנתוגםחייבתכמה,עודהאם,לבנתהנוכחיתהזמן""חחזרשמא

כלילממנהפטהרושהיאארלאמיחתיה?כשלהי(אובייקטיבית)באחריתו

ינואר-פברואר
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לשלטת mממחסותנהניתהיאהאםבלבד?מטאפוחתשאלהבעטנה
 mלביקוכפופהזוגםשמאאוהמשודד","חיחת leicentia poeticaה-

העלום'.'סוףעבקבותתשובתו,ללאשאלות,כאמרוהספחת?

המתרגמתופטיש mהמשורסןד

עצמיעלגהותרבספר ) 1992-1894 (חפץ-טחמאןלמכהלששהילוב
ביתשביתףושליהרקשב(הצואתבר-יוסףחמלטולשמייידשבתרגום
מהמשוגליאויןייידשיעדואיננימנצח.שילובהאו ) 2013לעיכם,לשום
 m"גהואלבשהפה,ליעדויגעביוגען"זין"איעברהמקירושהםרדשמ

 ,הזשבםהסתטתולכילגםהאוהזכנה:רדעבירתרגוםהאוצעמי"לע
לשמחזרוהאוסתטתולכיל . mלתפאומהקועצלמשטו

השהרוהיאמהןאחתבלכהאחתדהששההרוסתטתוט"ו
לשהשתורואשועבר-שעהרהבאה,הסתטהלשהשארתה
מאעבר-שעהרתו mלק(החמש-שעהר>האחתדההסתטה
זשיהר .הלהקמדותוהסתטתולכלשהשארתתושהתורו

מקירותשביהרברזמןהזנארתהאלאמתמשוללכת
אתהמשתדדוסחמצאהזשבספרמחהכאחת.ומתרוגמת

לו.האריוהמתרגמתפטיש
לשה m"שיכילספ;ובדרבאחירתכתובתהמתרגמת

שביןבמתחכתתהארוכהללכחפץ-טחמאןמלכה
הסעהראתלרסןשהאיפהלבןיסרןת mלשהתפצרתו
שניתןאמיהר .) 177(עמ'הכאוס"אתהלואירהפנימית

אתהמסכםשהתורומצמד mלהקיפהפהבביטיוהלדגימה
 /.ומאמינהפעשותמזיןבתרני"הארפלהארשתה:הסתטה

תכתה-:) 50-<עמ, "!~~חה:זי י~~~י m~םאנ:ררי!ס~ר
שמספקיפהפייה,כתרתוערופארותי","הרגעישהניבספהרהמתלבטת

 • : • • : T :בר-יוסףלשעהבריהתרגםו

עצמי"לע m"גהוהמחזורסונטות.חקואכתובתאיננהחפץ-טחמאן
הטכניתיכלותהלעלהצביעכדיאלאאתווציינתילואבספריחידהאו

 ,"לתבונה"יצריותביןאולריסןו","התפצרתושביןהמתחלעוהגבהוה
לשתיאופייניכמחמני,שהאו,בסתטה,קוחאההלומתו mצואתהמצוא

בזכותמקוריתמשררותוארשתהבארשהיא(בר-יוסףהללוהיצוחת

 .זואתזוכאןשמצאועצמה)

ספירששתמתךומבחרשהאובספ;והכתיבהצותורוהנשואיםמגןוו

חץפ-דנ;ובאחירתשמציוןכפיביתו:וב mהאועהזיבןו,ומןהמשתדדו

פלויטייםאלומיים,היסטירוים,-"גלחים"נשואיםלעכתובתטחמאן
ה mשבינוסףמתחאהבה.אימהתו,משפחה,-"אשייים"נשואיםלעו-

למשרותגעגעויםלבןימנרדוית,חילתיתעלוםשהקפתביןמתקיים
(סתטתו,קאלסיציסטיתובסוגתוהןשלוטתהאיסגנתיתמבחינההיהדוית.

מגתותו.מנרדויסטיתובטכניקתוהוןוכחמה),טיראלויטיםסתטתו,לכיל
שירים.בשניאוסתפקהזההשערכלאתלהדגיםקצהרבשרימהקשה

הפנימיהמתחעצומתאתלבטאשורותבחמשהמלציחקצר,שירהארשןו
 :) 111(עמ'שיריהבחבהמצוי

קטניםשירים

w7 ידיrםי~~~ז 
~לרו~ה
חגה

 ט~~עדר

 .:~לעו~י
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 373גליוך

בוהוקריאהגבהוהאוהגלח"ל"פההקטן""השירשביןהמתח
מחשמלת.

"הקטנות"אתכוךרהאוגםאבלקטנות,יו"דיןאךחשירהאוהשניהשיר
 ;מתמסרותגלרוות .;הקטנותאתמלנחר;בעי mת"אל :"הגלרותו"אות

,;.הרוית=המשרות=ביןהמלtזבי mמש~ר ·זהובצותרו .לק~נתר"~יחיחת
השירהוחיים.השיהרביןלאנגלית,העבירתביןהאמריקנית,ההוויהלבין

 ,גמורגויהאוהבנתילשמיטבבאתיברסיטה,לתנ"ךהמוהרעלמספר

;:ז~רר~סרררי?סןר,~ט 9יי~~ת י!~~זרקרתו~~ס~הץר.~"~רךךאמריקני:
;:זלוז:ז~לק~~ה"יר"דרשוםוינסנט ".ז:זר~יוח~תר 'tס~ה ן"~ו;נז:; .1 י.!:vד'

היהדוייההתלמיהד .אלפבית"בהיבחיר"דהארת"זחריאוומרהשתרר"

אתוזvוקלוטהואו ."ד"ר~קחי~ה ~ס~~טו 7 ~ ~ כt.ק~" :נשערתלשו

תהךר ~ ט~~~
ו~~ד י.!:vל;:ז~קז;ה;:זיר"ד~תנכ~סהוא

ry לצהר הי~~~יר"ד~~יד

אומר:הכיתהאלפנה , mמהלק mהת

הקטנותהיר"דיןשתיאלנאהביטו
- :- .- . . :~דרס",~ליטל

. :· ' 
קטנטנותיר"דיןשתי

 . ) 114(עמ';:ז~דלרסע~םבראוiדהו

כמומלא,עלוםהמחזיקמעטביןלגלדתו,קטנתוביןהמתחזהוכאןגם
האוחפץ-טחמ,ןמלכהלש(עבברית>שיריהלשם mכ .טובשירכל

לועתיםלכאהרו,היומיומיהקטן,בדברהגלחהאתלגלתוהזאתביכלות
הום ,ששביריהובטובים .לכאהרו ,בגלחהקטנתואתהדיינוהחפהגם

הזאת.הגילויתחשותאתהקארוחוהומעטים,אינם

וניגןוחא

הקיבץו(ריתמוס,אליחישארללשאוחדהשלשויםספחהאופינצ'יק
שכןהאחתדים,ספריולעכתבתילאשונותמסיבתו .) 2013ד mהמא

סיבהלינתנהאלכמוויתור,יותרמופשטתונעשתהשהלכהשידתו
מיהולחקור:ליוגרםאתויעוצרפינצ'יקבאהונה .לוההררלרגעלעצור

פינצ'יק?פתאוםמהפינצ'יק?מהופינצ'יק?

 ) 1971-1900 (סגלפנחסאדם,אלאמחשבה,אועריןואיננופינצ'יק

פיירשבםבעלוםונעדוהבריתלאצרתושהיגרקייבילידהמקורי,בשמו
היעחהו mיצי .ביידישעממייםשיירםלשומלחיןזמ;וחז,ן .פינצ'יק
החזנות.בעלוםלקלאסיקהשהפכהשדנת''חאהתפילההיאביתור
עמדו(בתחתיתהמצונעתהביוגרפיתלהעהרלבשמתילאאפילותחילה

לארשונהנזכרהאושבובספרמקוםלאותוכשהגעתיקרואודותיו)על 5
החומרבי;ןהיחסאתפינצ'יקבדק ;שדנתלחאהרישומים m"במחב-

עובהדלשה mכעלללמךד .לתהתוהתחלתי- ) 38 (מחיקתו"לבין
 .ענייןלעררושבירקתקרטית

עצמו:אתויצוראותומגלה ,העלוםאלהיצואילדלעהאובכללוהספר
האוהילדהיל;ךעללומרשישמהוכלהיל;ךבידחומרהאו"הילד
חןנשאוהילדעלהמוכללותהאמיחתלכלא .) 11(עמ'אותו"שיאמר
גם .) 12(עמ'מילד?"שעוישהאוהיל;ךלמדלארשונה"מתילמלשבעיני.

הכל m;להאו"הכלכגןומופשטות,שבאלתוקשוהרבהמשךהתנגתחן
 .) 58(עמ'קהר"לאעשדויקהדמה /:בשאלהמקופלהכלח;טולעתלוי

 :הילד)לש(אוביופינצ'יקשמייצגהממשיגםקייםאללהבניגדואבל



(עמ'ביידיש!!קמטא-קניישט"תנלעו'ה;,מעין ; liedאל~גן,יש m"בחזנ
יידישלבשןוארתהלאפייןמעדיףשאליתפינצ'יקלשבחזנותמחבר .) 37
"תנלעו'ה"ניגןו),(לוא "ן~~"-

נופךשמעניקיםר"אקניישט",

"עתיקניגןולמתאור.קתקטרי
הלתחיל".חלדשאינ;וכבכי
המרסיקהחובבהאבגם

לששמרתבאמעצותמאחכר
עדר"האונעדוים:מרסיקאים

 /מובטחלדמטריאתשמע
מנצחסקחבצ'בסקיאתארוה

האבצ'יקלוני".אחל!לע
מלשחלפימלאכהלעבשהאו

גבהוה, mתרבלעבאלביח,

לשועהבהדובחומירמאופיין
 .) 39<עמ'נחה"האחהמילהלמינירםי;ה mהאנגדהנצחית"במלחמתך

המרסיקהעברווחיתהכך<חלהדו),יה" m"האנגד"המינירם"צעבכמר
החיים.לשהכרסוםנגד

(טרטר"פאלסט""פלא"שנחשבשאר")("קלו"קאפשטימע"היהלפינצ'יק
מתחוהעהלרהער;ךפשטו"לאלבבות:מערידהקלו>מיתרי mקצלש
האינטתטפאלימכרת .) 80<עמ'הדבירם" mמאלמובילאח;ןחק;לוקר

שנים)לפניזהלעחללוםהיהיכלו(מיניר-טיובשדנת'ל'תאהאזנתי

המרטיטה.ר mשימעצומתהתשרמתיובאמתפינצ'יקלשבביצעוו
ניגןושאי;ןיעדופינצ'יקאת"שהועמכינאמרהדבריםלמשמעותשאר

זהוי, .) 84(עמ'כלרם"לאעצמושהעצרמפנילכר;םלעעצל;רמובלי
(משרםשבמחהתמיד mלהיהמצהרכלוה,החסיתח mתראחת,רגללע

החיים mתרגםזרללכ").;~אשרבעלרtכ"איןמברסלבנחמןרבישכדברי
לבנו,האבמעבירה mשרא ) 93<עמ'לשמים"חייםאב;יבנהגבה"לעש
עבלוםהאושימצאמהזשהלכלברחאלדברלשבסופראםגםהילד,

חייםשאנולעינו,איימוהחגים,"יהירנקארהאחןורהפקראליו.כשייצא
הקמתבתקופתעוסקהואו ) 101(עמ'ישנים"אינםהגלחיםבהבתקופה
שנותאתהתאום ,)"ד mרב mבלרקדוכדימדינהמקימים("האםהמידנה

מהשאלו,"אםהיהאלייאשוהולויוות,המתווחףרהידל.לשילחחו
מוגניםהיואופןבכלהילדים .) 107(עמ'שמעתי"אלזה?/בלכהעטם

 ."ם mאיעדולאיעדו.אל"הידלים
לכלהגעגעויםעלמדברעצמו,לספרמחץוכברהניצבהסיכום,שיר

ועביקר )" mללדתלכלים,חלפצים,("לבגדים,הידלאתשהקיפוהדברים
געגעויםליחלת",אל"לידלים,געגעויםשהםלפינצ'יק""הגעגעוים
עיקרכלומ;ד .) 118(עמ'המעתח"כציו;ירמידהנמחקים"לגעגעוים

הארמיהטקסטבנפש.המטועבהלציל,להחן,הניגןו,האוכאןהזיכןור
 ; mאותאחשבת;איהישדנת"תאקצר:האוהשבת)(סדושדנת''את
השבת;האושבתסדולכומר:אוחד".תאהלעלמשיראוח;דבאת

האחד.סדולעיהלהשתחהאח;דבסדו mהמתאח
המשמרהניגןואלאעהיקרהןהקב"ה)עם(הייחדוהמיליםלאבאמ;ור

מלשה.ניגןותקופהללכאכן,לעיו.מדברשהספרהעלוםלכאותן mא
למלחמתרחנבלרם),לחןאלתרמן,(מיליםחניה''לילשהירהיהלפלמ"ח
השירהיהאלצ"לארגרב),לחןגרוי,(מיליםהערות''שירהיההשחחר
מאירקר mנפלאחנחהשטח.)אבהרםומנגינה(מיליםלאמונים''חיילים
המליים;את mמייתשתמתחשכםלשו.בניגוניםנצרוזבחרגם rאיינשטי

 As time goesשהירלמלשהתמנרה,אתמיירתהניגןוכךלמד;ונהרגכך
' by' ממנו.זוכריםשאנחנומהזשה"קזלבנקה",בסטר

אתמעבירהאוכאשרעצמותחתכאןר mחפינצ'יקמסיומתבמהדי

תיגןר.אתשהאושדנת'ל'אתלמגנינה.המיהלמןהזיכןורשרביט

הדדיעדמדרווין

הארשןולאחנחה.ארוארוומקר;ותרגוםהאבלוצויה,לעחשדיםספריםשני
מקרחה-הס,עדי(מאגנלית:קריןא'ג'רימאתנכנרההאבלוצויהמעוד
לעהקאלסיתבאבלוצויהעוסק ) 2013ספירם mיידעהגג,לעייתספיר

מחשדאיננואךוהרוט,בהירספרזהרהמינים.מצואבספחרין mפי

תהליכיאתלשכנעו,זקקועשדרלמימשכנע,באופןמסבירהאוהרבה.
האדםסאפיינס,החומרבהופעתאותםומסייםהבילווגיתהאבלוצויה

נעשנתהבילווגיתשהאבלוצויהמכיןרושנים.אלףשכעביםלפניהתבנוי,
תהליכיםאהלהריטעבית,בריהרלשבךדדגנטייםשינוייםהושרתלע

 mמשאלנמנעגםהמחברלכןשנים.אלפילאאםעשחתשארוכים
האבלוצויה mמשמעמהכגןר:כיום,נר mא mהמעניינ mרמרסריאתיות
לכפיאםדלש mהלתנהגממנהמשתמעמהבימינתהאנשויתלחבהר
 mברריכמהםדפטוהרארלחקריהמצייתתכחבהרהחבהרכמהעדזלותו?

 mהמאמינלכומר ," m"ביראתניהקחירתמתנגתח,שמתירתגישרתעם
ב: mכהאומוסריים),מנימקוים(קרחראאלהויתבבריאה

היווצרותשלוהדפוסיםהתהליכיםשלתיאוריהרקהיאהאבולוציה

החיים.משמעותעלפילוסופיתסכמהולאהחיים,צורותשלהמגוון

בעבורהגדולההבעיהזולנהוג.ואיךלעשותמהלנולומריכולהלאהיא

סיבהבמוצאנו,שעוסקתבתיאוריהלמצואהמבקשיםרבים,מאמינים

 .) 367(עמ'בהלנהוגשראויהדרךעלוהצבעהלקיום

ובי;ו<הצראתהרדי mניולבמאתהאנשוותתחלרתקיצרוהספר
ממשיךבישארל,ומהרדחתמכדדבשהאו ) 2013מעדוכנת,מהחהד
ומןסאפיינסהחומרמהופעתלכומרקדומו,סייםשברהמקוםמןעבצם

מאחרויעשומדמהכיב mכהרדיאז.שהתחללוההשלונית""המהפכה
 mיכלולשן m"התפתחהאוסאפיינסהחומרלשהתקדיםחסדיהישגיו

אתשהכחיחהאדם,בנילדבריו,מהפכניות".שלווניות mקרגניטיבי
אמנות,יציתחופיסלואוסטלריהאתיישברלהם,שקדמוהניאנלטרדים

מכנהשהאו(מההלשם mהמבמבנהגנטישינויכמונו.שבר mדיבחכבר
 . mמתדרידויברומחשבהרדכילשלהופעתןהביאהערת"),ץע"מטוציית
לש mחשדלאפשחירתקרלאהביאהמסביר,האולהשונית","המהפכה

פיקטיביים,דבריםלעדלוברלתקשריכלותלכל,מלעאלאפעלוה,שיתוף
לוטפחסיפרויםלספרמיתוסים,להמציאעבין,קיימיםשאינםמדומיינים,

 .) 33(עמ'האנשויהמיןלשהגלחיתבחראתאחההאובכךחלומות,

 mבמציא mקיימשאינן mישרידלומייןמופשטבאופןלחשובהיכלות
שמשרםאנרדסןר,בכדיקטלשמחמיינותקהיליותלעהנעשנת(תזה
מרמימקרםתופסתהויאהלשוניתהמהפכהפסגתהיאמחבר),אינומה

הןאיןששרב-אולךמכאן " mהאנשר"תחלרתלשמשמערתןבספח.
אבלוצויהזראלאשנים,לאךרובתשרוה mהערבגנטיתאבלוצויהפרי

לשלואהאדםבנילשומעשים mפעלותצואתמהיהר,מכוונת,תבונית,
השנים mמאבחמשד mרבמיהאנשויתבהיסטוריהשקהרמההטעב.

לשתבנותופריאלאמקירת",גנטית"מוטציהפירעדראיננו , mהאחחנ
עצרם.הבלדחהומשעיר,האדם
הקחיהרבעייהחלקהאועדלתי,הרדי,לשבספחהמקרויהחלק

הגנהכתבהאוכהנקאראיננואםגםזה,חלקהמעדית"."המהפכה
למגמרתבניגדוהואו,הואימפיראליסטי),(הקפילטיסטיהמעברלעמפאור

לוומרלהסבירבשראיננובמחק;וכיוםהmחרתפלויטית mתקינלש
שהא:רכלאתהמערבמקדיםהללוהשניםמאותבחמשמעח

פקחדסלי:הלש mהניסכיאםתעדותית,היאהמצואנקתדוכאןגם
אי-ידיעה"לשמהפכהזהוייעד.לשמהפכהאיננההמעדית"המהפכה

יעדוים",שאיננו"הידיעההאוהמערבאתשמייחדמהלכומ;ד .) 256(עמ'

ינואר-פברואר
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קדםיעדלמסוחתבניגדוהמעדית.האמתאחרלחפשלהמשיךעשולינו
הרריממעטספרו(לאוךרהובהדויזםהאסלאם,הנצחת,כמומרדוניות,

המעדהריהעלום,עלהכל mיעדוכברשהןשהניחוהיהדות)אתלהזכיר
החשובותהשאלותלעהתשובותאתיעדואיננועדייןשהאוטעוןהמנרדוי

דברחקואוכחמה.האדם,נצורכיצדהעלום,נצורכיצדכגןו,ר, mבי
מלכר mיקתית mדלינאמיתהמנרדוית m"התרבאתשהפךהאוזה

(עמ'יעד"לחיפשותמריץהיאבבורותההאדוהלה.שקדמהתרבות
משאוכליותרומורכבארךוהאוהזההתהליך .) 258

מתצואותיוכמהלעהלצביעקרובכוונתיכאןלפרט
חיבורלשמקרויותואתראוהאנישבהןההיסטרויות

זה.

הרריעומדאוימפריה""מעדהנקארפרקבתתלמלש,
האיחפי,לאימפריאליזםהמנרדויהמעדביןהקשרעל

גםהיוהאירופאיםהגילוי"מסעותאומר:האוכאשר
גילוי"מסעותגםהיוכיבשוומסעותכיבשו, mמסע
הערביםלשלמלשקדומים,כיבשומסערת .) 290(עמ'

מתךונערכוובספ;דרבמצריםהשביעיתבמאה

בשרותם.נמצאכברהחשובהיעדשכלמחשבה
הכיבשולמסעותיצאהאיחפיהאימפריאלזיםאוילו

חשרים.טוריטרויהיעדלכבשושאיפהמתךולשו
כריסטופרלשגמה,הראוסקרלש mהמסעהיוכאלה

כובשקוטרזהתכדרשלמגלן,פדריננדלשאמריקה,מגלהקלוומבוס
m הותהדק,הלךטריטוירהוכיבשויעדכיבשוביןהקשר .עודואמריקהם

האמריקניםידיעל mהיעלאדםהנחתתגםכלללשוהאחןורובלשב
 . 1969שבנת

הבריטיםהיוכךמעדנים.גםצרופוכזהכיבשומעסלכל
לשהוצומחהחיאתשקלטגוהחר,אתשמיפוארשנוים
היתתחכתבהעתיקות.יה mשפאתשופענחוהישבת

פעונחהספיהרלפניהארשןומהאלףמפרסופלויס
הסנסקריטשופתאירופים,מלומדיםבידילארשונה
גםשגילה ) 1786 (ג'ונסויליאםהבריטיבידיפעונחה

משותףמקרולוהנחתלוטיניתליווניתדמינוהאת
דבריו,בסיכוםבכלל."ההחו-איחפאיות" mלשפ

הפוסט-קלונויאליותהגישותללכבניגדוהעומדים
אשמתאתלהדגישחלדותשאינן , mהופוסט-מרדוני
הררי:כותבהאיחפי,הקלווניאליזם

הכובשיםעלמשמעיחדדיןפסקלחץח"קשה
בקלותיכלום mאהלשריעשצחהמיכלהאיחפים.

ללשוףיכלואותםלהללשצחהמיוכלעלווות,לשארוכהשרימהלהכין
האימפירותהמעד,עםלשהןלבריתתmדוהישגים.לשאחכהשרימה
הןשאלויכהכלגדלומיהדבקנהדבריםהרבהכךכלעשו mהאיחפי
מניהנפסלהיהשכזהשיפוטילאמשפט .) 306(עמ'לוער"לטובמעבר
פלויטית.תקינהמערכתכלידילעוביה

במהפכה"סררהתעשייתית","המהפכההקפיטליסטית","הדתהפרקים
הקפיטליסטית.ללככלהמחבח,כוונתזראיןאםגםהלל,שירהם ," mמתמ
היהעהלומיהתצורסך 1500בשנתאםהעובתח:בלשןומדברפשטוהאו
טריליןו;-60לכעךרשוהוהואהיוםלחד,מיליאדר-250לכעךרשוהו
-550לכערךשוהוהיהלנפשהממעצוהשנתיהתצור 1500שבנתאם

מביאיםאםלנפש.לחד-8000כלעעומדהאוהיוםהירימינו,לשלחד
נתןוזההרימאז,העלוםבאולכוסייתהאדירהגידלואתגםבחשבןו
מהמם.

האווכחמה,"מעשבד""נלצני",חזירי","קפיטליזםעללדברבמקום
עודו,החובאיגחתהבורסה,האשארי,הבנקים,כיצדמתארפשוט
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כמוכא,ןגםמדותית.לכלכלהאותההופכוהישנההכלכלהאתשינו
"במהלךתעדותית:וארשונהבארשחיתההמהפכהלהשונית",ב"מהפכה

לתתהאדםבניאתהקדמהרעיןושכנעהאחחנותהשנים mמאחמש
לככלית,לצמיחההביאהזההאמןואתשיצרהואשאריעבתיהאמןור mי

אשארי"יותרעדולתתאופשהרעבתדיהאמןואתיותרעדוחיקזהאשר
 .) 315(עמ'

קטןאמןוהיהקדם-מנרדויתבכלכלהבעתיד"."אמןוהןהמפתחמילות
גדלואמןוישמנרדויתבלככלהאיטית.צומיחהקטןאשאריבעתיד,
ספחגםפורסםתקופהבאותה .מהיהרצומיחהגדלואשאריבעתיה

 mהשלהקשדו"מספרי ,) 1776 (האומרתעושרסמיתאדםלשהמהפכני
הקפיטליזםלצמיחתהתיארוטיתהתשתיתאתשהניחהקפיטליסטית",

בבדבדהיאפטריים,אנשיםלשים mבחלעייהכיסמית,לשבקביעה
האוש"אגאויזםמסקנתובאמצעותכלוה.האומהשלעבשוהרלעייהגם

הכחישהופרכה)שטרםאבללה,מתנגדיםשרבים(מסקנהאלטראויזם"
מרדכו.אתייםמשכלויםהוסירלמוסרעשורביןהניגדואתהקפיטלזים

מעדקפיטלזים,ביןהקשרהתפתחותאתק mמבאופןמארההררי
אושארי.

לספדראופשחקלוומבוסאתשמימנוספדריםמשקיעיםאלההיותחילה
אתשפיתחהפיננסיתלמעצמההלונדהפכהבהמשךאמריקה;אתלכבשו

הופרוטוגליםהספדריםאתקה mשעב"מהמניותבחת m mהביטעסקי
ובשפךבאיננודזיהלשהמשובותיהאתוכשבההעיקרייםהסחרמנתיבי

ימינו);לשיורק""נירהיאהחשדה"("אמסטםדרבאמריקהההדסןונהר
תפסומקומהאותמגלחתההלונדיהדרהשבע-עשהרהמאהבשלהי
ידילעונהולההוקמההבריטיתהאימפירהגם .בריטניהועביקרצרפת
הישבתתתלנוןוד.לשהצומחתבברוסההונןאתשגייסו mמניחבחת
צבאידילעאלאהבריטי,י mהמלכהצבאידיעלנכבשהלאההדוית
שנהכמאהבחחולששטההבריטית"ית mהמזהדוו m"חבלששכירים

 .-1857בשהלואמהלפני

לשלאהחופשי,השקולשהחמוריםהכלשיםעלגםכמובןעומדהררי
כלולבמבטזאתעם .כבדיםאסונותלהמיטלעלוהממשלותהתערבות
אחדשאףעלוםיצרהקפיטלזיםלדבריו,אלטרנטיבה.לושאיןמתברר
אתדויכאשיערולאיןגעחהיההקומוניזםלנהל.מסוגללאמלנחאחר

אפשראםברספקאומ;והאוהקפילטיזםללא .נוספיםלניסיונותהחשק
היוםשחייםהאדםבנימיליאדרשעבהאתלושכןלהלבישלהאכיל,היה

ו. mבזככןגםמשרימהבצוהרשגלדמספרבעלום,
בפרקיםכךעלעומדהוררינטויהעדוהקפיטליזםלששיחהיאהאמת
מלדגשאנימתמדת")במהפכה"סרדהתעשייתית",("המהפכההבאים
אשוםראתלמרחשמנסהובאשור""בעשורהפרקעל(וכןכאןלעיהם

לנשואלחזרוכדילרוונטי>לאלישנארה , mהשנובתקופותאדםבנישל
 . mהאנשולשפניהלאןלושאלההאבלוצויהלשהעיקרי
במיהדתקעבאשרשהיאהמעדית,לשאלהאותנומחזיהרהזאתהשאלה

הומרלש"סופוהאחןורבפקרבספחהוניחנההאנשוות,עתידאתרבה

סאפיינס".

שהפעםהאולושקדמולעיתיםהמדרתיהעיחביןההבלדכיאמתוכבר
לכומרהתבונית","הבריהראלאעבלום,שלטתהטעבית""הבריהרלא

עדתולעעשלויםלערינוותבהתאםסביבתואותעצמואתמהנדסשהאדם
שנעשתהכזאתהנדסהלשתחומיםלששוהמנוההררישכיח.לואמעצים
הנדסתבילווגית,הנדסההמעד:לשהעצומה mההתקדממכותאפשרית

אורגניים.לאחייםהונדסתביוניים),(יצרויםסייברוגים

הנדסהבאמצעותהאורגניזםבמערכת mהתערבהיאבילווגית""הנדסה
היאסייבורגים""הנדסתבשארית;סרדיהמשנההגנום)(מיפיוגנטית

עיןשמיעה,משכיריכגןוחייםביצוריםמכאנייםאלמנטיםשילוב
שישפח mבממחשבשבביהשתלתכלולמכאנית,זעחהמלאכותית,
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בינה mפיתפישורהארוגנים"אליצרוים"הנדסתהוחשיבה;הזיכןוראת
לעבורמסוגליםאשריוחסים,אומחשבתובנותחבטוים,ית, mמלאכ

העללויםמהתרסיס")("סופרמניםעצמאיתאבלוצויתיתהתפתחות
האנשוי.סאפיינסהחומראתלהחליף

אנולאןתשובהאיןהלרריגםהספר,לשובסופובדרלשבסופואלום
פילעהאבלוצויהזואיןששובו mבהארהיאהגהלודתחמתוהלוכים.

לטובזאת,שיעשההאוצעמוהאםדאאלנו, mהתפתחאתשתקעבדוורין
מלאכירעד rפתקנשטי(ממפלצותות mפת mהאפשחישכלכלמטובאו

ב: mכהאו .מהזהכחכיםהוערהטובללכבךרדכשארלעיןו),

בתכונותיומהותייםשינוייםלכלולעלולההיסטוריהשלהבאהשלב

למשהוייהפךהואכיעד ,עצמוסאפיינסההומושלהבסיסייםובכישוריו

ההומושלההיסטוריהכיהואהרושםרחבהמבטמנקודתלגמרי.שונה

מה-ויחידהאחתבשאלהומתמציתלקיצהבמהירותמתקרבתסאפיינס

שארכלאתהמגמדתלהיהפך?רוציםאנחנולמהלהיות?רוציםאנחנו

ואוניברסיטאות.ממשלותפוליטיקאים,הוגים,עוסקיםבהןהשאלות

הריהאנושי,הרצוןשלהינדוסואפשרותגםעומדתהפרקשעלומאחר

ממנה,נבהלשאינוומילרצות?רוציםאנחנומההיאהאמיתיתהשאלה

 .) 413-414(עמ'לעומקעליהחשבלאכנראה

האבלוצויהאתגםהלוכפיףהדדילעלחלקוערלתי,אפש;רזובנקהדו
עדעהברסמךלעלפחותלוומ;רהוורדינית,האבלוצויההלגיןוהחשדה

(שירחת)קיוםלשתנאים:בשנילעמדוצריךחשדאבלוצוינילשבלככה:

שתערנסיגהותחלואלה,שניאתיתקיימולאאם(שהתפחת).קדמהלשו
תשהווזואםספקהאנשוית,החבהרלשהחייםתנאיאת
בתוכניתאילטקימעדןזלהקחבבדיןואשמרבמשפטלסייםחפציזע

לחיי , mהמקריאתתבלטהמוות,לענתגבר"אםצפיתי:שבהלטזיוויה

 • ." mמשמעתהיהלאאדם

ינואר-פברואר
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למחvנבהטור-בנ•מ•נ••צחק

והגשמתו:התעובהמיתוס

הגזעלנבחריה~לנבחריביןהמבניהיחסעל

קדוםמגליןוהמשך

ב.

מהלקרעיאםדבניבתרוהלהזירילעונוהמקשדו-מתעובהאוהלאהוים
הקפזיריהגלודהאחדאוילועבלום,לפעלוכידהאםדלבניניתןהחקושלם.

הז.חלקוהאוגםכבלוהליתומתבקש
האבדועהחגןאלתווחלזרומבקשפעם,מידמתמדרהגלודהאחדאך

אוזמססר.חקואלתווכפףושאינולכ-יכלולאהובאמתהשכיהלשו,
עלבדההתעגנתו,עלבדהאםדאתיפתההאוהגלודהאחדלשבהתפצריותויו

השהמהד.אוהקהברה

אשלו:אתמצהוולאהויםב-ג,פסקויםא,שבמלאוטובפקרכך
לשילאד--אשד-שםעלמקשאד-השעאתי, mפקצבאתו,יההואמ;וכה
-~-ת~-,ז?ן~ם p וrf' ,~,ע~ת~~~סה +~rכה-.םך~~~ '~תר , m ~לר

~שרד ,קןrי-~ ע/w -~, ~'7-~~שיחר~סהלנןיו;נכ~מל,אלך~ד-לר,
מ:רר q-~ל ?p, ~~ 7זה-~

בו-מד mחלמהאוהספוד-אגו.לשהמתעובתלתבהעיסיבריכעודאשלו,
הםדא:למהתולשנוההגהרדאלויחחויאםד.האועהקלמ.כרשואתזמנית
חלקליטלוהסיחבהאח;ואתשהלמדיהאפלהגלודהאחדלשצלוהסיחב

בעותבה.

מהולשו.כלצהתעובהאתמיצירשאדהתעובה,לשהירסןוהחקו:הזו
אלאצעמו,האואשינולשו,הגנטיבתמידית,הגףואתשמלהווהחלקלצ?

הגףו.בתניתאתשקשמף

ללשמבתהרו,ןכלפניערומקהרועקלמ mשהלמלאהויתתעיבהאתוה
 :זי-יטפסקויםכה,פקרבברידם

~ררך,~זך~ו .םך~~~~~אנ;י?ם~ררך, ,~,ע ~ ~-ך~~ת!כ;ור
רס~ה~ים.~אר,אלך ;~ג~ ף:~ ,הס~-- iך. 'qt םי~ח~~-~ i ~ח~ב

 ~כחד i;ההכ-~יד ;v ~ רץ.~~ ,ב~~~ i י~א-~~ ~ יi~ה;הכ~ס~יזכ
~ q 7ע,?י.~ת-ןלףסה--הזקסההן? Pיזכת ,.לt~יכfח.אל,ךם; ?7ז~pהז

(השאוהאחדלכפיהמסוידאתמסמןהלאהויממשלאופסקויםלשפניאלא
הקההלי):ןבהמחה

~י~ה , i~~ינ;י i ? ה.?~:-לא .ה~ t2קו~הןה, :pי~ i9 ~ 'P, יכ;:~ ~ ה.?~-לא
-ה.?~ רVThה ?o/ 7ל~י~ה ,לך-ה.?~: רVThה ?o/ 7ל P' ~ .ה~ t2קו~הןה, :ה~י~

תעובתניךל.נתן iiiלאישאד-היהוהאדמה,לע , iימיאיירכו ,~ל--ךל
 ~~ ~-:כל:~ עwה-~:~ i~יחךהכ

0 
: T •:: '.' " T ' :--

קראלכמקלבו,אלשבושחרלניתןלאהויך"יההו"תעותבאתהזהבמןבו
הלאהוים.לשכתעובהלאלהוים,שהייכתכתעובהאלאלאהוים,עברותעובה

בשרתוו.היא

~ד-;ההכס~ז;ךה, ~ה~~~רבו ,~ 7תצרח!"אלאתשדחהלאהוים
סיניהדצייוויאלחדהשידהכענני!"אתשתצרחאלחדולכחד i~י

הקשדו:אלץרההגעהקלארתהתעובהלשהשייוםאתשדחהאוהמסויידם,
אמדתו".אתתוישרהכנעניאת"תצרח

אתאשלתהיהההיידולעהתעובה,אתלמשמהנסתרצהייווקעבבתו
בצייווהאחדלשהטילטותהושהמהדהעחתחמיתסולשהזההכבדהמאש
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לתעובההתגנדהאתיהיציוובו-זמניתכאשדןש",תחתןשועןיתחת"עןי
עבתנחלםלמיתסושמחץוהיהידובמאיצתו.היישםואתהמבשקתהלאהוית

לבח.בועומדהפייותכגנד

ציתתו

האםהלצר?תאירודובנימןימפסרום,גמרני-אסוטירהיידואתוועםמהאך
השידהפזיית?במאיצתוהמיתסוישיםולשהזכאקטחלללובישקאןכהאו

ית, mהאנטי-גישתהלכעםנאמנה,ידעןיחיתהההלצראיניתהציתתו
אינואלהומישוהמימשוהשמיחבאיתאתקלבראשןיהחידרתלמסתרו
הפקרטיקהנדמתהחקו mאתלמשמניסיןואלאהמיתוס,לשלשםמימשו

הפיורקטאתהתעובהמיסותהמיתסו,לצףדורכמוןבומזאהדמקוטרית.
הגישח,תעובתלששופןיכיבבאתוולאלגלשומתפתיםאנועלותיםהיצתי.
הושהמהד.הטיהרו

אשווויץ

האחדקוחאהזהיההחקו,לשהמיתיבלצהליחלםלחבהלציחההיידואם
הנצתחלעייתמזאשהניםמאתונמצחתהמפתה.המשימהאתשנלט

המוסידהקלואתהגבירשאדקדצהניהסופד-אגומגמתהתחקזהופידחתה,
היהידו,האח;ועהםלשלצבהיתוולכהאילשו.המתעובלצהאתבהסתווו

הבדרכןלעולעיו,מצפןורשגתואןילשנצוירכהזכנרתוהמתעובהלצ
הבסיסהיההזהנבחתח.לשההזהמיתסולשההגשמהאתלומאפשר

לאהוים.לצםשוהאו-האוכבחדהשאולהבןהאםדלשלעטנההתאילווגי
כמובןכוךאפירקהבחרםבאפטרהדייבאמירקה,האינידאנים mבשהמכך

שבאוה.

אתוולאחזהרהמשמהדיהאקסלקסויביתולשהארנגהיהפנייתהאיאשוץיוו
הלגישמה,אלשעצמוירסןהשאוךותהמיתית,הנסוחהאתהמאיצשאדעם

הלאהוים.לשהמתעובתבבתהעיממוmידכחלק
ההיידו,הנבחתחקעןחלשטילטותאינקתהיצזומחבינהההיהנאזיצם
צךרואדההאנצזים .להבןהאםדלשכמייצגגמרני,עםלששבמוהפעם
יעהקןחאתשהלעממיאותהעחתחלעהמתחהראתהממצאי,אתללסק

לשהמסוידת-צבעוההנצתחכגנדצלאתמספיקהיהאלכגנ:דהמסויד
האהבה.ארוגיית

אדוחציתית.טומאה =פנימיתטומאהלשההיידועהיקןחגםישוםשבאוה
וסכנה:טהורבספהדדלגםמידבדיר

הגוףלנקביבנוגעחדדההמביעיםטקסיםשלהסוציולוגיתהמקבילה ]."[

מיעוט.קבוצתשלוהחברתיתהפוליטיתהאחדותעללהגןשאיפההיא

פיעלשלהם.ההיסטוריהכללאודךנרדפתמיעוטקבוצתהיוהיהודים

מטמא.-וכדומהזרעצואה,מוגלה,דם,-מהגוףשנפלטמהכלאמונתם,

אתהיטבמשקפתהפיזיהגוףשלולטוהרלאחדותלשלמות,דאגתם

האזרחי.הגוףשלהמאוימיםהגבולות

עבינישתנפסהמפקרטיקהכקלחשחרהיההחציתיהמתעובלשהסילקו
חציתיתאתוהשמנקההאנשותו,לעשמגתנתאתיתכפקרטיקההילטר

ופנימית.

שבםלנבחתחןעטאלהאנצזיםאלקסקלסוייבתו,שבתביעתוהלדגישישאך
טןעוקמפףמrיהאנשותו.כהלצתאלנשותו,כחתמהאלאהשלכו,אגאוזים

אתהלליצהתהעיבמכןאהאנשותו.אתשמליצפחמאתסוהאויד 'tהש
האחדלשכרדווז-האנשותולןעמגכיברוהאניאתלומחםיווחלהמצלי.
בתעיתאתתעיבתויו,שיגישםכידהאניאתלפתותהספוד-אגאויהגלוד

לשהסילקוהטומאה.אתהתעובה,אתמוהאחדמהאנילנקתוהתעובה
קיומה.אתשדחהגלודהשאחדטמאהבךרדנהשעהטומאה

לשהתיבעהאתמידקו mבצרינתוקלשחפסיכטוי,אלויהילטתהיהמיזא
אתמידקו mביצניתו)(אלובצרינתוקלחהאנשותו,אתהלליצהגלודהאחד
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ירתוי mאתיקח"לאהסונפת:ההעיבתבהלכfiוושתמדיהאאידילווגיה
אזת!לבעצתמהרלאאר , rעתחת rעהקעןורשיונאמנםביצרתונ".מיד
הגלודהאחדמבלולב.הגלודהאחדןכ.תתח!"אלאל ...ןכאל."תתח!אל
 ...הלכלמתורןבךלהיהי ...המפולגגבךליבןךלהיהי"אלחציק: mקעלש
 " ...אוmתתחלאאל, ...ו mאתח

כ:ןלכלוהתכשחהשיהידוהמסקלו,ההיידוהמיסותאתשייםהילטר
יבקהשאלוהחחנית-מטאפיזית,במדהבחלההיידואלצנהרתוהנחבהח

האוהמיסותלשהישיםואלהמוית.הפקרטיתמדבהצעמהאתילשים
צהייוואתשכפתההאינפנטלייתהפסיכהחאלויחיתההבירלט .אסןוההד

השעמ. mשעל
האנזיצם:לעייתלשפנישעבירום mהגדמנילשהגהלודהפנזטהיההיהאקט
מתסךיבצלופרתים,אללגניםיבחסאלהמוייםהנחיתותמדגשיחלחג
פ)ויח,תכירתמידית,לגיוזהיכרכנימלוו mבנכוח<השהיידוהססחי
השגמית. mבמאיצהשעמ mשעל

לשאקס,לשזהוהטרבוההפנזטיהאתהלגשיםשביקשהזההיהילטר
לעותבההגלודהאחדלשהנסתרתעיבתותיישםולש , mבמאיצ mהתעבד

לנבחתורוהאח;ולתעובתהאיקאנתיכיהאח:ולשהעותבהאתשמקלסת
לשו.

 rמדשישבדרחגמתלהביצונצהי,מסתפקאשינוהפסיכטויאלויההיהילטר
לשםגעזיעללוםלומואיבלשו,התעובהעםלאהוים,עםמוחזגהיוmאת
אותירדבלאהויםהיכדצשת~השבדרעהלום.אתשמיצליםשברידםלש

 :הנבחרעהםלששפותאתמתרהלאתקופהשבלכשמויבמרגבנית,קוחא
המרגני.הנבחריעלסגבמרניתעותהההיידויעלסעבבירתהזההיבשאדתה

האםדלשהמלגמונהילאהמקארית,מהנחבתורמליבופתתללקושמא
תעובהאשוץיוו,לתעותבדעיונהלשלעהבואלודףלאשבדרךדדלהןב,
שחללוד mביהנארוגביהיםונמדלןייעהזיאלהגלודהלאהויםאשפילואזכת
 + .המיתסו mבמסג

ינואר-פברואר
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שדהאוון

י?דןתזיכרןן

במקוםהספד.לביתהלכתילאהתיכןוסוףלקראתאחדיום
צריךהיהשליאבאלסידורים.צפונהשליאבאעםנסעתיזה

עלדיברהדרךוכלכסףלוחייבשהיהמשפחהקרובלפגוש
לחלקלוושנמאסומובטלבראשודפוקבטלןהזהשהקרובכמה
וזכרתישליסבתאשלאחותהשלהבןהיההקרובבחינם.כסף

שלובביתהייתיהפעמיםושבאחתפעמייםרקאותושראיתי
זהאתשגםאמרשליאבאאבלשצייר,ציוריםליהראהוהוא
יותר.עושהלאכברבטחהוא

מועטהחיתההתנועהומהירה.חלקהחיתה 2כבישעלהנסיעה
שהופיעוהירוקיםהשדותועלהשלטיםעלהסתכלתיואני

דלקבתחנתעברנונתניה.אחריונעלמוהכבישבצדילפעמים
עכולכיווןלנסועהמשכנוכךואחרקולהשםליקנהשליואבא
הורידהתמרים,חוףשללקאנטריהכניסהמולעצרשליואבא
שעה.בעודשיחזורואמראותי

מכוסותהיוהרחבותוהמדשאותנטושכמעטנראההקאנטרי

שקיותריקות,בירהבפחיותומלאותפלסטיקבכיסאותבלדילות

נגזמושלאארוכיםובעשביםקלקרחתיכותצבעוניות,אלומיניום
עלמעוותים.שריריםכמושנראוומפותליםאפוריםובשושרים
חשבתיואניוחלוקיםיםבבגדיזקניםאנשיםישבוהכיסאות

כמעטנראוהזקניםוכלמאודוישניםדהוייםנראיםשהם
עלהיםמבגדישהתדלדלוהחשופיםהאיבריםבלובןבוהקים

ומזוהמתריקהחיתההשחייהברינתהיבשות.המדשאותרקע

ופיתלמשךברורה,לאמסיבהמתחשמישהוירוקגינהוצינור
הקרקעיתלאורךעברניקח'החוריודרךהמעקותסביבבהידוק
תקפוהאלההזיכרונותוכלהעשביםלתוךחזרהוטיפסהצהובה

מדרגותעלספר,ביתבחלוצתלבושלשבת,מוכרחוהייתיאותי
מבלהשהייתיימיםאותםבכלנזכרתיולבכות.הריקההכריכה

ביןהרחבותהמדשאותעליחףבשמשרץהקיץ,בחופשותכאן
אוידיים"עמידת"תעשהצועקתשחיתהשליסבתאשלהחברות

ונזכרתיכפייםלימוחאותהיווכלוןעשוההייתיואניגלגול""תן
הספורטבאולםלחלוטיןושקטמרוכזיושבהייתישבובאופן
הרטובהמהסאונההעץקורותכמותמידשהריחהקאנטרישל

בזריזותפינג-פונגמשחקשליבסבאוצופה'נווט'ואפטדשייב
רחוקיםשנראואחריםרביםדבריםובעדואנושיתלאאזשנראתה

אלומיניוםועטיפותריקותביהדפחיותלעומתממשייםובלתי
המת.הדשאעלשנזרקו
ממהיותרחםהיהנגמר,שהכלולפניהאחרןוהקיץההוא,בקיץ
דבריםלהעבירעזרנוואחיאנילזכור.יכוליםהאנשיםשרוב
לשכנעניסוכולםהמוגן.בדיורשליסבתאשלהחדשלבית
אבלמתשלישסבאמאזארוכהתקופהבמשךלעבוראותה
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שליואבאאותהמכיריםכולםשבצפוןואמרההסכימהלאהיא
אניסניליים.נעשואוהתפגרוכברשלההמכריםשרובאמר
שהיאאוןרמעץהכבדיםהארונותאתבזהירותהרכבנוואחי

ואזשליאבאשלההוראותלפיודופקיםמבריגיםלחדר,בחרה
מהםופרקנושלההכבדיםהתיקיםאתמהאוטווסחבנוהעלינו

הוצאנוהתחתונים.והבגדיםהכותנותהצבעוניות,השמלותאת

ואתוהמעוטרותהעמוסותהתכשיטיםקופסאותאתבעדינות

אייבשפתונים,נקרעושכמעטעדמלאיםשהיוהאיפורתיקי
שסבתאכמוהכלואתוסידרנוקטנותומראותלקותליינרים,

רבהובקפדנותבשקטהכלואתאמדההיא .מאיתנוביקשהשלי
המעבר,ענייןמכלמתרגשתעדייןהיאכאילולהיראותוניסתה
נראתההיאכיעליהלהסתכליכלולאשלישאחידעתיאניאבל
אתואיבדהמאודרזתהשליסבתאהראשונות.ההקרנותאחרירע
הרופאיםלההודיעושבומהיוםשבועייםתוךשלההשיערדוב

המוגןהדיורשלהחצראלהחדש,מהביתהחוצהוכשיצאתי
עלהאחותעםמדברשליאבאאתשמעתיסיגריה,לעשןכדי

הסיעודית.למחלקהבהעבדהכרוכותשיהיוהעלויות
שליבחדרשוכבהייתיובימיםנסבלתבלתיבצורהחםהיההקיץ
אורשלהסנוורכנגדמוגפיםותריסיםמלאהבעוצמהמזגןעם

הייתיואניובהיריםמחניקיםלהוטים,היוהלילותאפילו .השמש

הדיונותעלומסתכלשליאבאשלהמשקפתעםהחוצהיוצא
אחתופעםבחולותשרציםתניםאחרימחפשראשון,מערבשל

ובחלוןבמרחקחדילותאחתשלהחלוןאלהמשקפתאתהסטתי
פתאום,לרעודשלילידייםשגרםמשהושראיתילינדמההיה
ופחדתיונשבהרמהידייםלינפלהוהמשקפתמה,בטוחלאאני
שקרה.מהכשיגלהיעשהשלישאבאממה
בסלוןונשארתיהחוצהיצאתילאהקיץסוףלקראתאחדלילה

שלהצרחעלתעודהתוכניתשלהחדשידורטלוויזיה.לראות
שדהבתוךמבותרתנמצאהשלההגופה .' 74בשנתהלורחל

נגרםשהמוותקבעהפליליהזיהויהחוף.לכבישקרובבשרון,
זר,גוףבאמצעותאונסהתבצעגבוההושבסבירותמחנקכתוצאה

פלסטיק.צינורכנראה
צועדאנישבהםחזיונותמחרים.חלומותחלמתיהלילהבאותו

הדשאאבלעלינשובתנעימהכשבריזהוקרירירוקדשאעליחף
לישמצליפהחמהלרוחוהבריזהלוהטלחלופתאוםהופך
הלילהמתוךעלויםמזוהיםבלתינוראיים,וקלוותבכוחבפנים

מעלי.רכןשליאבאבחשכה,ומתנשףמזיעבסלןו,וכשהתעוררתי
ללכתשצדיךואמרשליהרטוביםוהמצחהשיעדאתליטףהוא

 • .החלויםלבית



כץדבורה

3+4=8 

עויניובחשבןוהביתשיעודימחברתמתוךאביקארו 3+4 = 8

רשופות.

 "? 3+4זה"כמה-
פוסקת.אני"שמרנה."-

בשלי:אוניושלישיתשנייה,הזדמנותליניתנת
"שמרנה."-

הצר.המסדרוןלעברומצביעאבאמצרהרלבית-שימשו""כגס-
דק.לצהורהנפתחקטןחלןושמעליהמשוב,נטלרתאסלהבקצהו
ממורט.מתכתנירוובתוךומקלחת,המשמשכךוישנוללדתסמוך
הביתקירותאתאביצובעאביבבכלבצבעיו.מהריבהשימשובית

השימשו.ביתאתובתחילה
מתלהביפים,"וצבעיםרץ mלאפשרפנטסטי,זהפלסטיק"צבע-

שנה.מדיאבי

כמולואבלבן,צריךשימשובית"אבלאמי.נאנחתיפים,""צבעים-
בעברית."הםךירכמוארחזק,איפורעםמכערדתזקנה

ומשנןחחרמלומדהאנשיםוכמצורתסלחנינחירךלהמשיבאבי
חזיר.באף."זהב""נזם."ברומנית:כךאוחרבעבריתתחילהבאהבה,

auur inel de nas in nas de porc ". 
ועמםשליהשימושלביתוהחזירהזקנהאתהורימשיביםאביבבכל
שם.השוכנותהרפאיםרת mרייפגעושמאהחששבינערו

הסלןובקירותהזהבי mשפ~מיל,"אפילואמי,אליופונה"לייני,"-
שימשוביתאתהואאפילו , s de porc ~ in nנר,הזהב,כמוזהשלו

לבן."משאיר
אתהטייחשמילמעביראביבבכלאני.גםחשובת.אנימקנאה.אמי

י mחבמינהשלהחדרדוירתתחתיה,צציםזהבי mפהצבע,גלגלת
בקירותמתנחמתאוניבערדתקנאתיקסום.לגןקסםכבמטההופכת

בלבן.סתםאלצם,כמוצבעוים,שלאשלנו,השימשובית
הקירמןהיודרצינורשחור.חוראלונופלפעורהאסלהפירלער

העגלוהנחאתשכמסובביםלאסלה.מתחברעגלונחובארשו
נבלעיםהשחור,הפירלעראלנשפכיםומיםמצמררתחריקהנשמעת

ערבתני.בגרגורבו

מהחבים,פחיםשנימונחיםהאפרפהר,הצרפהעלהאסלה,צדימשני
בעבחהכילמהפחיםאחדלכהמכלות.מבעלבמתנהאמישקיבלה
נפטמכילהשמאליהפחכבשרים.זיתיםלשקילוגרמיםכעשהר
אביהניגוב.לאחרבחמניתהעיתןושלניירגזרינזרקוהימנילופח
האחריותהקשדו.כלשרןשכתובבעיתןוהישבןאתלגנבעלינואסר
וישןעמנושחיהמפגר,דדויעלנפלהביומויוםמדיהפחאתלחקן

כך.עלהקפידלאאמי,שלגערותיהלמרותהואו,במטבח,
מגזרישעלההצואהריחבנפט,והכיורהאסלהאתאמיצה mיוםיום

שהשהייהוככלבכניסהבאףהכההריחהנפט.בריחהתמזגהעיתןו

והתפוגג.הלךהתארכה,השימשובבית
בלדת.ומכהת mצואני " 3 + 4זהכמהידועת"אני-

הנעלוה.הלדתאתפותחאבי
תגיד?""נו,-

 ".)vש"-

האור.אתומכבההלדתאתנולעאבי
יעבדו."שלך mהמבחשרך"אלוי-

עונה.ואיןובוכהצורחתאניאותי."תצויאי mמפחאני"אמא,

אותי.גםלטרוףועומדאמיאתטרףהחשוך
אנילחשוב.כדיהשימשולביתשהשולכתיממנינשתכחבחשוך

ות mרהנעולה.ללדתונצמדתהאסלהשלהשחורמהלעוקת mמת
אבישלהמתיםילדיומופיעיםראשוניםסביבי.מתקבצותהרפאים
לצדם.ארמםמקורורועדיםעירומיםשכהם
שנשרפהומקווההזאתהאשהאתשונאתאניילדיה.עלשומרתאמם

אבאשלהמתהאשתושהופיעהכמובביתנו,תופיעלאושלעלום
אותםכישלההילדיםבליבביתםהופיעההיאחברתי.ששונהלש

אתלעזובששרנהשללאבאאמרוהטיפשיםהרבניםבאמת.שרפו
אשהלוחפששרפושלאהראשונההאשהאתוגםששרנהשלאמא

בוכה.שרשרנהלשישית,
השימוש.ביתחללאתממלאותזעקותידת." mפאני"אמא,
לבד.אותיהושאירועזבוהםדממה.בחוץ
עומדיםהקטנותאצבעותיפקריהנעלוה,הלדתגבעלדופקתאני

להתפרק.
אותי."תוציאי"אמא-

אמי.מתחננתהאור."אתלפחותתפתח"לייני,-
ומבקשת:חתרתאמיאו:רלופתע

לחופשי.יוצאתאוניאותה.""תצויא-
ארוחתאתלאבימגישהאמיהסעהר.שלאחרשקטדממה,בחץו
במוחיחלוףלורגעבפניומביטהאניבערבתנות.לעוסאביהערב.
הואהתרגילבפתרוןאיתיעסוקכשאביבאושר.אותישמציףרעיון
שלו.זןר"ה"מייןעלמדברלא
אמילמההמכרסמות.השאלותקות mמהזההרגעיהאשוראת

למהעלי?לשמורהשימשולביתעמינכנסהלאהיאלמהשתקה?
האור?אתליהלדיקהלאהיא

אחותי.שולשליהמתקפלותהמיטותאתאביפותחה mהארבתום
אניבשמיכה.אותישיכסהוממתינההמדרון,אלעצמימטילהאני

בשמיכה,חזקאוחזותהגדלוותידיוכפותכיצדלהביטאהובת
עיניתךואלנוגותמביטותהחומותועיניולעברינכפףהחסןוגופו

ביטחןו.ביונוסכות

הסידוראתלומגישהאמילמיטתי.הסמוכההספהעלמתיישבאבי

ינואר-פברואר
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שפתיהדקאמיהמיטה'.עלשמע'קריאתאתמתוכולנרקוראוהוא
מהמלאכיםעזרהמבקשתהיאלילהבכלישמע.לאוקלוהנערת
החדר.אלמזמןשאבי

רפאל,ומאחודיאוריאל,ומלפניגבריאל,ומשמאלימיכאל,"מימיני-
דאוה.אמימלאהאףאודהלאאניאל."שכינתארשילער

כמרשומרשישאותימרגיעישארל."שומריישןלואינוםלא"הנה-
ישארל.לושוקואריםבפדרס

ישראל,מגיבורילהסביבגיבוריםשישיםשלמה,לשמיטתו"הנה-
בלילות."מפחדידברלעחרבואישמלחמה,מלומדיחרבאחחיכלום

בגללזהשומרים.שישיםישהשכנהציפקהשלהבןלשלרמ'לה,
לשנרהחדרמערב.שםמתלשרמ'להלשהאוחשבאוהחיתהשציפקה

עלי.גםישמחשלוהושומריםשלרמ'להלשלחדדקרוב
אמד:אביאחדלילה

שבאוה."שמתרשליילדיםבאתנילילהבכלקארתיהאלו"המילים-
בטני.אתכסכיןפילחודבריו

אביהמשיךהנערים."אתיבךרעדמלכאותיהגאול"המלאך-
לקאור.

לשו?"הילחתאתיבךרלשאלמההנערים?"למה-
לשאעצמו,שהציללעאביאתשנאתירגעיםבאותםבי.בעדכעס
הבנותעלינולשמרומהמלאךמבקשלשאמהשרפה,ילדיואתהציל
חשוב.האוזןר"ה"מייןלעלשו.הבןעלשמבקשלשו,

אתסוגדפסוקו.אתאביחרתםישארל."לעלשרםלבניהבנים"ודאה-
לואחדלשפתיתחילהאותרומקרבתמידיו,אותרנטולתארמיהסידור

ומביטותהמחוספסתהכריכהאתמנשקותאנואחותי.לשפתימכן

הסידור.כריכתלעבדהןאףהמשוטותאמילשהדברתשבפתיה
המתמזגותאבאלשלנחיחתירמקשיבהבחשרהבמיטתישרכבתאני
נכנעתי,לאבינינו.המפרידמהקירהבוקעתציפקהלשה mשבי

לשירהרבעון-פסיפס

שיקוףתוךהקלאסי,עםהמודרנילשילובהשואףכתב-עת

זוויתשלהדגשתהותוך-בשירהשוניםומשמרותמחנות

שיחותמוגשות"פסיפס"דפימעלבת-ההווה.יהדותיתראייה

גם-וצעיריםותיקיםמשורריםשלחדשיםשיריםיוצרים,עם

ספרים,עלביקורתורשימותתיאורטייםמאמריםכןכמויח,ד

העולם.משירתתרגומיםלרבות

 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

יילבעי mמהנכונההתשובהאתאענהאם . sהם 4+3שהתעקשתי:
החיי mשמשיקהד,רצוההיהשהאומהזהאלוישמת.בנרלש mבמ

אתלהכניסשילציחלחילופיךארבנר,לשהגאוני mהמבתךרייטמן
אנילעצמי,לשי mהמאתצורהאניי. mמלתךוזןר""מייןשלר mמ
אומדאביבניםעלדקשומרשהמלאךבגללאולוישלו.המתהבןלא
שאנישיחשובהמלאךאתלבלבלמנסההאואלוי .'תא'לוא'אתה'לי
לעי.גםוישמורבן

קוארכשהואלבן.כמראלימרבדהאואך ,"ת\_ז"לישיגידביקשתי
"מייןקוארהאולשולובןגוייםלשבשפהברומניתזה"ליה",בשמי

התשובהאתאענהלאבאבי.אלחםאניהצדיקים.בלשןובייי~ש,זןר"
 . 4+3זהכמהאחליטאנירצוה.שהאו

אותרהלויכושבגיליבחשבןו,גאןוהיהשבנרהעלוםלכלשיספר
במספריםהכפל mבליכלותואתשיפגיןטרנסילבניהבכלהמרדים
אח:ומישהואנילשו,הבןלאאנילי.אכפתלאגדלוים.
לאומאיים.זדמקצעולמתמטיקה,שמרשינהחשבןוחלפו.השנים
שהזכירמעבהיהאחהמלבדלבלוס,למתמטיקה.המרדיםאתחיבבתי

ציוני . 4+3הםכמהלולענותרציתישלאשבעהאביפניאתלי
י"ב,בכיתההמספרים.מתדותהזעהי mסליעלהעידוהשניםלאוךד
התאהבתיונאה.צעירגברחשד.מרהדהופיעהבגרות,מבחןלקראת

בציןרהסתכםהאהבותביןהחיברולמקצעו.אהבההלויהדאוהבתיבר,
שהאוי mהתשבאהבהומשופעתמהלצחתימאשורתנבגדות. 100

מילים.אשתלשלחיקהנמלטאהובילספרות.למרהדלהינשאעומד
מלשו:נימוקשהוסיףמבלילאהלצחתי,לעזאותיביךדאבי

ננגחת."לארשלךנכנסבחשרךאלףבכיתהשחשבתמה"נר,-
לשך?"למרהדקוארים"איך-

 •לעצקו.צריתי ".;ןז-"מיין

בכתרנים)מדומן(חלק



פואטיצלםלוי,עזרא

השקהנערכה , 2014בינואר 7בתאריך

איןניסימרב,חהרשלשנישירהלספר
 .)' 77'עתרן(ספרילביתבית

"סיפורהספריםבחנותנערכהההשקה

גדושהיההמקוםאביב.בתלפשוט"
ביןהגלריה.קרמתכוללבאנשים,

הנהזה,בערבשנאמרוהדבריםיתר

מישורי:אפרתשלמדבריהציטוט
לאלשתוק.ליגרמהבספר"הקריאה

טראומה,המילהאתלהזכיררוצה
נמצאתשהיאאומר,בזהירותאבל

שכלונובמקומרתנגיעהכאןיששם.
זאתלבטאראי-אפשרלקבור,רוצים

כיכאן.נאמרותשהןלמרותבמילים,
אזהמת,החלקאתהורגיםאנחנואם

החיהחלקאתגםבעצםהורגיםאנחנו
שבנר".

בתמרנה:

חרהבפיבעברית'אבן'השירהקראת

המשורר-אמןבפיובפולניתניסימרב,

תרגם.שגםגרטרמן,יעקב

סיפוריזה,רס.אדי:בןניצה

תלאוניברסיטתהצראתחיים,
עמ' 468 , 2014אביב

עדריותכתבים,יומנים,בעזרת

וסיפוריו,ספריורגםוחבריםמשפחה

היהמילהביןאדיבןניצהמנסה
האיקרנית.הדמותשמאחודיהאיש

ןכ•יףגcנ•הו

(ערוכים):קררןויהודהנגבאילת
הרצאתהיומנים,-שדהפנחס

עמ' 372 , 2014דביר

ניהל 1994-1954השניםבין
גלםחומדששימשויומנים,שדה

סמךעלנכתבהספדלכתיבתו.
ואלהבעיזבונו,שנמצאוהיומנים
אלאמצעיבלתימבטמספקים

חייו.

המצות

לנתיבמבגדדגבאי:צבי
אגדותהצראתהדיפלומטיה,

בישראלעיראקיצואיהאקדמאים
עמ' 315 , 2014

גבאי,צבישלזיכרונותיוספד
שלהחוץבשידותדיפלומטלשעבד
החייםבבגדד,בילדותוהחלישראל,

בנציגויותיהושירותובישראל,
שרנות.במדינות

המרכזהאשכנזים,שררדץ:יגאל
אוניברסיטתהרצאתהמזרח,נגד

מחקראופקיסדרתאילן,בד
עמ' 209 , 2014

דיןרמציעיםהספדפרקיארבעה

העבריתבספרותמנטלי-סגנוני
שניעללדברניתןהאםהחדשה:
יהודינבלדים,ספרותייםנוסחים
אירופימרכזויהודיאירופימזרח

הישראלית?הספרותיתבכתיבה
התחייהספררתשלהייחודיהמקרה
לרשותה,שעמדהוהשפההעברית

הדמיןובמפתאמריקהדרום

הישראלית.
בג'ונגל,וילהבד-יוסף:איתן

הישראלית,בתרבותאפריקה
ןרמכןרד, mהמאהקיבוץהרצאת

עמ' 314 , 2014ליד
שלהפדיחהבשנותמתמקדבר-יוסף

 ) 1973-1957 (אפריקהישראליחסי

בספרותבתיאטדרן,ובהשתקפותן

תוךבישראל,הפופולריתובתרבות
תודעתי.כמרחבאפריקהבחינת

האנושי,המצבאדנדט:חנה

עדיאזרלאי,אריאלהמאנגלית:
המאוחד,הקיבוץהצראתאופיר,

עמ' 406 , 2014אדוםקרסדרת

הפילוסופימהדירןהחורגבאופן
ספדהאתמקדישהאדנדטהשגרתי,

בעולם.האדםשלהמעשהלחייזה
המרחבעלהאדםשלהשפעתו
זאת.בדדךחירותוומימושהחברתי

ברגשטיין,פניהצרר:מרקי

וחלוצה,משוררתשלסיפורה
 , 2014המאוחדהקיבוץהרצאת

עמ' 158

בדגשטיין;פניהלשביוגרפיה
יותר(הידעוההמשודדתשלחייה

כלולהוחלוצה,לפעוטות)כמשודדת
ומכתבים.משרימותוקטעיםשירים

מחזות,חמישהאיבסן:הבריק

ספדאהצראתקינהגדמנורווגית:

עמ' 395 , 2014

משפתתודגמוהראשונהבפעם

החשוביםממחזותיוחמישההמקרר

המודרנית:הדרמהאביאיבסן,של
גאבלד","הדההפרא","ברווז
הקטן""אירלףהים",מן"האשה

כוללהספרברדקמן".גבריאלר"ג'רן
שכתבשבפנים")("הטרוליםמברא

לעברית.איבסןתדגוםעלקינדגד

~~ 



בשקט,למפלצותתןפז:יובל
עמ' 114 , 2014חשוןאבןהצואת

בליל!הכבהעייףשאדםחשבתי"פעם
 ;אד;.ןושידודיםיוםבסוףטלוויזיהכמר
אחדיגםלשד;דממשיךאניהיוםאבל

עליירדדבנוקדנדרמו;.;שכלום
שהלבעדמצרדות;העינייםהחשר1,ן
 .) 33עמ'היום',(סוףשלג"מתכסה

דחוריםסטפסוייטהיל-בןש:חבוט
ד mהמאהקיבץוהצואתשחורים,

עמ' 65 , 2014

מכידלאאניז!המיהז!ההאישזה"מי
ם ijהמזהאריאיסטר;דרקלינטאות;ן

שרמואךררררוכביותר?/קצתם ijשז

המערבהסו;ס/וקלוחתןקלוr.זסרס?/
זהככהמיש;י mלשבישיפעורלשי
קיפאןוזהאלויארלש;יבמטבחהיום

 .) 39עמ'במטבח',('מערבןומרחי"

- ... -"-··· _"_" __ --··-- - - - ----
1 

נבחירםשיירםשלל,אדו,אמיד
ד mהמאהקיבץוהצואת , 2013-1977

עמ' 327 , 2014

~לח;םחשאני ו;נ~~~חתכי"הנ!ה
באזיםבקד::;ניהחיטה;.גרגיריכל~ת

~נו wימ;ןג;~לאניגםומחדהיו;ם
הלחם',על('ברכהחנה"אלאחד

ז ·.. ·: ·:

 ' 1987הקופיםמעינימביטאנימתוך
 .) 9עמ'

היוכשהגעגעויםאלדד:עינה
 , 2014לשיהדקשבהצואתiנביש;ם,

עמ' 81

ארבאחשנוגעיםכפיביתיגע"אם

ואשקעהמפת;חאתאבלעאחרת,;
יישמעקלוךההדודעמוקה;.בשינה
אלופחדי;םנוצרתשלמעטהמבעד
שמיאתתעדאםאלאיות;רליתקרא

דברלהיותיכלוה('תשוקההאמיתי"
 .) 41עמ'הפכפך',

הצואתעדר,ישרמהשביט:שדי

עמ' 39 , 2014ביתאחחת

"שיהרפחיקטבמסגרתארדדאההספד

אביב.תלעירייתשלהךרד"לע
שליאמאחיתהאלכסשלאמא"אם
מא;ןרכחלוותעינייםזרגליהיוא;ז

רומניים;.שושריםליהיוומתחתיהם
אףזקוף.גב //אלכס.הייתיבן.הייתי
שלאמא('אםגדלוות"וידייםזין.עבה.

 .) 11עמ'אלכס',

הצואתבעצם,אורכלגלעד:הדס
עמ' 81 , 2014פדרס

הבלדה:/מדחקבינינ;ו"עומדים.
תינוקבהלו;הבצליםכרבלותשללוית;

הואכשל~.פניולב~ mלעלכמגן
כמעטמתעקשות,עוינימחיי;ךאינו

 .) 28עמ' ,'קרש'(לאמ~"אניהוייתי

לה,שרכהןלאונרדשחחד:ציפי
 62 , 2014ד mהמאהקיבץוהצואת

עמ'

צמאות;.הןאבלמשנותיהצעיהר"אמי
הא;םמיהבת,מימבנותיה.צעיהראמי

משכיחהעצירותה;,אתרוקדתכשהיא

אנילבדלהתגעגע/./לאמעצדיעצמה
('שלומית',חייה"אתעכשיורקודת
 .) 9עמ'ריקדו,

מוסדהצואתפןעלמתך,במרח
עמ' 85 , 2014כבדסרדתביאליק
ילדיםילדי;םגדדויםגדדוים"מלבנןו
ורכישיעדארוכיהחר;ףלאודךיודרי;ם

האחןורהמקוהונכו:אשכלו
ביתןזמהרו mכנהצואתבסיביה

עמ' 240 , 2013

בעירהתשעים,בשנותמתרחשהדומן

אמריקנייהדוינדבןצפת.כנארהשהיאהוגינותהפדרסיםביןצמאואנישפ!ה

אשתושםעלמקוהרלהקיםמבקשלפניבירושליםנלודתיהפרוצות:/
צקו,בןמשההעיד,ארשסגןהמנוחה.הדודות"צרףאתשהדג;המלחמה
לאהובתו,המתגעגעבתשובהחחד .) 36עמ'('לבנןו',

מאחוריו rשאהקצהאלנו:ח
עמ' 62 , 2014כרמלהצואתדב,ר

האתרהמתאים.האתראתמחפש

מדרסיה,עלריםבשכונתנמצאהנבחר
נידחרתה.משרםגםסיבירהנקראת

בערמומיותעומדתאתממט;הר"כמר

הצואתתערהוהאחעזר:בןאהדוכרחיבכלואניהערג;המעגלבאמצע
עמ' 272 , 2014מקורספדימשתכשךשל;ךמב!טברסי;סנאחז

ובדיוניתאחטיתהיסטורית,סאגהלפתחמעלהנמשכתשגומתובעונג;
לשישראלבארץשת mהמתלמחצה, .) 33עמ'ממטהר',('כמרהשמים"

בצפתתחילתההתשע-עשהר.המאה
מייללהקייםהעךרנפשי:יחזקאל

 96 , 2014עמהדהצואתבחשכה,

עמ'

חדריםשנידאיתיבחזיוני"הונה

בשניהםניצבכמרואניקטנים;,

הלכהמהם,באחדוהנהבמקביל;.
יעדתיאונישתכלה;.עדופגה;,דמותי
הזהההעל;םשבתוךהאמת,ששם
ופירשושהסבראלאהתשובה;.טמונה
של('חזירנובידי"איןלדבריםמבואר
 .) 54עמ'מגידו',בתלהנביא

מאוחרים,מכתביםזאב:בדאיליה
עמ' 70 , 2014לשיהדקשבהצואת
הילדלשהרדיושכתבומכתבים
המשיביםשיריםלצדזאבבדאיליה
במיליםהפותחלמכתבבתשובהלהם.

"ציידנכתב:שלך"מהציודים"נהניתי
הרדים,בית, /-געגעויחבל;אהי!הלא

האופקקרעייפה;,באץרסלעיםאוריד
אהיה',לא('ציידאלייך"המתרחק;,

 .) 37עמ'

הצואתעצמןעלרקלאקחח:אדיה
עמ' 64 , 2014צבעונים

מתכרבלי;םאנו;ם mנתאומים"כשני
לדרמתמסדיםמתחבקי;םחןבק;;ם
~~לרבוrזלWי;טהשעןואךלרחiם
('התכרבלות',לחיים"אותנוושלוח

 .) 30עמ'

עקדהצואתולגעת,לחזורלדיס:
עמ' 63 , 2013

הבית;בכנףלאחוזארצה"כשתבאר,
ישןחלום ,;םי~~הותבליטפינהאבן

היו;םוישאתמלווישרקנמןו;,מרד-
ללא(שידצרוני"פיעלמתההךומחד
 .) 9עמ'שם,

הצואתאילמת,צרחהבצו'ן:יעקב
עמ' 149 , 2013עובדעם

שדאהמיוםהנעורים.לבניספד
בשתיקהשקענדרס, .אביראתעחי

מלבדלוהתנכרוחבריוכלובבדידות.
 .בקיבוץהחשדההילהדנטע,

תקוהר,בפתחאוחריתה ' 1834בשנת

1878 . 

מלכתגרןד:גרדמזאנריצחק
סרדתד mהמאהקיבוץהפיננסים,

עמ' 440 , 2014השחורההכשבה

הסניוהר"."קוורטטבסדרתשניספד

בעירמנוסגדסיהדונהשלחייה
לאחדמפורטוגלנמלטהלשםאנטוורפן,
והפיכתהמסחר,אימפרייתשירשה

איחפה.שלהפיננסיםלמלכת

פדררנה,פאדרהלהר:גורינו
ספרייתדפרפרדט,מירןומאיטלiוית:

עמ' 235 , 2014פעולים
בןלהר,גורינושלחייוסיפורו

שנלשחבסדריניה,איכריםלמשפחת
מלארבטרםהמשפחהצאןאתלעדות

עםד mהמיהקשרתיאורשש.לו
לש mהקשהחברתיהמערךהטבע,

שרחדרחהתנגדותוובעיקרסדריניה,

לממשכדיאביר,שלהדדוניתממרותו
להשכלה.תשוקתואת

~ 
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