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בחשו,ךלגדלושמבקשהזהורבאלימות,המוקףהיופיהחלשים,הדברים

מרכיביהםאלהכלבערש.המתחבאוהשקטבפיחהטובעיםהפרחיםרקמת

המניעהםשלו,המרכזיתהתמהאתשמהרריםסץ,בספרהראשוןהשיר

העליונה.העלילהשלהוחיצוניהארשון

שחלפיומדרו,מקררינדרושחףהעיר,גגותמעלשחףת mלצרשנהפךההד

בקלות,נהגותשלאהמיליםאחרבחיפשוהלהזהדותמקררברמוצאת

מבקשת,היאאחריוזה,שהואמשהרמה,דברלומרה, mהצראחרהחיפוש

כלאךלהביעו.כדיהםהוחייםהכתיבהמאבקירכלה"ןה"פענוחאחר

נחמןחייםשלהמופתיכבמאמרוזהאתלובכותזהאתללח;שהואשניתן
שחלפיה mבטאניאשרלבשןו",וכיסוי"גילויביאליק

אוניפה-אל-פה.איתרמדברתהיאכמהעדידועתלא

לשה.מקותוריהמתוךכותבתשחלפימפניבכךה mבט

אתחשההיאהנrיוריםשבספרכמרהסרויות,מידיעותיה

את mקר mהמעדבספריחלקורמבליהיצוריםשלקיומם

קראהביאליקלשמאמרושאתגיליתילשה.בדרכההסוד

שלההידיעההזה.הספראתשכתבהלאחרשנים,חלפי

לשהפאוטיהמהלךמןחלקהיא mהנסתהחרכמהאת

חלפיהסדו.עלוםאללהשניתנוהמפתחותופרייצירתה

בהמשך.אחריבכךערלוס;דושרדרמז,עבלתהיא

"חתךרביאליקכותבחתרך"אתלהפשיטבאנו"אילו

אחריסוף,סוףהושיטות,המיליםכללשהאחחןהגמרה

אתהכלולאחדשםאלאבידינויעלהלאאחרןו,מיצרי

'מה'אותרהפעםעדרואיזהו?אותיות.ב'בןשםהכל,

הבלימה".ממנו,נוארעדר'איקס'איזהעומדשמאחוריוהנורא,

התהוםסףעלתדירעומדתבעין,עיןברומביטההבלימהמלועומדתחלפי

לוהמשיךלובכותללחשוהאוהתהוםמלושניתןרכלזה,אתלדברומנסה

להרגישההיסטוריה,מעומקאבדויםניצלויםלששרבוטיםלשרבטלנסות

שמלהצעקה.המכסהמכשפתבשמלהלוכסותררגעיתכמעשנתהגרףאת

לבשה.לאמעלוםשהיא
לאתציץארםתציץ,אלובמופלאתביטאל"אחריךביאליק:משיבזהעל

לאשנשכחחלוםי. mפניםאלפניםהתחראתהאדםיארהלאכיתעריל,

סץ.הספרשלהגעריןזהבך".ימשלוהודבורתשקותךה'תחר'אלעדר.יזכו

המאבק.הפנימית,העלילהשלהמניעזה

חלפי?חרלעברוסיןמהיאך

לשהותנומעברשןהקדמוניותחחרתנשובותשםעבה,חרמהמתנשאתבסין

אווירי.כבתצלוםמלמעלהבהצרפההואיבתוכהנגלתיסיןחומתהרופפת.

מזוין.בבטןומבפניםארתהחוגרתמצוקה,נציבתארתהרואההיא

צהובותפניםהכאב,הועבתהסבלפנישןהסיניתאשהפניולבשותפנהי

בנהכאשרחלומותמלוכסנתהיאהמתחרק.ילדהאלגעגעומךותמעצב

שורבשרבהעלום.לשהאחרהעברמןעצמאיתאימפריההקמתעלמכריז

סדויתלעירבמחילותיודרתהיאשםסין,חומתבתךרבעצמהנתקלתהיא

שםהשיהר.לשה mכבידיאלאלגלותהשאיןהידיעהשרכנתבהאשר

חתרתתמהזהויבמההר.ונעלםשבירזהרגםהסעהרשלבבהשקטהדרוחש

נפתחהספרשםמכשפות.מאדרעדעליהאהובבספהרכמרחלפי,בספרי

שמעברהידיעהעבראלוהגנטיקה,ההיסטוריהנבכיאלהמכשפהבנפילת

להשגהמעברשהאוסדוישנותמידידעוים.הבלתיהסדורתאללידיעה.

השמיםמןהונפילההמכשפהשלהתעופהתנועתהתנעוה,אתהמניעחה

הגילוי.עבראל
שבדברים,המייחד''הצדאחריימיהםכלדרופיםוהסדוהשרדהרמז,"עבלי

-המראותאתשעשוההנקהדו,ארתהאחריהבדוד,המשהואותראחרי

החלרףבןהרגעאחרי-בעלוםאחתכחטיבה-להןהמכווניםהלשןוצויחפי

שלהעצמיתוסגלותםהיחיהדנשמתםאחרילעלומים,עדרנשנהשאינו
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הללומוכרחיםלופיכךחאיהם.בנפשידעוברגעאלושנקלטרכפיהדברים,

והמתנעעוהחיאל-למטרתםהמתנגדכלשרן,הודומםהקבעומן mלבר

מסוררתמפתחותפיעל-רגעכלבהלהכניסמחריביםעצמםהםשבה,

חדשים."צוירופיםהרכבותפוסקת,בלתיתנעוה-בידיהם

ופוחרות,שוקעותונדלקותכברתהכותבת,שלידיהתחתמפרפרותהמילים

ניתנוחלפילרחלנשמה.לוובשותנשמהפושטותומתמלאות,מתחקנרת

זהוהאשו:רהאיזןוגילוי-הוינגהייןסדו.היאהידיעהסץובספרהמפתחות

שברהחלוםותפיסתהאשורסדואחרחיפשוהספר,לעבילתהסמויהמנעו

שםאךשחלמה,חלוםלתמיד.מאושריהיהברשצרפהמישכלהסרטמקרח

לחומתשמתחתהסדויתבעירהסזvרולרםחבריאולויממנה.חמקהסטר

המסתורית,האשהלשןרעלטמוןהסרטשםאלויבתרנה? mהמבצוסין

בפיהאשרזרלמציאות,שנהפךלחלוםשנהפכיםחלומתוחלומתאשררז

מלאכתההדף.לרבןמלושורבשרבעצמהמוצאתהיאלכןהשירים.טמונים

נפשיתאצבעשאיזומשהראחרהזה,אחרהחיפשוהמסתורין. mפענהיא

אתהמערערהמקוםהאוהתהום,האוכיעליולהצביעכמההתעדותית

מאשורהייהברשצרפהמיכלאשרהסרטשםנעלםרבומשלוותה,התדועה

התהום.אתלהבעייכלוותאינןהמיליםאבללתמי.ד

מצואהגדלולופחחשנפתח,"סקדביאלקי,כותבבסדק,"רגעמציץ"האדם

-הסדקאתשעהלפיוסרתםקופץהוואלפניוהאירםהתהוושרבהונה

הקדומת,מאחותהמכבהלוהבדוקהבסגלוהאוחזלכומרחדשה,במילה

הפחה"מןניצלוהואושעהלפיהעדתאתכמסיחה

העצמי,להומורארתהמביאההזה,אתלהגדירחלפיחרלשליכלותהאי

מצרינותה.השפהאתמשחרריםאשרהשיבשולשיריהפאוטי,להומור

הנועבההומרוהתהום,מציאותלעלהתגברהיחיהדהרדךאלויהאוההומור

אשרהאומצניעותהנועבההומורהחיים;פעמיותמחדבחלוף,ההכהרמן

החיים.מןהעוקץאתמצויא

החיזכהובכלוםהו~חרק.הבכ~ההנגינה,מילים:בלילשונותל'אלהו'"עדר

אלאבאיםלסתרםלואכלות,שהמיליםממקרםמתחיליםהללוהמדבר.

גליהםבהמןראותנווגורפיםמציפיםהתהום,מןעולריםמבעבעים . mלפת

מןגםארהעדתמןהאדםאתמצויאיםשהםישלופיכךכנגדםעומדאוין

חייםחייהאיןאלה,משלשרהאחדמהדבהשאין mריצירתכלהעלום.

לעלום."באהשלאלהוצרוי

המשיכהרקחמור.קפיצתמעלינוקופץחלפ,יכותבתעלינו"מערים"הזמן

 mכישעבלרלמשיכהרקאחדות,התמדרגש,משךקביעות,בהישבעלר
מלולגלותותמידהאוהומאבקלהישכחחלוםשלסופרבקירם.ערגןלהטיל

עלעצלדומנסהבעור,רוקדהגרפנפששםהגחלים,בעותורשםהדף,לרבן

למלאו.מבליאיתרלחיותניתןאםהשאלהאתשמעלההחורשםעצמו.גחלי

 •אלש".סימןכותבתאניאםמחללו/?להתמלאיכלוהאני"האם

גרוסמןחגית

פרח"שלחלומוכישוף,של"מצב

 , 2013 ' 77'עתרןספריהוצאתהקולות,ריקודריבלין:אורנה

עמ' 105

לוהעלותהווילוןאתלהסיטהגעגוע.אתבנימים,השוכנתהרוחאת"לרקדו

 rעעלצרםאית;הלודרתהרוחאתלרקודבאישןו;.הירחגלגלואתבאוב
פותחתאלובשוררת .) 7(עמ'שתיכנס"הלדת,אתלהלפתוחרבשנ~י'האחת

העיסוקאתזלהותניתןבהןוכברהקולות;ריקודספרהאתריבליןאורנה

הןאדם,שלבנשמתוהןהמתחרשיםשינויבתהליכיבספרוהחדהשב

הכלוליםפרסקיםבלתישינויתהליכיבפרט.אשהחיישולאדםשלבחייו

בדימויכמרבר-זמנית,זהבצדזההמתקיימיםמנוגדיםמצביםביןמעברים

הלדת".אתלהלפתוחובשנייהאחתעין"לעצרם

וזרימהמשתניםמצביםעלמרשתתאחרים,אמנותמתחומייותרריקוד,

הספרשירילאורךומתפתחהראשון,ובשירבכותרתמופיעפוסקת,בלתי



כממשות.הןוהמנוגדים,השוניםהמצביםביןהקצבייםלמעבדיםכדימויהן
השד;ה;בתהוםפני;ולרחוץהקידות;מןיורדהקולות;"ריקדולדוגמה:

(עמ'כשפיו.""בימיידהעל;יקםוק;םפלוחדוולק,נאנקאחד;ידלוק

עלאותימרקידהאגם;,מןעלוהפנגיאנגי"נמרבספר,אחדובמקום ,) 12

מרקידצ;דגשרעלתופיםבמעגלאותי .11אינדיאניגשםבמחולצד;גשר

 .) 50(עמ'ושד.""

מכןיצואוכפועללקולריקדוביןזיקהיוצרתהקולות""דיקורהכותרת

אףאלאאותהלקרואדקלאהראוימןאותהלחוותשכדיאמנותלשידה,
משידיה.קוראתהיאשבותקליטורדיבליןהוסיפהבכדילאלה.להאזין

"שיהדשלובמסהולדיפולהמשודדעמדלשידהריקודביןזוזיקהעל

מקבילההפרוזהפיהשעלהמשוואה,אתהציבשבהמופשטת",ומחשבה

אתמעוידההפרוזהכמו"ההליכה,לטענתולשידה.והריקדולחליבה
לחלוטיןמכןשובחדברזהחדי"הריקדוואילובדווח",למטרהעצמה

למצבזהחדילמשהו,שואףהואאםלעצמו.מחוץמטוחלריקדואין 1 ". 1
חיוךאותוהחוויה,קיצוניותפרח,שלחלומוכישוף,שלמצבאידיאל,י

מסות(שלושהריק."החללאלאותןהמפנהזהשלפניועללבסוףהמופיע
 .) 60עמ'ולד,יפלובפואטיקה;

(עמ'כלבים ,) 29(עמ'עטלפיםדנים:חייםבעלימופיעיםהספדבשירי

 ) 46(עמ'יונה ,) 31(עמ'דוכיפת ,) 30(עמ'נמלים ,) 58(עמ'ינשופים ,) 54

לוסמל.למוטיבההופךהנמרוחוזרשבהמוזכריםהחייםבעלימביןעווד.
שוניםובהקשריםשוניםבצירופיםדיבליןשלכשידיחהמופיעזהסמל

סמלזהואבירןאצלראםאבירן.דודשלהנמרלסמלהזיקהאתמעלה

בשירכמוחבש,ילצדביטוימשמשחארדיבליןאצלגבר,יוארןנעוריםשל

ג;בכפופתזרוע,מצלוקתקמבדו,י;בג'ונגלבאפלר"רועתפנגיאנגי':'נמר

היאאונחבשיאארחאשחשלבנעוריהלואאשנמד".עיניים;,ואדומת

האימהיתובדאגתהבעלבונהבייסודיה,בכאביה,אם··כיאותה,מתאדת
אוח,/פנגיאאנג;,לדצו'רםאורז"גרגרלילדתה,אוכלמחפשתכשהיא
 .) 76(עמ'אשנמד"קמבודית;,לילהדארח,;אורז;,

משוגים,שלמנעדומייצגמתפתחזהסמלדיבליןאצלגםאבירןאלצכמו
פעימות, "'.'פעימות':'גשםבשירלמשלהיציהר;תהליךהואמחםאחד

פעימות;פעימות,שתרדצ;דגשרעלפנגיאנגינמראותהארקי;דפעימות

מסיהד;נפץ"חגורתבמרית':'לשרןובשיר ,) 50(עמ'הכתיבה"שולחןעד
לשוןלהחרי;שלנח;בלעומבעבעת;פעימה;;מחסידההפואט;יהנמרמן

 .) 41(עמ'החלב"בספלבמרית;

ירחיםחוצהגלקסיות;סובבמכונף;"נמר'מקודשת':בשירבנוסף,

בשירגםכמר ,) 39(עמ'אותיות"."למכחולמקודשת;לעשרתןושמשרת;

אלמלעו;ןהנשפךהנמ;ך;לרבדמכושפת;שעשני"בחןשעשני':'בדרן

השיריםבשניהמופיעהההתקדשות .) 38(עמ'מקדושת"והייתיעצמונ:ו;י

לנתינתם.משודדיםשלהתקדשותובהשאלהנביאים,שלהתקדשותמזכיהר

קשור,הנמרהיצירה.תהליךאתמייצגהנמרסמלאבירןמשידיבכמהגם

הנעוריםואןרהגבריותלערמתלואימהותלנשיותהןדיבליןבשיריכן,אם

לשניהם.משותףהיבטלפואטיקה,וחןאבירןאצל
שלמקומחעלהכותבתתוחחבספרדניםשיריםלאודן
נוסףכהיבטאלוהיםלביןבינההיחסיםועלבעולםחאשח
העול;םוועלתלוי;ה"אשהכותבת:היארכןמקומח.של

כיצלעותי;העלסוככתאלוהים;,שלהשחוהרומגבעתו
בידי'אלוהיםובשיר ,) 87(עמ'תלויה"אשהלוקח;המאיש
ובמחד;קעדמעס;האותווהיא,אש;הבידי"אלהויםאשה':

"קלוות'כשפים':בשיר .) 86(עמ'נפרם"הואעצמותיה,/

המשקוף"מסמרעל;תלוי;םאות;יהמנעול;מחודשולפים

חוזרתכקוונןבשירהדוברתחאשהשלזוועמדה ,) 14(עמ'
המפת;חמנג;ןלחשי;ם"במטחלמשל:נוספים,בשירים

(עמ'אותי"לצלו;בהעץ;אתשמפת;ההמסמראת;מפתח

15 (. 
ביןמנוגדיםואףשוניםבמצביםחאשחאתמתאדתדיבלין

עוצמחבעלתאקטיבית,מאשה-מטמודפחח mחעובכישותלשי;רשיד
מגבעתעדייןאןוועלהתלויהפסיביתאשהדןדאלהוים,אתהמנסחונח

''מר

הצרפת'ת'נה 9ה-שטרנפלדצב'קה
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מחזאיסופרמשורר, ,) Philippe Jaccttet (ז'קוטחפיליפ
וחיפושספקשלאיש . 1925ילידפרסים,עטורשווייצריומתרגם
חובריםשלמשקלםעםללהט;טמרוקללומר!"קלהאמת:

למילים'.'שהיוברגע
מלמטהשיריםבספר'לן:;נר'הפרקמתוןלקוחשלעילהתרגום

רק(ולאאותולישגילחוייכרט;רפילחבריומוקדש ) 1974 (
החמישים.החלוותיוםלכבודאותו),
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כלעלצליבה,מסמרעבודפיתויאלובייקטעודעלהיסוככתאלוהים

העשרבשיריהנוצרית.במסורתזהמדימויהעוליםהתרבתוייםההקשרים
בקשריםביטוילידיבאיםחאשחשלבמצנחותמורותגלגלויםהאחרןו,

כמובמשפחתה,נשיםביןלדודמדודהעובדיםסמויים
אתלשחהשלום,;עליה"סבתינענע':ברוטב'שוםבשיר

 .) 93(עמ'מגלגלת"המיליםאתאוני,העלום;

עוסקיםהקולותבריקודשהשיריםלומדכןאםניתן

גלוייםקשריםמקיימיםכן,כמונושאים,שלרחבבמגוון

היהדוייםהמקוררתועםשוניםמשודדיםעםונסתרים

כישוףכמרקיצונייםמצביםמתאדיםבעת,נחוהנוצריים.

מתחבתוכםהמכיליםודימוייםסמליםומעליםדויבקו,

חםהקורא,עבודסתומיםחםבחלקםאםואףקוטבי,

ולדישתיארכפיומפתים;למסקרניםהשיריםאתשחופנים
קיצוניותפרח,שלחלומוכישוף,של"מצבהשידה:את

המפנהזהשלפניועללבסוףהמופיעחיוךאותוהחוויה,
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