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 55 , 2013 ' 77'עתןרספריהגג,בעלייתהמשוגעבלומברג:חנן

עמ'

הגעתיעבברית,לאדוהיצואשיהדספדכלכמעטהקוארשיהדכמנקד

העציהד.השיהדעביקרטוב,לאבמצבעהבריתשהשיהדלמסקנהאלחרונה

מספרינם jJפרסים,להםמפריסהשהתרבתוהעציריםהמשודדיםמרבית

דבה mמגדר,אומקופחמגזרשלנרטיביםקצצותו,בשוחתלדיםסיפרוים

חאתשביהד,גלחהסכנההיאיתדנטריביותבנאליים.משפחתייםסיפרוים

כיוםהנכתבתהשיהדמרביתעבדואפית,שיהדמאפיינתשנטריביתומאחד

תקשתרו,אמעצישפעבעידןחייםאנחנובנוסף,מטעבה.לידיתקצהר,היא

אנשילמעשההםמשתדדווכלמשודדכלשבהםהצריכה,תרבותובעיןד

במיתדתלויהבהזוכיםשהםההכהרשמידתלמדי,כמים mמתציבוריחסי

פרסיםשבומצבנצורוכךלשהם.היחצ"ניתהעקשנות

שהיאה"נכנוה",השיהדאתשכתוביםלמימחקלוים

אלבכביכלואנינהבורגנית-ביתיתשיהדלכלבדךד

לשונית.אוחווייתיתמבחינההדודר

לשלשמתוזאתקצהרצדנזיהבמסגתראכנסאל

עציהדששיהדקדאומדאלה,ומשודדותמשרזדים

ת mפויא mמעטה,אםגםנכתבת,עדייןטובה

שהפכההספרותיתהמערכתלשבשלוייםלכלבךדד

חגמאותהישארלית.ברתבותלשלוייםעצמה
השפעתשבילובהמעד-בדיונישידתהןשכאלה

המשודדשלעטופדי ' rשמעונובלשהאדיילתוי

עמיחיבהשפעתהדימוייםשיתדאואלדהייט,עמוס

 . mאלנקשגיאלשמטאפזייתנטייהתךואבל
ביןשלונית,במדזנבתומצטייניםאלהמשדרזיםשני

הסמנטייםהתודשאוהציחפיםהידמויים,ברמתאם

יצואתושלנויתויכלותולואיןשאמנםנוסף,טובמשדרזהמתוכים.השונים

אתונטי,בתיארוהזחןחסלעמפהצהמשדדובולמבדג.חנןהאוחפן,

כ"חלוהמתיוגוכתצואהחבתריתוי mאםדחיילשמשהו,אקזיסטנציאליסטי

היטיבכבדלעשיהםהללו,החבתרייםהתיוגיםלעבייתיתואכנסלואנפש",

בשיריםנטריבייםסיפירוםמספרישבובמקוםמלצחיבלומבדגפקרו.לעמדו

מלביעצמו,בפנימציבשהאוהארילשהאתונטיתובגללחאתנלשכים,

מתעדלבומבדגחמלה.מעטלאעיבחתךוגםאלבקשה,מציאתולייפות

ובמקדיםמכאיבההקיצוניתושבחייםעבדואבלקצינויים,ומצביםרגשות

בכרה.להיתויכהלוהיאשבספתחהדיעקהד,דנים

שכןפיל,בגלדונאתוגיליולשחותמתלהיותצירכהזאתשרימהלע

ספדעלבלומבדג.לשהשנישיידוספדהנןחי,הספדעוךדגםנו jJהמקבר

האופסיכיאטרייםגבלומצבילששהתיעדובןמנחםכתבהארשןושידיו

אתמעבידאו mמשדז;והאובלומבדגאלבנכןו,זהחיים.עכתחעךדבלע

של(חזרות)אנאפוחתבאמעצותהשארבןיאמנותתיטתספודמציההחיים

יציתרובאמעצותהמקאר,שפתלשהלשנויתהפשטתוהשפעתמשפטים,

הפדר.ללבייחדהשלוביםייאשו,לביןשביריםהקיימת mתקוביןמתח

החוויהמורכבותאתלהעבידהמלצחייםאהלהםבספריותרהטוביםהשיירם

~זpד~ךםהלצב':'מסעהבא,שבירכמויח,דהלשוביםוייאשותקהוולש

iJ כיד;t~זת;ס!לכ~iנזדry ~ש~!iד~ךם דpנ ו;~ס;ךק~ז/i \!~~ךם ".;מ~~ר;ז ת~
הכ/למאבדיםשכאנובפני;ופתוחיםשמםיעשדילזעא!לזעשירהיהאשד

ל~לו1םrדפ~~ת.נוףת 7ללךע.;ג/ש;~אש~גפס-~;ף g ~ ~~~כ-ע.~רמים ם;~~-מ~
וי mההישעויהלצובעמדתהגאלה."לרגעלכי/לומוכניםדים 1טהאנואז

הלעוג.מההמןוטה,ך··~ותדהל~ותזוכהאבלנלעג,ההמןו,מצר
הילחתשלהתוםלימימגתעגעמטבעו,נוסטלגידוברהאולבומבדגלשהחבר

השנתט•לוינימיהשנא!העתילפניה•לחת/טל"נימיהנפש:מחלתבטרם

סיפן,,אתמספ,·שהדובר·אףנאהב;:הי~תיהבית~לייובגברת;בפדרסים
שגלדהאחרןו,אלוידדו,שלאת".סיפדזומספרד~אוהדי-במידת'מההא~ש~.
ימינו,שלהתקשותראמעצישלהפיצץולשפניבתרבותהשמונים,בשנות
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מתבגריםלשדודהחינוכית,הטלויוזיהעםהיחידלעץורמגתעגעעשדוחד

 ן~~ v~ב.יסם ח1~~ל~מים- v ~~ iZו~~ה~ם v "הלתבגר:המתקשיםנצחיים
ותחלתזקמתים v mשננס;ףהחנוני;תהטלויזיהשדודימלומוג;ן mהנעים
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התעשים,"

מחלתלעלוםהקואריםאתמכניס-הגג"בלעיתי"המשוגע-'הספדשם
הקדוםבספדומאשדיותרקטןזהבנשואהעוסקיםהשיריםמינןואבלהנפש,

דנים,שביריםכאןנחשףהסלבאזתובלכשבזרים.שיריםבלומבדג,של

בגוףהשימשובעזרתטתספדזמציהעובדהאודלוגמה,הבא,בשירכאשד

הלילהכלכמטורפיםיינו m '-לוודיונהלששיהדאתבמשהוהמזכירדנים,

די;ם ry ~~וכ~ביםקים 9 ר.~"י!ם [l]i ~~~~~נוiזך~האירות':בנושאגו

קשוחים ,~~ ה.;~נז:את; [i~תכיל~נו ry ה!iזiךח!\ו~~לדו.זרנו לה;.פ~~לי;נדנו

נךקןד rp ~~ל~ב ;מ~ו~~~בי;םנ;כים~נוה~הר ttנ;;א;טךא~~רי [i ;מ~ /

המדזקנים.""ה;דינואתע;ן;להאדיגצחיםואיננו ב;; mל
הטוב,במקהדאו,אש'פTו~ים·במוסו1תיוים mההנפשחלוי. ··ש;~עלומם
ציבורלשמצדוחבתרימניכרוהסובלאופלקיצוניעלוםהאומוגן,בדירו

זאתבלכהאווי mההמצבאבלהנפש.חלויעםמגעמכלהחששו"שפוי"

לבלומבדגמשמשוא mבחייהם,אחדאוזהברגעהאנשובניכלשלנחלתם

~:;ואטך [iארשןו':'אשפתהבא,בשירכמוהוא,באשדלסבלכמטאפוהד

-ע;~ההו rpמי ן;~ 91PiJ~ת~~ים [i~ Iךםד~ךתו~~דמשיח;ת;ריק ט~~ו;: ,~~
; m עהלוב!ההפנימיתנחצוועהדיםעומדיםנפש;םעלומתחנניםנ;כיםם

ע;מר'נאוי;ןשתןיושריח-חריף·ס;חרתיפיסיגיי;ת ·~ ,;r·נזהמתהמלאה
- T "~הכנ~~~א;סם' 'וbi2 1ל~בא;ד w '"נtינ~ bמ~ •• 'l1 • •• • •• •• "-• 

לשהלשוניתהכלים""קופסתשלמגבלותהניכתרהספ;דשליופיולמתח

יורתמרבההיההמשדדואםנשכרתלצאתיכלוהחיתהשויותדבלומבדג,

ישזאת,ובלכעלום. mהארץבשידתחשוביםמלדויםלשכהד mבקריאה

ההדזתוהמעודדבאופןהסבלאתלנסחהמצומצמת,הכליםבמסגרתביכלותו,

~י;ם [l]i~העבלום:לסבלשישהיחידהחיוביהשימשושהאוקתאחיס,אוף

כגליחל;מ;תינ;ואתוממשיםשמ;ת;בנועשיiים."אשדצעמ;םהח•יםאלה

 ;א-הlד~~ס ;א-'ת; i~י;ךי. 6אר'ק~ [iלאזזאתסחגר:~.~ת-~ךמרנרת ··ם~
v 1ז;רחפ."m זר~יןtt ז;~ין~י;ש~ז,ותtt ל.הך~;ןזזז,ות~v םזז~~וכ•ים." 
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החףהמבט

מגשמיות

מונה rאהרוס-פלחן:גאלוה
 , 2013עקדהצואתלחלומות,

עמ' 63

היאהרוס-פלחןגאלוהלששיתדה

משחקיפהפיתו,תמנותושלשיהד
מטאפיזיתתהייהתךובסימבלוים
בדזא. mהנשמהההוויה,לעלדיגיחית

המזכיהרלמיד,מצופנתסדושידתי mז
פאלושלהקשהשידתואתמהבמידת

הספחתיתהמערכתשבוועביןדלצאן.
הנכתבתהשיהדעיקרשבהובתקופה , mבכשחקעיםלקלוותבעיקרקשובה

לב. mבצ,דנתוהרהרוס-פלוחןלשששיתדהפלאאיןופדחאית,בהיהרהיא

הספדיםולכ , 1966מוסקווה,ילידתהרוס-פלחן,שלהשביעישידיהספדזהו

הוותיקה.'עקד'בהצואתיצאו

ניסיןו mמסתודין, mהסדולאוויתרהקואראתמכניסבספרהארשןוהשיר

הסובבמאחודי"העצחיםלעין:גליושאינומהאתבמיליםלתארהאו

ומתפלצי;םמתחבירםחוכמהלשזכיםעוקריםפיתלוי;םורביחמקמקים

מעשעשתוידהיתלוי;םבמחזהיאבדומידפנינו,אתהנעלםילשבלרגע



האו"הנעלם"כאמרהבטלים".אברכןלאשאםהתרסתנו,פדיאתתקטוף
הרוס-פלחןהומעשילקונקרטיהמנודבעידןדנות.צרורתלורכשהספד,גיבור

שירויאתשאיבדליצן"הזמן,בזמן:העוסקשידהנהבמופשט.לעסוקאהובת

אתוגדושיםתדי!,רמתפשטיםהעצמים .1עצמרסביבמסתחררהמשקל;,
כפיים;.למחיאותזוכהשהמופעיפלאלאדנים;,מעריציםל!\ינות ".ב mהמ
בציפייה".ידייםומחככיםהזמ;ןשלקריסתוש mתתכיצדתהויםהכל

הניהיליזםכנגדהתרסהאיזוכאןמצואאונילאינטדפטצירת,ים mפתשידיה
דקזהויאבלהזמן,אתאפילולהכניעיכלושחראהסבורימינו,לשהמעדי
אחת.פרשנות

הרוס-פלחן,שאולתלט?" mהמלנוכחעצמיות;לשרטטמתאפשר"איך

המאפיינתאני"ה"אנילשידתובניגדוהוקבלה.הסדומתודתהמשופעתבשיהד
לחחגמנסהדקוואהרוס-פלחן mשיימינו,שלהצעיהדהשיהדמדניתאת

המו~דת;העצמיותקקרעאת"לשמוטנתפס:הבלתיאולהעלוםאלמהאני
כבלשהם/.בהלעשרת /-האורחעוובדיהב;ןחיתוהזעתו,לדוחתולהניח
אבללזהד,שידתאתהמזכיהרצניעותהעת."באועדלחסתר;,העדפיליובצד

הרוסים.הסימבלויסטיםבהשפעתאלוייותר,תמרנתית
אמונהאלוייתור,גדלומשהרלטובתהאניאתהמעליםשידעדרהרבה

לדיגיחית:בשיהדאלאכלשעצמהדתיתשביהדמרובדשאיןלמחתבבואר,
שיצורתהמיטיב;ההחחאללהתפוגגמנתעלדקנדלות mמרכבזiוי':.אני
יותרלאהי;וכמרעיתיםביןהמלדגותזהויתולשנלשמתלבתי mשדש

הארשתיהניצץוע/לבחחקהידוסוגדאשדהבואר,שלמדפדפתוממחשבתו

סמלזהרהדיהדיהבואר",שלמדפדפותכ"מחשברתזהויותמדפה".אויבר
ביופיו.מהריב

אתלותארהגדלותו,השאלתואתלשאלומתביישתלאהרוס-פלחן mשי
גליםבמבi.ךרההתצחצתרמןעייפה"התעדוההמתעייפת:הנאבקת,התעדוה

האינסופי;,הקצףמןנבאריםעלומות .1עדיהמגיעיםאוינםמתנפצי;םגלים
צפונהבתרנהעמקומנג/.דנמצאתהויאתינ;קושלחלוםכמרמתפוגגיםאחד

הנההאינסופי"הקצףמןנבארים"עלומותקצוים".במקלעתעטופהלשו;הו
כבריאה.החלופיתואת mהמתאביותר,חזקהשרהד
הותפנההתקח;ן"הספלפילוסופית:שיהדלחשוב,שמעונייןלמישיהדזהוי

פנימ;יריקליצורהי;הניתןקדלוהשמים;.מןלתדרעשתידן ?l'למקר;ם
הלעבתו,אותהישאתהמקשדעביןדלריקאהבהבתרנו".להיבלעמבלי
החחבחלל.שחדרחדרכמר-מעודדשהאוהואימהבחהדדהנהדגםאבל
לשואו ./",חרעבנקברבירתשמתעתעת m;הן"זרזה:בספרחחדמרטיבהיא

עלשידעודרעצמו".אתשטוףר mפשהיאהעובהדאת;להסרותתנסה
האדרסילןואלהמסתחררי;םהעליםאך ; mדשהיאיעדותלא"החחהחח:

השפיעהשבקריסתהעזתו;עלמעידיםהאי;ןאליגדפובטםרהמשתכ;ן

טובענ;ימגשמיותהחףהמבטלהכיל;.המסרבתהרריהלנוכחעצמה;,לתוך

שים mללהרריה,האזנהכלוהשכלשיהד-מחשבה"הצפונהכמחשבה
בבראיה.הקיימיםהוהדסהציירהרת mלכמעדוותמתוךשבטבע,העדניים

חאתמדי,סתומתונותרותהתמונותלעתיםחסרונות:גםהיפהפהלספריש
מתחבחת:שאינןופחדמסגרותמתקשרתו,שלאתמונותשליתדעומסעקב

מטעב .1בעדברביהבהשימשועורגהויתורהתרנגלו:/קריאתנשמעה"אוז

בשוחתמדייתור-שלנר.""העץחקוקהאחדצחעל .1לנרניתןויחידאחד
בשוחתגםכךלועץ.לערגהמתחבריםאינםהומטבעהתרנגלוספרחת,

היו mשכחלוםפרפוריותימ;סבאדרנגעה"השתיקההבאות:הבעייתיות
בלוריתןהשתעעשהארדחמס."קארהסדוהעשהמאחויד .1עיררחתלכנפיים

אתלבטא mהחרתקשהבשיהדסתומות.הנתורותשרדות-שחלד"עד
התמרנה.אחידותעללהקפידחשובלביטויניתןהבלתי
הקצרהשירשמעידכפיובשל,מדשיםספדכאמדוהאוהכלוהסךאבל
להגיעהמשתקוקת;ומבעעבת;רותחת;מחשב;ההיא"ההוויהאסיים:בר

 •למיצויה".

גלעדיובל

ובדאוהד

נקורבברקד

ערקאינטרנטנינגלהשחדעת
ז- ." : ·: : . . ·:-:-- ..

 .~דוםןקי~ןקק'~ץעודך!'יד
צבעו,אתמחדשלהגדירנוכל

-: -: • '' T T ,'' • : 

מעופפים,מינילמנות . : . .. : : . 

זp~~זנולמ~סקיםלשוב
ברא.מבראשיתשפהולחפש
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גלהשמד-אינטרנטנגלהשחדעת
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נונ;רןה, ה~ך~~ךןק

ולהפכה.להרטיבהנרתם
' •• T T • : - : T : T : 

ס~!'דות.~ת אי~~~
ךדום.היאזp~נ,.ךתנא~ד~סנ;רסלה,~רונים;ק~ע

~ד~לינו,ע,~~יםנךדססק~~יםקו p~~ pז~ימ
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