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וציפורייורוחרעבאני"עכשיו

 92 , 2013חושןאבןהוצאתהלילה,בחיקביתקךלואי:~כל
 ..עמ'

לחש,אותכפליה,הלהליבחיקביתשייראתקארתיאושתה,קבראיה

קרקשורה.לשנשכחיםהירםבוומעיררוםמערואלהלעהישירהפלעוים

חקליםיכחשאניתעהוגםלתחשותוי,מיליםחלברהחלצתיסונפתובקאירתו

כתפילתוהמערותו.דיילעמפעונחיםלבתישיהלארעונחהספרמןחרנבים

 ,) 21געמ'שבים"ננרלiו"לבט-חשיבהבמלאשתבלכ mשיגםספוגהברתו,

שביבהעסוקת~לכ ' mשי T ,) 23(עמ' "~ף j?.'biJ~ל~י~הקדנחןנ;ח"גז~ו
האפהלשהבר,ק, mחמאןהלא,לאהמארהלאלשחם,לא

החשכהשהאתתו,עמררובאופןהעת.לבבהנכוחיםהופחד

קברתםאתמקבשתהיאממנהמאצונקתרואינםשהובר

חם-מהתלהךנפדרלבתיחלקאלאשהמים,לש mחמאו

הזב.הזמתוכםי

יוום-ארו-חשוןבידמיויבלוטבאפוןלידיבאחזומכרותוב

מופעייםברתופעמיםבר.שימשו~לכעשוהבחםלהלי,

קים mמאןהומתרכו,החיבויתבשממעתוםהויםוהארו

האפהלחופנתבחםההפכים,יבןההתכהתאיירובמיחוד

 [il "-חלגמחהארו.לאההתקברתומןנפדרלבתימרכיב

 1 :" ~~~ירז.irל~ן~חףזקירז.P, irל ~iJליר iJ P, ~ pל

ttד r ירiJ חףזקםי 7מm " 'פף;ים~ט םי~~~" ;) 9געמiאךז
חחן;." /o ח~י~י;i~~בסינ~לתכ,מ; ןiJ~iן~נ~ן~יםחכזק.;.ך

 ;ך;א~~ת ~~ iJ"~ש,חן ;) 33(עמ' ".ט'לי ?.tח iJא~ל,ני ח.ט~" ;) 24(עמ'

iJבההתכהלרוב.ברתוחגמאתוערוקויימתו ,) 39געמ' "~,ע~דr חלשוןהארו

"א~י-שחיבהתבהליךחלקחליושלשחם,לאמחשרותהתקברתו mמאפש

וpנ;חן iJ~א;ך ו./~ Q .?~גף.יוםגגזןiJ ,iלJi;הל~לוסי~ני;ם~rזנונק:ד;ב~זiנו

האונ;יר iJ ~ 9"קךלואו ,) 35געמ' " m~~אך ./oל~ני1ם~ע,ישםים o1miJ/יכזר~1ח
 .) 72געמ'חשכה"נפקחי;םים mפפני;;ך

גםמעבותהושברוחמחחקעםמגעןרוחלשםלאמחשרותהןתקmברש;בח
מכ;;ס mלשת mל;מ"שכאת-מויםלסעביניהםנוספים,ידמייוםבאמעצתו

~חמ~ח..קלוני "לח;" ',) 2l-(עמ'י ./o?~כ,ח iJ~על iJמ;ןן,ןיםלדמציiי~ח~ני
"~ני-חנכיאו ;) 22(עמ' "ח~ק~ ח~ך~~ב; .m ו./~ iJמןן,ןיםצכ p ,םיק~~~

געמ' "ח~ Qמל/?יתקי;םtכף~ל~ע,נ;ולזק.אזץ.פתיק~;חי~ ; mכנ;ופלנ~ייא~תך

 .) 36געמ' " mמחברכא;דוחיניעלוהאתהחרל1ירעמנכי,א-יל,"שווב ,) 16
: '' ' • :' • -::· • -T ·: • -T ··:זז 

להביןכירהספר.משיריבתעשה-שערמופיעתויצפירוםכונפיציפירום

למשעמתוואתווהשיוותי~לכ.אלצהציפרוסמלמשמעתואתעלומקו

חיגתאינית,הגיהשלשהפסרפקטיבהמןהאשונית.בברתתוחאתיבלסרית

קיומהלעהלצעיבעשהיוברתויותו,תקופתוהחהצואתיבסרליתסימלוביקה

שעיוההיצפרובסמלהנתתבתוהאנשוי.מערואלבקלוקטיביתשנבחלש

מתמךשנתלהך-אתיבסרליםיסמליםנצוריםבוהאפוןלעארולשפךו

 mנצומילים, mחספנימיתחיווהמההרריםחחציתיתהמאיצתומיברבישבו
שנתואלפיעשתורלאןרוהפנימי.למסמוןחחציתיהמסמןביןתעדותיתזיקה

לסלמאתוןחפנהלאץרשהמים rבלנעוציפירוםלשיכלותןאשוניתתברתו

ביןהוחיברוהתנעוהלשהופסיכלווגיתחחחניתמשמעתוהאתבותכוהאצור

מןמיםציפרולצהלחלגמח,אינדיאני,ביראהמיתסופילעלנשגב.האצרי

הוגתשבהלהכהממנובץררחנממנולעהותההאקויינסוקעקריתלאהשמים

ביראתתלהךתחתליאתשאפשהר mחמקשהחלויההיאהציפרו-היהשב

כן- mעפ"כצפירם-חלגמחאלל,ידמיומחתווצויפרוםישיבתנ"העהלום.

 mלארניז1ןנסופתחגמח .)'הל"א,(-יעשיהו ".ם~;-זגל , m א~~ ~ה; ן~~
לע-טעבית,שמימית,מעכרותומיציתגהציפרובחםאלכימייםבתחירטים

14 
 374גליון

האםובניהתשרמוההיסטירוהמחשרכילהניחישהמתאורים.בתלהיכםי

הגףולשציתוואתעמנוחלוקתוחןרגע-הציפרויםלשהייחדויתמתכתתן

בהורגה,תלעמתו.השמיםאלפחרותוחןשאחירובורגעהכביהר,למגלבתו

לשפיזיאשיננוכהיבטשנחהוומהליבןיצפירוםביןתעדותיתזיקהנצוהר

רמתו-ח'בח'ייצגהלחגמח,עהתיקה,במצירםהנשמה.-האנשויתהחוויה

עהלונאריתהיארבתואמנתווציביתורהאםו,נשמתאתאנשויששארהציפרו

קברב.לבקח mחחאוהמתוועבתהגףומן

קרובותחן-דומהסמליתמשמעות~כלשלבשירתההמופיעותצליפורים

שמעברמהאלשואיפהבזיקהמצויותאןהמציאות,אלהפיזי,הקיוםאל

"עכשו ;) 91 ' 79 (נבארה"מאפרצפ;ךנ;ר,עדשיiזר"חח-לדוגמהלח,

~ח w"~ני ;) 36(עמ' ;,ם~~~,עק;תת ,;·פ~קט wm ,.;~~ןמלן,ר~לח;~געוים
חיות .) 60(עמ'נערנו"א;ךחלילהבעינ;י;פזiחתצפ;ךהמפכי;םפניאת

השבראתגםחצ~פוריםבאמעצות~כל-מביעה·חסיiנבלוית,משמעותן·;זו
שנן"הנעזב-הנשגבאלהתנעוהמןנפדרבלתיחלקהמחוויםהוכאב

 ;) 18גורים~,'(עמ' r9:זל;נ;ת~לצפ;ר~ר1י~;גףח 9 ~~ז;ר .1בוחן /o ף~~רע.;;ך
~פ;תקט.נ;ת;לר;ת"ובקר. ;) 24(עמ'~קיך;ת" תדt,כ~.? שi~.?~לאי;ניםלךא

שובiם ./oל~.ריק;ת"ז;ים ;) 45(עמ'~רים 9~רי;ם /oדרי;ם /oיכ,צ~ךי;ם

~זתמ~קש.תצפ;;ר רז:r~~פ;ךמרגוזריי~את"~ני ;) 66(עמ'צפ;ך"~גןת.קת;

 . . . . . .) 69געiנ'פ;~מים"קלו;ת 11 ;~~ 6

באתוםעוסקהספהלששמולקחוממנו ,) 73(עמ'בריעית''שאמתרושהיר

ליהל."זהשבהרונפתחשהריהוחשון.הארוחציפהובוומופיעיםהתהליכים

יל nמת-~חביתבניתלשחם, mלישחיבה,תלהך '.'םי'ו'מאפלם, mמעמק
בחיקביתלינחזi"אני-האיןתוחומתוחמטאפזייתחחזVכח ..קווןא·במעמ'קי

ן,ןכ~ךח ~~~,;,יו~חזקן-האו iJ~רחית, iJלזק;ךירק:ננזi ו.1חי:~~ית~~זין לחiJ;iל
~תmוך zו;נגורתה mאז;ןחחך;מי1ם mזןינק;ך:;ניגוית.~מתןז; 1 ". 1 .י~~~תב;

מופעיהשהירלשבהשמכו~בלונiyיו."~ת הi~ח;~ףלו;נ~~תה~ךiת iJקיתה

 חi~.שנ.;ובא;~זיר mל;מ p"ו~~זיןחלשםאלהכמיההאתכמייצגתהציפרושוב

לתחלךנפהאלחגמחהמחהוובביתמסתייםהשירלנ;ר~לזרי." ם;ב;~,כ ו~:~זיר

~ני ;.ן~זtלמן m~ק;דיכ,נכב ,.1".1 ~;וקהע.tר"עיך;-הוחשוןהארוחתכת

 • .) 74(עמ'חtקן" iJ~ו;נלתא;ך;לזקכ,ס~ים~לז?י~ח

נפשי"תוך"התקן

עמ' 89 , 2013כרמלהוצאתלמעגל,מחוץארבל-אלןו:שגית

אלבר-ןולאלשביכירוהבספרהארשןושהיר

שיןח" ו;נ~~ל~כ ן;דt,כ~"חך;-שבהרומסתיים
החרו,מןותהשתתויםהספרשיריחב .) 7(עמ'

ומשמעתוקברהמגע,קשר,ליצרובניסיןועוסקים

משפחתה,בניעם-חולדיןוכאבק, mממלואל

פלסטיניחפאעםאףשהיירםבואחרמטופלתויה

לגבר,אהבהשיירחנםהספרמשייררביםעמית.

למלאמבשקתהאיהאהבהבאמעצתואףכיתינו

חיים,לוחלויולרפאהפ,עצאתלאחתוהחהדאת

הכאבגלרושמו,מפראתבאהבההצןרוכגלרואן

שט /שניםכברנת;כיובע;טחיאתה-בההבןח

ז;ונו;ך Try ~ iJלi ~;~ף~ת jק~:;נ;ו~~זלי/ו;ז~מרדן
v רכלנ;וקופ;תס;~ר 1ר~ש;ת;:ני~ינו~~לף~m קת 9 ~~ת?שי~זר1י~ארך~

v ז•ות:r;:i זt " 'ארךאו ,) 44געמ"r:רב י1~זjl,פוירם" 9~ז,ריז.ףב1ח 1מא;:ח;בל~ףכ

 .) 82(עמ'

תשקוה,חיוחאישיחrבחמימראלמסויףהאהבה,לשהזמוחיהמרפאהביט

הותפתחתויפנימימימוגםהישירם,מןבבריםהאואףהנוכחרוגש,חשוניתו

~מקח;ךרלנ;י ת~~נ;יקגזן~נ;יח ;~~שיתן;נ;וקן ryכ,מ; , mנךטך• 9"~יר-

משיירבכבריםהזשביר .) 55געמ'חלב"לשחתכצוות /לכעם;ך mיור mי

תנעותפנימית.כתנעוה mמתאוהאהבהלזVהעמתררותנעותהבספההאהבה



-לפניםהחךרשביןכתנעוהגםמופעיהההתעתרזרר
ספנימיספניםו:ביז /קרתiלזpיסזpמ.~נךתj i/)' ~ /"שווב
 Tlבקלו /לףלקאר~לי~~סר j/)'מיא.ין /סחיצתיל~~ים

מעתדדותנעוה .) 33(עמ' "i'אב /אר~;וףאyrר~ת/~ני-
מופניםשאינםבשיריםגםמופיעהפנימההחץומןזר

מהזהלמלש, ,) 85(עמ'תרפיה''כמרשביראהובה.אל
ביןקוודאהמרפאתהתנעוהאפשחתאתאלבר-אלןו

לורודיהמחט mחדיבונקתדוהסולבתו,חלותויהמיטתו
סךח?1י~1כת Qלח;ץוס~נים:ביזסמ~~ש"ב?קתכ-

צא;יקומיסקאךi:/~לבי j/)'ל ry ~ו;iמ /שך~;הך mס~ידא
i.א.ויןמז;ר ה;~~~היא.דיכלח/ללi.:.זrז. m " '85ע<מ (. 

אורלכ-אלןוהדדי,האוהאהבהבאמעצתוהירפיותלהיך
בצמדבדנרלהבחיןמנעייןעבת.בהתפראתמרפאת
מופהעי,שבינהםהז.מלוהזבספרהנחתיםשהירים

אתהמעתדדוהחךרמןכתנעוההאהבהתנעותשוב,
אתחלוחהאהובתאוהאהובלשביכלותם-הפנים
את"מגהדלחיים:מים mחלקיםלועדדוהגףרגבלותו
געמ,מועה"ללכש;םמעניק /סrזבויי;םסזpאדחiע~;ב

הזה'היפיאiו ~ 1תאד /ףלא~תד;'ת!כקחו"תפקח, ) 50
-לףלעברoל;יםא~זקהךלךאאחר~ ה~? iQו!(שטות 1 ".[

 .) 51(עמ'בגן'iד"
מדמיתפקידבפטרלושיהדבכלללשפהכיחמה

להןר.הפניםבין mהמתארהתנעוהלשבאפשהרו
העטנתבואמעצתוובאמעצותההח;רומןנועבתהשיהד
בולהתכתןאליו,לשובהמשתדדומקבשתבדגשהשפה

ארלכ-אלןומבקשתכאןגםכילהבחיןמענייןלוהאח.
מקבשתהיאאהובהאתגם-זמניתבולופראלהירפא
ל;ף?סגיש~הייתי v "-למלשבמילתויה,לפרא
משכירםשלנינושהגישההאחתר;מיידכמרמלי;ם ' T Tד . ' •. ' ' •• -• 

~ q המליםאו ) 39עמ''אמפטרציה'(בשירנתוו::ז"דן"
אזiה /הכמע;טגתררלעrזיקףא.ת;מצiאתריא.נןלש.י
געמ· " 1,~לי .mמד:ב ~נ~בנוידת / ת;~.מi;זנ~זד /נ~Aךלא 45 (. . . . . . . 

התנעוהאתלאפשרהשפהלשלתפקיהדקת mמחגמה
שבכיחותהלאדותניתןלפניםהחךרשביןהמעתדדו

חפאתהנהאלןואלברבספר.הרפאויתשהפהלשהרבה
באמעצתוהפראוית,שפתההופכתבריםושביירםנשים,

(עמ'בןiק" j/)'סזpבוד"rזל:ב-פנימיתלשפההשיהד,
מי' m'הןר ;) 18(עמ' " 1שידלזקגים J!ס"~הל.קת ;) 11

~פשי"תןjiןתקן " ;) 39(עמ'מפו~~ה' tt ' ;) 29(עמ'
ודלף rwזמ /ס~בייל:ב r " ;) 41געמ'תקינה''ספיהר ;) 55 (

 "ה~ש~לזק:זשתקו~:וrזלי~י ;) 44(עמ'ך~שתi":בי~ינו
כיחמהבכלוןנוספתו,ברותחגמאתוקויימות ) 48(עמ'

טעונתוכמשתדדוהחפאה,חלקואתמסיהדאלבר-אלןו
זע.בדגשהמקצעויתשפתהאת

חלקואתהמשתדדושובעטוהבספרמהשיירםבאחדים
מטופלתויה.מלותחשותויהאתמתאדיםהוםהפחאה,
קדמבדשעיושחלקוהורפאהמדתועלוהאלומשיירם

 firJ~ל"עבב:וויך-למלשאו;רולכאבלגמדיחדיר;ד mבמי
 ם;~ ס~~ jן;כ~~י~א j/)'האולרמJךi;י; q ו(~חים 9מו

מטתלעהצטופפנויל!תiד"שכתיאו ) 16(עמ'אתiי"
 1נרגערתאל_מתנתתרד/'רגל~נ,הגבהוה,'rזחלוי;םי:בת

האתי;ם·סד n ~;ך ;w~א~ת n.מ~דק תז.:.~ ~".נ~קעeד.
יהד ivכמרזההפראוה,גםכיזiמה :) 14געiנ'לש.י"ס~ליו

 . mחחהיאאוליושבבטןהחדרמןיצואתהואהבה,

• 

האהבהמשורר

עמ' 96 , 2013ד mהמאהקיבץוהאהבה,שלהאךחהזיכןררבתשטיין:אודי

בישארלשנכתבהזוהחשדה,עהבריתשביהדהמבוהקיםהאהבהממשדדויאחדהאובדנשטייזאידו
כתבשניםעשרלפנילשמים.ספירםזהלנשואשהקשידוהבדדויםביןגםהאואויל:ןהחמישיםמשנתו
 .) 2002;ד mהמא(הקיבןרויחדיהאחתאהבהעל-לאשתושהקושדקצריםשיריםלשחזקמחזרו
מרוכבותהפיטרית,יכלותומבחינתגםאלאהיקפומבחינתקדאלקמדוולעעלוהלשפנינוהספדאלכ

עוחושביריםהגלומתוהדגשעצומתושבר,הוידמיוהמחשבה
ממומשתגלחה,תשקוהביןלנקמה,בתודידןיבעזלם,אהבהיבןניעםללהוהשיהדפקרי

אתמקיפיםשכאןהשירפקריתעשיםאתוה.הסרבינםמלכיםרגשתולללשרממחיינת,
לעהכתובאהובלכבפניהניצבתהעביתואחתאפשיר.צדמלכעבלוםעהתיקהנשוא
געגעויושמשואלתחשוה mהמנרגדום,לשברכבתושהאוהיידעההיאהאהבהאתודו

אנשוייצירהיתוך;/בכלפלעמדויכלו"איננימיתלווגית:למהתוכבדזההיהוכמיהתו
 .) 40(עמ'אחת"בכפיפהיח!,דמשוג,הלכתי;לשחלדלשאהוחזןרשאת;,כפי
ובחזתוהאהובהבדמותלטפלבבא'iהבתשטייזלשו mשישנקוטתהרדכיםאחת

אי-אפשרשהדיהסינקחכה.היאאויעוריםומחשבתורגשתולשכמעדנתהאהבה
באמעצתולאאהרבהשעירוםפנילעהמשתערתאחתיחסיםמעכרתלותארהלקיף

עשבהר;,תלויה"האהבהגוף:חלקיתחשוה,שבדירגעים,לשתיעדומקעטים,הלכחים,
 .) 36(עמ'גוף"לשבקימרואואחתבהעווי;הדיב;רולשבנוסחשמוכ!,רלחיבחקל

קשתוהכיהתחשותולעפסוחשאיננומהעובהדהאש;רביןנובעת,הספדשלעצומתו
שוכחלאהואוהחקשוהגבראללבהשתהלאשכהאהובההנטישהתחשותלמשל,האהוב.אתהמלתוו שדינרהנפ;שלשקבןצי mנשאתוה~יiוlערפללשעביראיךזוכר"אניעשרוים:עכבדוגםזהאתלה
 .) 16(עמ'מגיעים"החייםלהיכןלנסתו;הלכתשכאתגשירם,//תחתלישןר

לשבסיסיתובתפיסתוהתאוםחוסר-הלא-ביודיםהחיים mשכג-מיכדזרגשלכהתחשוהגםקויימת
זהטותו;שלככךלעלשךההתקעשתו/לעךלש,היומימויתההתרס;הלעמשתומם"אניהמציאתו:

המתחקזהאנשו;יהשערעבייתאתשתפתרוכידחשד;הבלדתאנחזתאשתהאח;הזילעכאריו, mיסת
יצפייה"לשמהורטלאחלללת;ךוהחידרםמלכאיתרהלתפנ;תואובארארפתיעךחכישנה/./בלכסיבבך

 .) 46(עמ'

שביןהתמיידהפערלעוהוחמוקהמשמרהזיכןורלעהמלכתו,שהניםלעלהגתברמנסהבתשטייןאידו
לשללעהלשןובאמעצתולשהאהבתףסיפרוהפיכתהאוהאמנתומשעהשכןיצשבירו.למהשיאישמה

תיאוריוכלותתוחכוםכנתו-הכתתולשלשםמלכלושורדיעבדוזשהוכידהללכ.לנחלתצתורויה,
עוחועצמיוגיליוהופתעה

החלאזת,עום .) 79(עמ'פטרי"סיפרוהויאלהיאמ;ןתינתןלאהאהבה"אולויתהוההמשדדו 73שביר
הואובןדהומציאההפעשמקוםלאשבהאו ) 1962 (האורבאתווהחרו,באותוהשרמיביכרויובספר
לומותיו: mאוהובתויואהבותיובגלדולעהמהמאדזהלקהדמהבאהבתתאזקהדמההלביןומנסה
שכירקהאיוו!,רלשבנפצותויוזמ;ןלאךדושנינואתתקייםשהאהבהבנפש;ישקדשעיתישנים"כמה

למהכאלשייתי,הותברדלחומייהשהמהללכתוםעדכן,אםמעדו,האו .) 66(עמ'ק" mהעדמתחתינו
מוגזם,לפעמיםביה;דלפעמיםלהשןו,לשבאהדושמאורלומהשנשמדלמהגםאלכהותורפףחקזשהיה
עצמם.כחייםומכערדיפה

האהבהלעוהאהובהעלשותח,בתיםויבשתו,עדיםפנילעשורבשובמתנלהתהללושכיריםהמחלמה
המאיימיםבאהוביםקנאהלשהוכאוביםהנקוביםהדגשתוומלוהמכלההזמןמלושהתייםלששימןרולעו

במציאתו:שהיאכמתואמיתית,זוגיתולשתעידושווב,שובבכהשנללכוכמובןבאש.מהלעהיהשאתום
 .) 23(עמ'מחסה"ממנהשאיןובדיתחניצחת,/בתאהרוזורתפניםלחדו:/זוכירםששנינובדירם"יוש

אתשם"אדילהאומדשהמשדדואזתגםהיאנןר. mפארמפנאתןומדוותאשלהבתקדלאהיאהאהובה
 .) 42געמ'קם" mרמעלרהםדזrזודאויךהופשתור;היוותירוםלכ

שיירםהודתו,ושידיאהבהשידישנים.מיובליותרבמשךמעלוהעבריתשיהדכותבבדנשטייזאדוי
האחרןובעשורעליו,המעודפיםלנשואיםלשוהחזהרלשצדדומניאדספארטית.ושיהדההדויםמותעל
מופעהיאשידתולספר.מספרמנוחה,חסרתמתמדת,התחשדתובצדמדשיםי mיציפדיןוחשוףהאו
ונדיבות.חשבןוופרימה,אלגנטיותוהתרסה,ורמנטיקהאוינטימיות,ניכורבהישוסכסוכים:ניגדויםדב

"אניאהבה:לתארהבאותבמיליםמשתמשיםשהיוהעבדיםהמשדדויםהםמעטיםלאהללכמעבד
אנ;יאלוםזמני.הבשרכיהגופי;םמןנצאלובסוףקר;בהצמיתותסוףאבללצמיתות./אותךא;ןרב
הואוטהורטחר:ויש .1הדבהשניםניסינולאותקו;הרתקוהו.ישהזו~הילשפותלצמיתות/./אהובך

אתיאב;ןהחומריבובמקרםוגםבצמיתות/./אהובךאניאלויאהבתנו!.גללוגיבכליעדנולש;אמה
 • .) 82(עמ'לצמיתות"יחדאלוילפניי!.ךאניופעםלפניאתפעםזה;,אתזהנובילשלטונו

וייכרטרפי
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