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(הצואתהומלסאביטוב,ירדןשלספרדעל
 ) 2008כרמל-עמדה

לידיבאחנורההתגלגל , 2008בשנתאורשראהאף
לעמנחאנימח,דהומלס.אביטוביןדרשלספרו
הישארליתחליווההספרלשהלרוונטיתוכי , mקשכןטובמאיד,ןחטא,

ונח.בימינוהועלומית
זאתהספתור,לשי-פלויטי mחחב mלתפקיבאשרהוויכוחיוכערכאןלא

מחונןסופרכאשראלבביתו;רהחשובשחארהאמנותי mלתפקיבנוסף
לאחאראביטובנשכירם.קוארויוהסופריצואיםהשניים,ביןלשלבמצליח
לאמשימהקצרים,סיפירוםלשתצףרבאמעצותרומןששחרהארשןוהסופד
נוח.בהלצחהנחעומדשחארכשלעצמה,פשטוה

מגדירשחארתךוילשורמי,הומלסלשהיומיומיהקפקאילרפשאותנוגוררחאר
חם"הומלסיםחאר:באשרהומלסלבלשהקיומימצבואתמופלאהברגישות

אןבררוים",חםמטעבםאלבחלכקתו,לפעמיםמסתובביםוב, mכלביכמו
חיךולהלעותחלייר-סירואליסטיבסגנתואביטובמלציחהקרדו,לקפקאבניגדו
מצואשכההומלסלמלש,הקדומים.בספריובלטשכבדייחדויחומרובחשו
לישנארהמבחרוביתליי m"בחמבחרו:בביתאואודרבתיבתללילהמקלט
כתובתשאמעצעדבר mחלתאשאלכרכדיגדלומספיקעדייןאבל-זלוחכי

חיהכבר"קןלציפרו:חופןשכההומלסחובריםמגיעיםלשיאאבלקבעוה".
יכלושאנינפלא,הרגשתילציפרו".לחפןוחיתהשליהבאה mחומט-לי

לעי".חרבנושכלוםעשכיו,דע mשקכמולואכלום,עללחרבןשינוילשם
עדדלמיןו,מציאתושיבןהגבלואתלשטשטאביטובמצליחקרובותלעתים

בתךולהגתררועברושכגיבודר mבנלגמריומרגישבכ,ןמבחיןאינושהקרוא
מלעית.בתרולתפקדומתחיל~לביםלארבעהמתחבראומכוניתשלבגאז'

לזצבדגד:עחפניהעוז,עמוס
כתרהרצאתומילים,יהודים

עמ' 276 , 2014

בשימורהכתובההמילהתפקיד
עוזהיחרדי.העםבתולדותהגחלת

אחרמתחקיםההיסטוריוניתובתו

לאודךומיליםיהודיםביןהקשר
היהודית.והספרותההיסטוריה

האוש,רקץאזולאי:שמעון
החיים,ומשמערתפילוסופיה

 391 , 2014אסטרולוגהוצאת

עמ'

בחייםמשמעותאחרחיפשו

שמעןוד"רהמבחרים.המדורניים

תפיסההלעיצמבקשזאאלוי
בחינתתךואזת,שלהלאמגשבות
שבבסיסהפליסוופייםחעריתתו

חיינו.

לזמןבחזרהשרף:גירי
 , 2014פורסהצראתוריתמוס,

עמ' 74

כמהלשיבקתרויתבחינה
זןנתןשעטןהחווריםמחטעיתים

לקאנונייםשבחפנומאמריםשבני-
ו mשיגנר-הספתורחקוירעבדו

שרףתחוחבנוסף,לאתמרן;לש
 mשילעחמנררויהמחקרמעוד

אפלווגטי.עדייןאלתמרן

בספרות,חשדאינוהבררוההומלסותיאורכלכליי mחחבחשבומוטיב
האמריקניתבספחתופקרנוסטיינבקכןלעשותהפליאו . mובשיבקלונעו

שחקןהלציחזמן,באותוהגדלו.השפלבתקופתהעממיבזמרגאטרידווי
נודושלבדמותודומעחיוךלהעלותצ'פליןצ'לרישבםמאנגליהאלמוני
שדרותעלמשפיעההמדורניתהכלכליתשהחוויהכלבבאחחנח,טרגי.קומי
בכיכובולאושר""המדרףכמוסטריםהמוטיב.חחריתור,בתו mיות mחב
ו"מתקיןמח,דלרחובשנזרקאמירקניברקורהמתארבאחר"ב,סמית'יוללש

בתילנתקנאלץמיםחברתנציגאיןהמספראיבגי,משחלשבכיכובוחמים"
קלונעויותדוגמאותשתירקחןחמים,חשבןובתשלוםעומדיםשאינםאב
(הטרילוגיהקונחעלכותבגטויירסחאוןפרחבספחת,גםכןרבות.מני

הישארליתובספרות .) 1999הבאנהומלך 1998הבאנהשלהמלוכלכת
 .) 2013עובר(עםעולםצלהאחרוןבספרובערםנירכךעללכתובהיטיב

באופןלנושאמתעורריםהחלוהישראליםהוקלונעושהספרותבעדואלום,
 , 2011שלהמחאהתנועתאתאביטובהקדיםלאחרונה,רקאינטנסיבי

צבעוניותהרקעעלזאתהישראלי, mבחקשזוקשהמציאותלתארכשהיטיב
ספרותיאזההרמתמרורמכברזהחפנה 2014שבשנתמציאותירשולים,של

אצרית.כללכאובתאורבניתלמציאות
פרסשזונחלקוותישאמריקה.ברדוםאביטובשחוחהאחרונותבשנים
כמוספריםשלמחברםיפה,לספרותיחשליםקוןרלספרותהממשלהראש

(כרמל,כעמירהאותושיקברוביקשבשג'ימי ,) m 1991(כינהסתכלות
 ,) 2001(אסטרלווגסנטיאגושלהליהל ,) 1996(מעריבהסליחותארןו ,) 1995

 ,) 2003(אסטרלווגמזהתצאלאככרחתונה ,) 2001עובד(עםמאמאפתק

לאץר mבמחיחזור ,) 2005(כרמל,מיאמישלהאורות ) 2004(גלרוייומה
 •בכתיבתו.אותנוויענגהקשדו

פייןיונתן

מערכתהקמתכולרה:כךהאחרון:ספרוישראלי,וסופרחוקר-פייןיונתןר"ר
 .) 2009(כרמלבישראלהממשל

המלצת

JYJ ~תוווןן

הציונית.חאידיאולוגיחמושתתת
ברבר,שלמחזותנדוניםהיתרבין

וחלאהוהרצל,טשרניחובסקי
יגאלמגד,אהרןאלוני,נסיםאל

אלהלאהשמיר,משהמוסנזון,
חנוןקינן,עמוסשבתאי,יעקב

סרבוליהושעמזי"א,עדנהלוין,
ועוד.ועוד

חיהשלנראמאשבילי:בנימין
עמ' 150 , 2014דבירהוצאתכאן,

אשפוזהעםמתמודדשבילי
ועםהמשוגעים,בביתאמושל

הואאליה.שהתכחשתחושתו
דרךאמואללהתחברמנסה

רומא,שלברחובותיהשוטטות
ישושלבצלמיםהתבוננות
 llllillבספרים.וקריאהוהמרובה

ומזוודות,שדותעוז:אברהם

העבריתהדרמהעלתזות
דסלינגהוצאתהציוני,והסיןק,ר

עמ' 318 ·, 2014
העבריהתיאטרוןביןהיחס

שעליוהנרטיבלביןהמודרני

מרץ-אפריל
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מערבית:מונית,אלח'מיסי:ח'אלר
הרצאתסירן,ועמנואלחרמןתמר
עמ' 160 , 2014יהשליםכרמל

רתסרטיאיסרפדהכותב,של·,ת,ח,שי 5.8 .
בשניםבקהירמוניותנהגיםע· ,מצרי

ואח("תאנסי")הספר . 2005-2006

רחיה , 2007בשנתבמצריםאור

המהפכהיניצנאתבבטאור i:iכלדב
 .מובאדכשלטוןאתשהפילההעממית

בתיאורחוליהמוסיפהשיחה?ל .
הפלויטייםהחברתיים <המפגעים:·
הלגיטימיותעלשערערוכלכליים v~ו .
מושחתאטום,מרכא,משטר.·של, .
. c בעדותך;,עמו. 

 ,יוסימספידרת:תהדו,קצ'ז'איך:פלבר
עמ'. 198 , 2014זיקיתהצראתטל,

עבדיםספינתעלמגיעעלוםגיבור .
עבדוותעליוומוטלותש.ם,חסדלאי ,

 ,מדימתפרשת.אינהשמחותןבזויות,
 , ..ויחסי ,'נוספיםעבד~םלאימגיעיםיום

מתחלפים,ועבדאדון.ביןהכוחות.
ומתעתעים.מתפרעיםמתפזרים,

תרדה

... 
החדשים,חלומותיהםבאר:חיים

עמ' 480 , 2014עובדעםהרצאת

 ,שורקגדעוןלשעבד,מוסדאיש
ימיעלהיסטורידומןלכתובמחליט

אליומצדףחראזהלצורךעלמייך.אל
שמאחוריהסופדת ,ובראלמחאת

הגברבין .ח'חסיםמעדנתמכד.דב
והחכמההתוססתלאשההמיושב
הדומן.במרכזעומדת

צץ"חנההספד:מתוךמירון.שכתב

מכל.מעלה;- ;ל.פ~~ירת-צוד. 1::קיכךן, , .
השחקים,מעונו /א, ?lטד;;.ולא. ו.rיחו:ו.: .:·י ,

חפשירוגז,מכלעתיק•,/ l;fבערiכ"נאן~!.';
 .) 91עמ'אנגילוס'"לוס 1 'רi'.'(~משטמח' :·.-.:: '
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מבחדהחשכה,גגרייכדט:.;דפי

 , 2013חרשןאבןהרצאתשירים,

עמ' 242

" v מעטים.דק י.;ל :זנ~דותדמויות
חירם .;והולכיםקרביםםלחןב ;.;חיים.אחד-עשרנעליים, :ה~~~~'לח

העפרא.ת ;שוזפע.שאנירוזכה 1מתקןנ1.ו ri 'חצראאךגבטיבאיים,סיפורים
 . ) 70עמ'('תצלום',מזזנר,;שבפח . , .עמ' 73 , 2014כרמל
יהדויםשל-עלומםעלסיפוריםקובץ

נ·.. ..!,

השמש,מחברתב;-כ;כב:.ישאדלחשואח·רי.אחשהיגרואיד:פ~ mממז
 .עמ' 94 , 2014לשידהקשבהצראת . ~'ך"שקעט,שם: rבחוקימלארגנטינה, .'

על /שעומדתממשיתלא"ציפור, " . : . : , ' .;אמריקאדרוםיהדוי
דבריםעל ;שורקתנאדהבלתיענף . ·;- •; ·-

מהאחדיתרדוףכךאחד ;ו;קדשלא ,,:, .. ' .לבכות,פנים iח'רדיאליאס
('שריקה',לך~ר"כנפייםיש /~קוף,

 .) 29עמ'

שנהב-שהרבני,יההדומערבית:

סימןד mחמאהקיבץוהצראת

עמ' 221 , 2014קריאה.

הושלכהשנרצח . 'ברגשל'גופתו
 "רות.בנייאונסק"רבשכונתזבלבערמת

הנרצחשלסיפורואחדההתחקות ;
מלחמתשלסיפורהאת .חושפת ..
השבעיםבשנותבלבנוןהאזרחים "

שעבהד. 'חמאהשל ~והשמרנים
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שיריםךא;א,~ר~בי:חדרה

הקיבוץהצראת .•-2012 2005 .

עמ' 154 , 2014המאוחד

האניגמטיתדמותהסביבאחנהשירת

אתםילובש"וכשלילה, .ואנאשל
 ,;חלילהתיבחינאחזים /חלילה,תיחי

תיחישלהלבנותרגליהעלםיזורח
אלי',המציאות'כל(מתוךחלילה"

 .) 15 'עמ

חעדך:השירים,רגלסרן:אברהם
 , 2013ביאליקמוסדהרצאתמירןו,

עמ' 412

המשודדשלהעברייםהשיריםכל
כולל ,) 1981-1896 (היחרדי-אמריקני

 ;קלהלאאהבהאביר:שלמה
עמ' 66 , 2014לשידהקשבהרצאת
 ,לגילימתאיםגב1,רישאומדן:"ברגע
עדלבי .;מהמביןאינירוחש /ואולי."
נחי"מפולתונפשגוף .;ארבדנן .גדות

 .) 64עמ'נדמה',('השלמה,

הרצאתהסוף,לקראתחטב:יוסף
עמ' 77 , 2013גוונים •

להיגמרלאא;טאטמתכונ;ן"גרפי
שממילא ;תקיןגוףלזרוקחבלבטו;ב

;ללמנועאזי ;ויא~ליתפור;ר
בהדרגה" ;מתקלקלחרא ;תשחית

 .) 46עiנ'מתכונן',(גופי

 ,חרצא.ז:יובה.רבחושתשקד:נעמה
עמ' 77 , 2013המאוחדהקיבוץ
מניחברכיה,עלעצמ;ומניח"חוiסחד

בתלתניiוךב;תלחדורהשמ;שרק Tלמס
בושהללאtכל 9 ~רi:יודעתאניכך ·אחר

"במגבת;;וחםחפוףתינוקויור;ם

 '-- .) 52עמ'('חשדה', "הל.פ~~

הרצאתואני,קפקאשטרנברג:חני

עמ' 100 , 2014מקף

קצרים.וסיפוריםפרחחקטעי

עםהמתכתבתספרותיתביוגרפיה

שנקראסיפור(כוללקאמיסופרים,
פרוסטשולץ,בדונומוסיל,'הנפילה'),

דמתהמדי"יותרכמובן:וקפקא,ועוד,

במבוךכמוחושנלכדהעדלקפקא,
ואולייציאה,פתחבסופושאין

חנינהכי ,אותואחנהמלכתחילה
שלללבםמביניםלכוריםכיללבו,

 .) 85(עמ' "לכודים

 328 • 2,014המאוחדחקךכרץהרצאת
 ·., ,' , '·' , , ' ,_; ..י' ;'עמ

(חמשנוחך;מןשלשת 1מ~רמחדר~-
השניוחלקהשדה,כעשבשל

פרדסםאשרמתוכננת)בטרילוגיה

חניכתוסיפור .-1957בבראשונה

מושבתבןיחיאשלוהתנגדותו
הנעלמתברותהתאהבותו ,האיכרים

ודלענימנעדבוהחלוהשינויו,ימחי
מעמדיתתודעהבעללצעירהשכלה,
הקהילהאתגילהנההעתירולאומית,
דבראחריתכוללהספדהתימנית.

גובדין.נוריתמאת

םביבמרדכי

הזמניםעלהאמתפלררס:אדם
דנהמאנגלית:האלה,המשובים

ביתאחחתהצראתאלעזר-חלדי,

עמ' 356 , 2014

ואשפתועבודתו,ממקוםפיטוריולאחד
 1מתחב1החולים,בביתכוויותבעקבות

שמןסקוטיגברמקנאמי,חווארד .

ורגישגאוןילדסול,עםמחרומעט
לזכייהאותומייערים .שחוריו ,מרי

האישבין .בזיכרוןהעולםבאליפות
רקעעלמבדידותםיהסובלוהילד

המניעהחברותמתפתחתחריגותם,

 .הדומןעלילתאת

וקמיבסקי,אניקלמן:דניאל
הרצאתליבדמן,רחלמגרמנית:

עמ' 158 , 2014פעוליםספרית
לאמןושאפתןצעירביוגרףביןמפגש
אלהקוראאתמובילונרגן,קשיש

האמנות,עולםשלהקלעיםמאחורי
והפרסום.התחילה

~ 


