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לושאכפתמשורר

עמ' 104 , 2013 ' 77'עתןרספרישלרם,שלאספןקלינסקי:איתן

הארשונה.האינתיפאהדבימיבארשתהופגשתיקארתיקלינסקיאיתןאת
לואאחריםעתבכתביו"חותם"עבתןרזהבצרזהפעםלאהופיעושירינו
להבחיןכדימובסת'עבריתללשןו('מהדוהארשןוספח mלכותזקוקהייתי

מוהדהעלום:מןחלףשכמעטהנדירהסוגמןומחנךבמוהדשמחבר
הספראתהאהובלתנ"ךומוהדהשתים,לרבדיהבשלןוהשלוטלעברית,

נלמדים,הפחותמוכרים,הפחתוהפרקיםאתגםבומכירמלמד,שהאו
אםר,אהובמוסרי,צורב,אקטאוליבאורופסוקיהםדמויותיהםאתומאיר
ותורתם.האמתנביאיבחח

לשיחותחייועבבדותהאחהכמחנךאוופיוובמקארבלשןולשיטתובדצ
הרגישאמת,משודרוכאדם:כמשדוראזכברלביאתמשךממש,של

כואבביטוילכךונותןהמחכאים,החלשים,לוסבלהאנשויהמוסרלצווי
לעבאדם-אודםבשיריו;כאחדלבקווער

ספחתית,במחאהמסתפקשאינוומוסר,מצפןו

שוביצואאלאבכיכחת,ובהפגנותבהטפה
בהםשהשהייהלשטחים(גםהשטחאלשווב
מנסהנאבק,ה, mמממש),שלבסכנהכחכה
מערדותבאופטימיותאזת."בכלאלוישלנות,

ירמיהולשמגולרולרגעלחששוולביהשתאות.
לתךושאמרהאמתדברילעשהשולךהנביא,
המטהר.שבחצרהבור

מרגישאניכךבשלרקלואגילי.בןהאואיתן
האושבהםהאישיים,שיריורובעםההדזתו

"בלוריתמדוללבת",כסופה"לבוריתמזכיר
זקרה"שיבההמהדד","שיבתיבכתדר",שיבתי

נארהאתה"איךמלחמה",לשסעחתיהעשבר
"כלהנפלאות:שהורותארבעעםאו ;" 77בן

נמלטוממנ;ההכבהד,בנקבימליםמסמןבמקתדל;,חלומותאוגראנייום
שבירשכתבהמשרוראלבנקי".שירלשיריכלותיאתןנקיות;מליםפיררוי

אינו-יצעוי"לעחפקמוותלהשילמתבקש"אני-אביב'סביתי'עם
לוהשתתףלשום",לשנלאהלבתיאספן"עצמואתלוכנותמהלמשיךנרתע

מפ.הדשבהםהמקומותשוארעארקיבאלסוסיא,בבעלי.ןסעוחתבהפגנות
האמתנביאידבריאתוגלדנוגלותושבההמדינהלבובאטימותבאכזריות

לעעמים",לשנימרינות"שתילעכתובהאועדובבית".ביתמגיעי"הרלע
חלום-אגח"סיירת"חלוםמוערלישבניהןאמהותשלותחינתןתפילתן

אתוישבחרספריםו"ארןועם-הבחיהרמבלעואיוב".ב"סיירתשנסתיים
העמים".מכלאותיבחרלואעהמים,/לבעם

החשדים''העלויםגילובנילבפיבהתנשאותבילדותוהאוגםשחטאכצב;ו
ומצטףר'לזמן',המטלטלשירועםלביבלבמהדזהאניהשאוה,מןשנילצו
הרבהרים mמאלעלויםהמוקשדיםשיריואול , mmהמאהסליחהלבקשת

העורשחדוילפליטיםהנוארהיחסלעים mומונטאשה,כאלכסייותר,
מצואם.לאצרותומגשרויםאלינו,המגיעים

לדמויותחוקאשהקדישהשיריםאתגםוכאבבהתרגשותקארואוני
מיכלנא.~ן:אתומאז,אזלשנו,לתנ"ךהמירוםחשותמידשלאהמקאריות

שכהאוא~תומסכיםאונידדו.אשתשעבבתאיה,בתצרפהשאלו,בת
יחסיאתשוף mישארל",מלךל"דחוילדיההאומההעצרתאתמקויע
ליש.בןפלטיאולהחתיאוריהאלהאוגםיצואלובישואלו.שמאול

לביבלבממליץאנילבבבי.אדםחח,אישמשודר,האוקלינסקיאיתן
בפארפהחותם mהאחרים,ובקבציוהזה,בקוץבהשיריםקריאתלע
"ישנםאלתרמן:לשהארשןושיריומספרכךכלהמוכרותהשורותעל

 •כמהוו".משרדולנושיששארינואךממנו;גלחיםמשרדוים

קליגסקין nא~

שלוםשלאספד

אלמגורןד
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 2עלפול:ג•א

מותם"מגזרתדברים"הפקעת

עמ' 234 , 2013חשוןאבןהחשכה,גגוייכרט:רפי

רפילשספריואחד-שערמתךושיריםמבחרהלקוט-החש.כהגגהספר
נקודותהמזמיןיריעה,ב mספרהאו-חשדיםשיריםבתוספתכה,עדוייכרט

תעדותבלצהאבסודריהקיוםבתיאורילהתמקדבחרתימתוכןמחבות.מבט
השיהדאותהאהבהאתשוובשובהמשודדמציבלמלוהמתמדת,מוות

עבורמשמעותןעומןהושיהדשהאהבהישעו;וואזתמשמעות.כמעניקות

כחרוגותמתאורותשהןישאך ,כמותולהתכלתוכניחנותנתפסותהמשרדו
מעבדלהבקיעעותידותחלוף,בנותאינןלוכןהאישיוקיומוגופומגבלוות

החשכה:ל'גג
אתהפותחשבירכברמופיעההמוותתעדות

 ,) 1994מיטהבספר , 7(עמ''חיה'-הספר

מן"א.זיה:-אדםלשהקיומימצבואתהמתאר
תמונ;הלשבצ;הדשירטהמזזiיהדאת;החיה

דהרזק;ןkנא~ה 1מתומ~ך~/ם ו!;·ס~~ T;קי~ה
r:מןא.יהQ ה~tזJ;יiןת~מהזת ה."" 
את;החיהמן"אין;שבורות:מסתייםהשיר

מנ;וב;~?.ת T ;;תר~~א.ש~ל~לידןד:ךחךת
~ק~נותtי~תך ?1 ךj/~~~ ת.?.?;בו;נמ ה~~~

האנשוישבקיוםהאבסדרותמות•ותה".את

n הפשרסרT ,מכמעוצםלכאוהדm מעדוותו
המכביהדהמוותתעדותלסופיתוו.האםדלש

בספר,הארשןושבירהמופיעה mהומאתג

שונות:מתקופותשביריםאזתאודגיםארוכו,ללבזשרהד
מצחנועלנחיםהונ;כבי;םהג!לההחשךבתך;ומתפזרנמח;ץהחדר"עכשו

מיטה , 14עמ'דד: n '(המתים~, Tלשעינ~הםארב;תלעהז;;ת iמטענ Tנמר
צפ;ךב~~קת ;ryryננזופי~לבכ~ת;י-ו /o כ:~~;ןםzכיוכ 9מ T ~ב~~~;,' ~) 1994

ש;ןנ~זjz~ביןנה h' " ;) 2004עלולםאהבהפתק ' 75עמ'('שיעדו',tזtבריתי"
קים m"במ i > 2006צפויהאלשעה , 90עמ'('תלצום;מזמר"שבפההעפראת

<;ערבלמות;;ממשיכיםאנחנוהחשכהגגשכתחת ~'ידלותנדרפיםהפדדס~ם
' T-,-.) 2010ומכפלו-תשבר~ם l68 1עמ'עך;, - -, -• • T 

קיומהעלהמאבקדכאונית.אינההקיומיהאבסודרמלואלוייכרטלשעמדתו
אתלהעמידמבקשהאוהסופיתומלואלבאשרבכתיבתוזשורמשמעתולש

עתה.אתמקדבהןהושיהד,האהבה

אוהבהלחבירו;םת,לבתו,זוגו,לבת-באהבהספוגיםוייכרטלששיריו
זמני,לוומע~ה.מספקתהאהבההסופיות.נלטאתכמהוו,הנשוא,אםרלכל

בת;ךמ;תiז mעבאתהמגששת"מתעך;ה-החלוףברשבקיוםלאבסודר
שנלכדמה n;נ v! 'ילאהעך;את•פYצ VJמהו."ומגבה;לעינושבאהזההליהל
ה i ~ל:דה vבתך; 1nת~יוש.מסלההואא~ב ?61וגוף-ז:זיל~;חהאורק~א~שן;
"לרגעעודו: ,) 2000בהלויםימים , 32עמ'הליהל'('בתךומגבiד"לעינושבא
עמ'אחת',רגללע('שירתמותה"איןבממלכתצע;ד-אנ;יה~אלשךהרגל
נותרתהמשרדולשעמדתוהשיריםמן-בחלק :) 2006צפויהלאעשה :;

ככלמשמעותומלאתנפלאהכילוקואריולעצמומזכירהואוומאופקת,זהיהר
כמ;בז:ז~ינו,ר~ע.לנתב;~ן"בא;הסופיות:לללכיהאהבהגםכפופהשתהיה,
זללות,בחכורךקו."ומדמויים?ק'ותריק;ת,/~י~ים ,םי:~;מבtכרםזק;ןם,;

;ר 9 ~בתללויתה ?1P. ~ Q1~ני~הנבי~;ה~הי~tזזדז ה~~זtר~ע.ל א~??נל~נש;,י;
 .) 1994מיטה , 21עמ'('צאצא'הלשמט"עותיהד

לאהבה:ביחסומרתקתבהתפתחותהלבחיןניתן;ודלבתרשנכתבושבירים
הקץתעדות mחחבהדרגהאךהמותו,מפניכמסתורזאתנתפסתתחילה



לוזמ.ןלגרףשמעבדבממדהנהדמתפתחתמכאן .האהובלתעדות
האהבה.משמערתאתהמעמיק

שמסיהדכמיהבתמתאורתלליהדובסמרךההיריןובתקופת
הספדמןשיריםלששרהמתךולדוגמה,אביה.מלעהמרותאת

לברפערםבאלוטדסארנ,דבצפייה :) 2007 (לחייךהראשונהבשנה
שמחה!"ה;לחי;ת.צהחלחי;תךצ;הלחי;ת"ךצ;הלבה:בקצב

 ~המרתבעיניא;תר"התזתי ; ) 105עמ; nשבשיד('אלוטדסארנ.ד
תי iא-תלiנדיאם-לל~תא;~:ין~לז,כד 1 ". 1 .וי~~את;ןtכבלזpד~ע
גו!כiןת ipקאת ח;ק~~ ן.י:~;אטף /o \!" ;) 106עמ'('לבתי'ל~י;ת"

הבאבספררגם .) 111(עמ'ף" 9נ;י;םלזpבלב;ז::ז•י;םזדץנש.~די~ז::זד
יארתיהלי!לכלי mיל ~השחריתי m"יל :) 2009 (דלרשי;ים ~
אח,בשיי ~) 139עמ, ·ביקי:(,,~מנןר · ,;ג~ללי י:~א~;;~ ,~ 1יית tPז

בביתמעניין:תהליךמסתמן ,) 153(עמ'לילית''מחשבהזהבספר
רבניתהומנחמת,המגינההאהבהאלהמוותתדועתחדודתהארשןו

 ן;י:~;אז_נ.~כיל ינ~.ש~" :הפצרהאתלסגודהכותבממהרהשני
 ;םג;מע;תש~נ::וירמלו .מ;תי~לחזק;;ב~ני ,הה?~םםש.~הו~חץו
לחWומתחילהשכאתאבל .11אינותבההדודיח;ט;אאנימחמםנלח

 . ה;~{-כהך;~ה _ת i~ט.יר iע.,יtכדי;ם ?1נiכי 9 ~נמלאז::זת i'ryנתז_נ. /ש~ע,
 ".אמותלאלהשתכנע:ממהראני

:-• : -•• • , : -:··-T 

אוביה,הבתלשההדדיתהלתפתחותםכביטיוהבאים,בספירם
תדד mרמשהלוכתהבתממנו,בנפתרדדההאחןורלשר mהוכ

המתייחסיםשיירםומופעייםאחירתו,לביןהאבביןכחיץמתפקיהד
ובהמשכיתובבתהדגשמשרםשםלעלומו.לכתרשאחריחייהלא

קוודאכיחמהשמתפתח:נוסףלממדברמזיםבהםהבחנתיאךחייה,
בתר mהלתאתורהובילנמנע,הלבתיבמתרויויכטדלשהרבעיסקוו

שם,שהייתיתזכרי"האםבד-חלףו:שאינומהעםלומגעתעדותית,

רי~ה, ה~~ ~ב;~ת~ני~םסךקשי;בשין ?i~ l;זאלים ;מ~rכך;ב
מלשיםיויכטד .) m 2010ומכפלשבירם , 174עמ'('אשהל'ל~רד"

קיומומגבלותושחרגהותיהבאהבתו,נחמהומאצומתרו mערבעם
 .יתדלולשובנפשהםיכנחההלותקייםהלמשיךעותהדיהמוגלב,
מציג ,) 2012דקיםבקווים ' 191(עמ'שתרדו'ח"יהרבדים,'טעבשהיר

כלב"שהאיד,במלאוו:שהניחלקואתאוביאנפלאה,חגמההאוגם

רוצי /לו~. Tגבבתן;~ח.כי ,ינ~י\!זקכ~ד ינ!\!לזק;ן~תן;תולכ.יש.דק
 ;שרהמעיmדהגחמ;ת.לכעלגנהתמסיד ;,האדמהפניעלקלהדל
תתפנילרגעארם~זחהלא 1חפ,פזti-.n!לתלילותכמתדהיו-iוטנrה.~

זכריתזliכ.ן ;כ~~קר;םב~ל~ת: ryמלול~iנד~:יךבאiיםז,כ;ץ;רמן
 . .אהבתי."לכלאיןזרמהגו;ףששכהייתי

:-זי- T ·-··ד:ד • •ד•::•:

נכקשיבי"tזל-התמרתירתמלואלמתייצבתהאהבה,כמרהשיהד,
כפניכגדרהמלי;םלשהעקשניסרותמלבדפתד;ן;איןליגםלי.

 ··:· •·ד; ··- •: •ד:-ד Tי-:· ;• ••.- .

 . ) 1994מיטה , 8עמ'('מיטה' "םי:~;ממגזךתר~דים ת~~~ם ;;םזז.נן

ר~םמןםעi/oח ת\!זק~סיח ו~"-יותרדת mמאמתקופהחגמהאר

 /שנד;ףמהאתלכתבהד;ףאלאצעב;תגחדילשג;רצהחאני
 ".ר~ vמדם~ע/ןר ת\!סידו~ wר~ tpז ם;~··מים~~ר~כותל;לוtזזדל
 .) 2002חחרמבט , 59עמ'יד'('עשןר

מאדייאלצזיירתנהזריויכטדכאןגםלאהבה,ביחסכמראלום,
לענחהעשיןלחשבתעטה"אל-ספקןנתורהאודניםושבירים

 , 3-3עמ'ה;ם,מלו(;תמז ·שרידי~"ם J(ב~ז::זדמתפזזiןה fםז 1.1שידי

לכ;ת" mכמצבנחיםהוםק;אד;אישאיןשיירם"אלב ;) 2000בהלiים
כתצואה .) zo04עללוםאהבהק riפ , 69 ,עמ ' 1ש~רבברד('העהד
היכלותהכותבאלצמתפתחתבתר,מלועשבדלתלהיךובדרמהמכה

למגעךדדסללותהמתוויידעתהונצחי.המתהלכאתזמניתברלהכיל
התמתרירתמתעדותשלחררנדערלאהנצחיעםהומגעהנצחי,עם

רייכטדזר.אתזרמחתודדהשתעדוותדרמה-הלפךאאל mהמתמ
(עמ'איביב'תלמשדדולש'זלבחשבירישירבאופןלתהליךמתייחס

~כז_נ.ת~ת ץ;~~.נ_זבש.ןש;נ~:יtףיז::זד ,ו~~קד"אלוי ) 1994מיטהו 16
 • .נגלה"םח~ף.

באיחרוף

חציי-

 ~בייביקובאיליה
 =rזידלולנהבייביקובלנהמרוסית:

סח'רףזק.לסזr5ךר;~ים~זויוזק.לס~פר ם~נ;:~
~r;ף;פ~:;ל~גי םיז:~ר i] ר~ד~

:;ג~פ'רזךז;t,וים ipזiJ pס~~;ניםקבי

בערפלמדללים
: ,•' • T T :-ז:• 

ד;ת w ~~רק,~תר;ק;ך~נ;~ית

ו~סיבטעםבזפד~ן;ת -: : --. 

באשמעליםעליה
T T •: T ד:• T '" 

איליה .היהלאשכמעטלחורףנפלאשידיד"שערדהנהעלינומשתלטשהקיץלפני
 .גווניםמחמישיםיותרהדנהלהשישומראה"אפרד"המילהאתכותבבייביקרב

 .לנצחבערדותדרסי""בטעםהומדרדרתלרגעצרדויםהםהנוףשלהקלומיתדי
עדרשהדמיוןמהאתלציידכדילציפוןרהמתחדדיםהענפיםאלוינשאר?מהאז
לחלום.העזלא

סומקרוני

פתוח"עונה.אני-"פתוח
T 

עמ' 81 , 2013פדרסהצואתבעצם,אורכלגלעד:הדס

נמסו ;מעלברתבמחלופצחודייכפ;תאל;ירכנו"צעהשכים
ג.דiללזVספהר.נפתחאלושבחות .) 9-'מע(- ;;דק~..אילניiחד ל\!
החוויהתיאדר-ברהמזכרייםהצידיםלאחדיסדומניחתרהון

באהבה.ארבטעבהתמזגותלשההתלעתותחשותהנרמינחית,
שהיירםבאחדגםביטיולידיבאגעלדלשבכתיבתההזהיבט
לעגםשמופעי ) 40(עמ'להילתו''אחרית-בספרביותרהיפים

מתךושברתעדותימצבהאוהשירלששיאוהאחדרית.הכריכה
לבאחשביכלותהנשיתחחנירתעםמגעמתאפשרהלשמתוידיעת
 mעלרמאכפילכנהרהלmד ;ל•עmדאסור"יחפה-עולוםחיים
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יבנושהאווהמזמיןבספרהנרמינחיההיבט ."דזij\! /(זי~;יש.כט.ף

המשתדדו ,) 2012קןר(חדלהלמאתעיחםשייהספדלביד
באחנחה.גלעדשתרגמההארעב-שעהר,המאהבתהקשמידית

אוין ,הלל"דקרי-התמזגתובחויויתנפתחללהלשספהדגם
המציאתולשאייתאתהלסירך,~ניסיד1 ,) 21(עמ;~ז.נים"לבש.ות .1ללהשייד,~יוד.!\לאלע;ןך;

ע,סיס;לת;כי ף~~ ז~"-ה mשריחהיינמרםעומדה'הז',האל,הטעב,לביןבינההמפריהד
לעהעומדתשהאווהקוודאאלום .) 100(עמ'לכום"לתן;נמךגלכום .1סשךז::זד zלWם~iלו
שבהםהמקומרתאותג,דעללשה mשימדרכבתר riא'שרפת riהספדיםשניביןהשתינקודות

מבקשתאינהגעלדהמשחדרת.שלתיהמשותפתהמצואלנקתדומעבדאלבת mמתהיא
אתחשופתשהיאתךועמה,מלאבמגעלחיתומנסהאםכיהמציאות,לשאייתמלעלפשח
אדר"לכלספר:שבחהדשבםכבדמופיעהזהלניסיונהעשתחחמניהנשגבים.היבטיה
באמבילרונציהגםכךחהלל','לתעדותלא;דומלאההתמסחתלעגלעדלשויתהרועבצם".
הקרמהממםחגדעלמשקיפהשבר ,) 54(עמ''הולבות'שבירלמלש,ניכירם,הדבירםקושרי.

גבה:לע mכחלחג rn•rn"אאיקאהלשצהובהמשאיתהתהשבררב mהאללשהישית
מתחככתברדכה ,ת: mליצ;את"שאהשבהדרנפתחשהיר .ם~יתה'"לזקק;חיםםל;מ;ת'

שכ,אלופןמחיקתיאדר Tלפניכישתי mאסה",ז_נ.~טימןך~ה. ~ח~ה ;ז_נ.~איתבד@ןכrו~ה
בביתכלוו.ובספרשהירבהמשךהיוויתה,אויתרגדעלהדסלשמבטהבמציאתומתחכך
תוכה,אללבאראתורמזמינההאי-עבלוםמתנתבת-מתחככתקדאינהגדעלשבירהאחןור

 • ."וז::זת~עזiה.~ני /-"~תז::זובמופשט:אחזיתהאתלאבדהפחדבמחירגם
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