
עוסקתהיאוגםב"ענבל"דוקרתהיאגםלילך.הראשונההנובלה
האהבההואכבארשונה,שלאזו,בנובלההעיקריהנשואאלוםבכתיבה.

הואשלההקבועהחברהנפש.שלהעומקכחייגםלהגדירהשאפשר
נדבאליהם,נמשכתשהיאאחדיםלבחורים(בנוסףעמוסבשםסטודנט

שישילילבארוחותאשכנזית.ממשפחהשהאומביניםואנוהאביק),

להתגבר.למדהאבלבנוח,מדגישהאינההיאעמוסשלאבאאצל

בחברתם,דעמדגישהשהיאלהודותלעצמההרשתהלא"במציאות

יותר"אופחותוהצליחהמהם,חלקלהיותכאילוליהנות,השתדלה

לוהתגברהלבבעקבותללכתלהתקרב,מדועניסיוןישהפעם .) 69(עמ'
ולשלוטפניםלהעמידלומדתהיאמאוד.מצליחההיאבכךקשיים.על

ממשמדגישהשהיאבחייםראשונה"פעםוכיופיה:בעדנהלהנידבמצב.

פניםאילולעצמה,ואומדתבדאימסתכלתהיאהעדתית."בזהותהגאה

תימן".שנקארתמארץשלהשהמצואנעהרשלעדיניםתוויםעדינות,

"'דואיםלה:שאומדיםענבלבלהקתמחבריהחיזוקלכךמקבלתהיא

ריקודיאתמבצעתשהיא ""זהמשפטשלפירושותימנייה'.שאת
אבלדב,אמנםהאוהעצמיבטחונה .) 73(עמ'מושלמת"בצוהדהסגנון

מעתוצציםהשטחלפנימתחתקיימיםהוםלגמדיסולקולאהקשיים

החייםאודחביןההבדל"מהעמוס:אותהשואלהפעמיםבאחתלעת.

שלובמשפחההחייםאודחלביןתימני,ממוצאמשפחהשלה,במשפחה

אתשאל"הואאותה:מסעירההשאלהעצם .) 79(עמ'אירופי"ממצוא

הפלנטהעלזהאיךאחרת,מפלנטהיצודאיזהעלשואלשאדםכמוזה
האשכנזיםעםלדוןהמזדהיםמסרביםשבוהראשןובסיפורכמושלו".

כזהדבר"עלהנושא:עלעמולדןומסדנתאודיתגםכךב"דוגמאות",

שלתמצותולאשלמיםחייםשלענייןזהאחת."דגלעלמדבריםלא
 .) 79(עמ'הנושא"נחתםבזהשיחה.

אלאלדיבוריםנשואלאהםהגיבורה,תפיסתפיעלכאלה,דבריםשוב,

השסעשאתבעצם,אומדתהיאבכךשלמים.לחייםובפעוללמעשים,

כךכלייעלםלאהואולכןגריאד,בהצהרותלפתוראי-אפשרהזה

 .שרטוןעלעולההשנייםשלשהזוגיותבדודנחשףשהשסעמרגעמהד.
להמשךעמוסנוסעהקיץבסוףכיכ.ךלשםשלמיםחייםלהםאיןהדי

יימשך.לאביניהםוהקשרהבריתבארצותלימדוים

אתמעטלאמסתיהרהסיפורדדךגםבעלילה,הסיבךומלבדאבל
כלפיוהפוכותסותרותתחושותהןהגיבורהאתשמאפייןמהפנימיותה.

חשה"היאעמוסעםהקשרניתוקלפניעודאותה.הסובבוכלפיעצמה
במשמרות",ל"עבודה(חברהמנדבולבקשלמלןוללכתחייבתשהיא

אלכמואליונמשכתשהיאחשההעבודה.אחדיאליהשיבואע"ל)

הואאיןבאכשנדבאבל .) 74(עמ'אימה"עדמתרגשתשהיאמגנט,

אמהד,והיאבדיחה.זאתשיריםשכתיבתאמד"נדבאמנותה.אתמבין

עמדותעודועדושישמיערצתההיאהמציאות."עםהתמודדותזאתלא,

ובסוףההצלפותעוצמתאתוהפחיתהלךלאכזבתהאבל ".קיצוניות

בעתבערבוביהכאןמשמשיםהויפוכודבר .) 78(עמ'לאלסקה"נסע
ושנאה,אהבהודחייה,משיכהעמוס,עםביחסיםגםכךאחת.ובעונה

הזיותכדיעד<לעתיםמתחלפים mדממצביכתוצאהקבועהוטלטלה
באיזהעופראתלבקרנוסעתשהיא"חלמהלגמדי:גוגלויותמטורפות,

 ,) 68עמ'מדבר",הואהזהוהצפוןהדחוק,בצפוןשבעבאדשנקראיישוב

חשבהפיפי,דחוףצריכה("חיתהבצנצנתפיפיכמוביזאדייםמעשיםאו

ואסתכל",המנודהלאודקרובאותהאשיםכךאחדבצנצנת."אעשה
נהירהשאינהמסוכסכת,מורכבת,דמותמסתיריםאלהכל .) 107עמ'

גםאלאעודות,תרבויותביןדקלאכאןעובדשהשסעבדודלגמדי.

פנימה.הגיבוהרבנפש

עללגשריותרעדולכתיק mמניסיןונעשה'כפר'השלישיתבנובלה

ומנסהבעירמגוריהממקוםיצואתהשם,חסרתהגיבוהר,הפעםפערים.

בתקוהוכתפיים,חרובשושרימשובניקבעוז,עםגולדהאתלקשרו

ובחדדבילדצרונהמשותף.ילדלהביאלהםתסייעהפסטלרויתשהסביבה

הזאת.למשימהיה mmכלכאתלגייסמוכנהשהיאכךכלגדלויםמשלה

 : mהמספומוסיפהבתמרןו"אלופה"אנימכריזההיאהנובלהבפתחכבד
 ,) 139(עמ'הזמן"כלמתמרנתהיאכמהעדיעדויםבאמתאליה"הקרובים

ובאמתכפשוטו.האולהלןשיסופרמהכללשאלקוארהמבהיהרהנחה

ני mהדעבלומהמתענייןאינובעוזפשוטים.אינםהשנייםביןהיחסים
נשים("אצלגוףתודתישלבועזבכתיבה.לואבמחלולאהואמנותי,

באשה,מחפששהאומהחהקצת")בלוטתהפוניםעצםלמשל,חזקות,

("אדםנפש mתומעיןישהל . mבוגבאהבהממששלניסיןולואיןאבל

 mהתודשתיכיצדבדודלואכלום")לשניחייבלאאחדאוףחופשי."האו
מוכנההיאבקלות,מוותרתהיאאיןהפעםאבלאחת.בכפיפהידרדרהללו

שהםמהעסק"זהחלקיות:מטרותלוהשיגעקרונותלעלהתפשראפילו

שבעוזלהנאדהזאתובכלאהבה.ביניהםאיןעסק.פשוטחשבה.עשוים,

 .) 154(עמ'אוהוב"נאהבלהיותיכלו

לשניהםהמשותפתהמטהרגםהמזללרועאולם

היו"ואזבקלות.מושגתאינה-ילדלהביא-
מעליו,חיתההיאשלהם.הילדאתלעשותנכונים

היההואובתחתונים.ענקיתבחולצהלבושה

התבצעלאקלה.זקפהלוחיתהקצרלזמןעירום.

 .) 158(עמ'משגל"

המקוםמןוכןמזהזההוהתרחקותההתקרבות

היאסופה.עדהנובלהכללאודךנמשכותעצמו

באחתונוסעת.שבהאליו,ושבההכפרמןנוסעת

לשם?לנסוערוצה"אנימהדהדתהיאהפעמים
שאניחושבתאניבדודה.שאלהעצמהאתשאלה

בכלנוסעתאניאבללעצמה.ענתהרוצה,לא

הסביבהגם .) 168(עמ'הגיעה"לאמשמעיתחדתשובהלמה?זאת.

במיוחדמכביד.גודםהיא-הושכניםבעוזשלמשפחתו-האנשוית
בחצרותיהם.המשוטטפוני,שלה,מהכלבנוחההמקוםאנשיעדתאין

באורחלהיפריעשהחשדמפחדתהוותיקה"הקבצוהמהדהדת:היא

אינהבשתיקותיההיאאבללחץ'.'עליומפעילההיאלוכןהרגילחייה
להתנהגליתנואזאותי,להנידרוציםאתם"אםפעלוה.איתםמשתפת

לאשכנזיםלספק(הסירובהראשונהבנובלהכמו .) 173(עמ'דרכי"פיעל

חייםאודחמהולעמוסלהסביר(הסירובהשנייהבנובלהוכמודוגמאות)

הצדאלההוכחהנטלאתמעבידההיאכאןגםתימנית),משפחהשל

זהלאהפעםאבלחיי.אתכלקודםשיכבדאותי,להכירשרוצהמיהשני:

אתלחיותכדילגמדימהםניתקלואהרדיואחדכדרךבועזשקוהד.מה

לנסעו.עומדתאבלבכפרהיאדואות.באימסתיימתהנובלהעמה.חייו

נמצאובעוזההודיםלדירתדירתםביןמחיצהעםאבליחדדדיםהם

נמשךזהאיןלמיטתה,נכנסכשהואבלילהנדידתם.מאשדיותרשם

גבה."עלשוכבתברפת,חולהפהד"ישלהעירו.באאביוכידבזמן
מסתיימתזופסימיתבנימה .) 175(עמ'דגליה"עללהעמיהדוצדיך

לחייםאופטימידימוישהיאממליטה,פדהלאכולו.הספדועמההנובלה

וגםדחוקעדייןהמיוחלהתיקוןגבה.עלשוכבתחולהפדהאלאחדשים,
בעינו.נותרהשסע

לים-תיכוניותממזרחיות

בעיקרגדלוה,קרבהאליהםחששאני mהדמאנשיאחדהואקאמיאלכד
העשרים,המאהשלהטוטליותהאידיאולוגיותאתהאמיצהביקורתובשל

כךעלשמצביעכפיקאמי,הצרפתית.במהפכהכבדנעוציםששורשיהן
וגבולותקאמיאלבר-והצלובהעקו,דהכבול,בספדואוחנהדוד

מאי-יוני
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מזהיר"קאמיבשורשה:זדבעיהתוקףתשע"ד)(כרמל,האלימות
מופשט,וחינוכיפלויטידגםהבוניםנדרסותיאדדטיקניםמפניאותנו
חייםלעצבבתשוקתםאחריהם,מחזיקיםהמחריםמהפכניםומפני
אנשיהיסטורי.לניסיןופילוסופיעריןולהקדיםניסיוןזהואחדים.של
תיאוריהמופשטת,תבניתהקודחבמוחםיצוריםאוינטלקטואלים mד

מאבקו .) 56(עמ'צהד"סדוםלמיטתשדניםפרטיםהמכפיפהמחייבת,
המרדת,בעונשעדותוכהוגהכסופדדדנומארשיתקאמישלהעיקש
החייםבעךדלכחדדהחליט"קאמי :חד-משמעיבאופןזדעמהדמבטא

שנקטעלביקורתעליוימתחואלג'יריהבמלחמתהצדק.בעקרוןולא
אחדעיקרןואותוידריךאוילךמעתה .ואמדהצדקבענייןדומהעמהד
ומפנילפניעליהםלוהגןאדםלחייעדיפותלהעניקישתמידויחיד:

המפורסמיםדבריו .) 182(עמ'יהיו"אשדיהיורעיונות,

אליהםנשובשעודואמד","הצדקעלקאמישל
נובלפרסקבלתלאחד 1957בדצמברנאמדובהמש,ך

חשמליותבתוךפצצותזורקיםזה"ברגעבשטוקהלום:
החשמליותמןבאחתלהימצאעלולהאמיבאלג'יר.
 .) 257(עמ'אמי"אתמעדיףאניהצדקזהאםהאלה.

הסוגיותבכלעינייםמאידאוחנהשלספדו
פרקיובשלשותהנידונותהללוהנכבדותהפילוסופיות

דבריאתכאןלייחדמבקשאניאבל ,הראשונים
הואשבדאביב",בתל"קאמיהרביעי,לפרקבעיקר

(אפילושראליבהיוםגםלנדלרוונטיותבשאלותןד
אוחנהלמעלה).שנידןוהפגנהכמולספרבהקשר

דניישארליםהלאהסופדיםמביןביותר"הישראלי"האוקאמיכימציין
 .בישארלבחוםהתקבלוהאלג'ירי-צדפתיהסופדשלדעדידנדתידספריו

שגילההאומץקאמי,שלים-תיכדנידתד :לדעתוסיבותכמהלכךיש
השקפתלוישראל,ליהדויםהאהודהיחסהשנייה,העולםמלחמתבעת

מלחמתלגביהמורכבתועמדתוומאלימות,קליזםימדדהדחוקהעלומו
אנשילנדשאין"חבל :-1958בבאמידתושהתבטאהכפיאלג'יריה,

אתסוקראוחנהארצם".אסונותאתשמחהבפחותמקבליםשהידמוסד
בישארל.קאמיעללוכתובלדברהרבוכיומוצאהישראליתהעיתונות

לילהבנסיעתהנפילהאתקראכיבשעתוסיפראלונינסיםלמשל,
סוףעדלקאמיתדדהאסיראותוהפךהזההספדדנילאמסטדרם,מפריז
בליחייםהמדורניים:החייםשלהמרכזיהיסודאתתפס"קאמיימיו.
 ,קאמישלתיכוניהיםהדיבוראתגםאהבאלוניאלהוים".דבלימלך

כימעידנה mא .השיחשלמדורניתהפדסטלאדפנתידתמנוגדשהיה
זאר.עדמשוכתבאזוטרילז'ארגןדהדפך"השיח"ואילומפהר"הדיבור"

פוקד .בתאונההשנימאיידס,האחדטרגי.מדדתשניהםמתודקאמי"פוקד

דיבור'.'אחרידהותירקאמישיח.אחרידהותיר

של(מתרגמםביראודירוגןצלקה,ןדמיכאל,סמיגםכתבוקאמיעל
הגודמיםהםתיכוניהיםהמקדםאדהמרחבגרמני).לירידמכתבים
לתרגםאמיד,ואהוןווטשויונתןהכנענים","המשודריםשללמשיכתם
כימצייןאמיד .הזר)אתואמירהדבראתתרגם(וטשומיצירותיו.

אהבתומכאן .ופוליתאיסטיפנתאיסטייםהתיכןוביםלדאותרצהקאמי
ידןוחיתהכנענית""העבריתההשקפהעבודגם .אליהונסיעותיולירדן

היםהתיכןו.היםאגןעלחותמהאתשהטביעההתרבותהקלאסית
מהאלוםוקונפליקטים,מלחמדתחסריםאינםלחדפיווהשדכניםהתיכןו
ביןלצרפתי,האלג'יריביןדיאלוג:הואאוחנה,לדברי ,יקאמשמציע
סחורותלהחליףהחדשות,לארצותיהםמהגריםביןלאירופי,הגרמני

המשודרגםכתבכךעלאידיאדת.שלומתןמשאלקייםתרבותיות,
רבותואכן, .) 246(עמ'התיכןו'ביםקאמיאלכד'עםבשיחסיןדאדיה

אוש,רמיתתהדב,רהז,רספריו:לעברית.תודגמוקאמימיצירות
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"המיתוסמסותיוומלכדת";"גלות"הנפילה",סיפוריו:הראשןר;אדם
"מכתבים ,וחוץ""פנים"כלדלות",המורד","האדםסיזיפוס",של

גלודמביעקב ,ברדנדבסקייורםגם"קליגלוה".והמחזהגרמני",לידיד
ביןמפורטתבהשואוהעסקואוףקאמייצירותעלכתבויהשועדא"ב

ניצבתהסיפוריםבשנייזה:ושל"השבוי"לביןקאמישל"האורח"
לשחררוהאםשנשבה,חהשצרחזהשנתפס,בערבילעשותמההשאלה

הכערהנוכחעומדים ,"יב"השבדוהחיילב"האדדח"המוהרלהסגירו?אד
לפותיםעצמםכשהםחלש,אחר,שלגולדועלעליהםשנכפתהמוסדית

 .) 277(עמ'קולוניאליסטיתמלחמתיתבסיטאוציה

ח'קלין"קאמיהקרויהפרקאלהיישרמדלגאוניבכ,ךלהרחיבארכללא
"הזהרתעלהנרחבהשיחאתמתארארחנהלבנטיני'.'הומניזם :כהנרב
עםהיום),ער(ונמשךשהחל ,הישארלית"החברהשלתיכוניתהים

משובאתשהקדיש ,התיכןו"היםלתרבויות"הפורוםשל-1955בהקמתו
 ) 1979-1917 (כהנדבז'קליןשלהלבנטיניותבמשוגלדיןדשלוהפתיחה

מירןדעמדתה.עםהסכימוכלוםלא .קאמילאלברטבהקשרובמסותיה
מהבעיהבריחההיאתיכוניתהיםשהאופציהטען,למלש, ,כבכבישתי

קאמיביןקרבהשלקוריםמותחלערמתוקלדרןדנסיםתיכונית.המזרח
שהםמשדםדלקאמי,לכהנדביחזרואםהישארליםיעשו"טובלכהנרב:
לקבצותשייךהיהקאמיתרבותי.פלולריזםשלמדויקוחשבןודיןנותנים
םימיעוטבנישללקבצוהשייכתחיתהשכהנדבכשםבאלג'יריה,מיעוט

הביקורתיהמרחבהיהזאתרעםשדניםהיוהתנאים .במצרים(יהדוים)

קראדקאמילבנטיניכהנדבקארההזהלמרחבלוקאמי:לכהנדבמשותף
היאלקאמיהים-תיכוניותכיכותבארחנה .) 282(עמ'תיכוני"יםלד

בטבע.ולאבהיסטוריהמבטחההשמההקרה,איחפהעלתיגרקריאת
 .עוכשיולכאןהמתנכרתוההפשטההאיריאלורגיהיבשתהיאאירופה
 .לקיוםמעברמשמערתאויןהזההעלוםהיאמלכרתנויקאמבעיניואילו

וסוטר,קידקגדדלקפקא,"בניגדוהתכלית.האוהישמבוטלת,התכלית
אךוכעוי.ןכזדלהופיעיכלושהעלוםאינסטינקטיביבאופןקאמיהרגיש
היא ,הים-תיכוניתההודיההיחיד.כבביתנוברלחידתעלינובסיסיבאופן

במסתוהירדנים.מימותעדותמיד,הטבעהתאזןבהאשדהשמש,מחשבת

מורשתהיוונית,המורשתאתזנחהשאירופהקאמיקובעהלנה''גלות
היאלקיצוניות,הגיעהלאמעלוםהיווניתהמחשבההמיהד.וחדשהיופי
היא .הטוטליותאתחיפשהלערמתה,איחפה, .בחשבןוהכלהביאה
 .) 287(עמ'התבונה"שלהעתידשלטןואתבלבד:אחדדברהיללה

היהדותהשקפתגםביסהדוהיאקאמישהשקפתאומדמוסגרבמאמר

טוב'.'כי"ויאדהבריאהעלהבוארבמשפטהמתמציתלעלום,ביחס

אומר ) 1978 (שמשממזרחכהנרבז'קליןשלספהדעללדברבעובדו
נרטיביםהבנויהלבנט",של"מחאיקהמציעההשקפתהכינה mא

אתלדאותמציעההיאכל.חובקתאידיאדלדגיהלואמקדמייםמשניים
אומדותשאינןבלבנט,העמיםזהויותשלהעומקשוכברתהשוניהגיוןו,
מוסלמית.אריהודיתנצורית,מזרחית,מערבית, ,אחתמובהקתזהות

עדותאקליםאינוהשקפותיהמקררהלבנט.שלהפסיפסאתמדגישהאלא
וגרפיתיאוטובברטרוספקטיבהאלאבזמן),לדקדמה(היאפרסט-מדדרני

 .העשריםהמאהבראשיתהמצריתהקולוניאליתבחבהרמצואהשנקודת
אינםוהאוניברסליותזםיהפלולרכיחשהבקהירובנערותהבילדותה
מדגישההיאכידם,המקובלתלעדהבניגדוכן,עליתר .זהאתזהסותרים

דודהיהבמצריםפסיפס.לאותוהחיוביתהקלווניאליתהתרומהאתגם
מןוירןד),(איטליהאירופהמדרוםרבים,הגירהמגליהשפעותשקלט
בארץצרפתיתותרבותאנגליבממשלשהתערבוומעיראק,המשדק

תרבויותבנישלייחודיניסיןוהיהההיאבתקופההלבנט .מוסלמית
השמרנותביןחדשותסינתזותלויצורמשעבדותמסוררתלזנוחשרנות
הלבנטשלהתרבותיתההטרוגניותהיום.שללמדדתירתאתמלושל



מולדתהברףתבניתגםהיתהזרהקוסמופלויטי.לאופירהערובהגםהיתה

נזהרתלבנטיניתתרבותהצעתניסחה"כהנרבהשקפתה:ויסדוכהנרבשל
הלבנטיניותישראל.שלהסתירותרווייתלמציאותחלופיתהיברידית

 ,רליגיוזיותכגרן,מחלוקתמעורריברשאיםביןלפיוסכאפשרותהוצעה

כנגדשהציעה,המרדרניסטיהלבנטית. mמזותרבותקדמהרציונליזם,

שלמובהקיםמיסודותמורכבהיההאירופית,התרבותיתההגמוניה

לשוויון"תקורה ,לקדמהמחריבותלארניברסלירת,שאיפה-המודרניות

הכותבתהרכברגגילהחוקרתשלהימדברמצטטארחנה .) 296(עמ'

זר,תרבותיתקטגוריהלהפוךכהנרבביקשה"הלבנטיניותבאמצעותכי

תרבותיתלעמהדיציבות,וחוסראותנטיותהעדרהיהמשמעהאזשעד

 .תרפריטית"ערצמהובעלתחיובית

בכירוןדווקאהתפתחולאהדבריםכהנרבשלמרתהמאזכיהואנכןר

עשויהזרכיכהנרב,סברה 1967מלחמתאחרישהתוותה.האופטימי

דורלערמתומתקדם,מודרניחיוביככוחהלבנטאלשראליאתלהחזיר
שקרהמהלאזהכידוע, .למרחבועויןזרשהיהאירופיהמזרחהמייסדים

אומרמשליסברהלהעלותלימותר(אםהחריף.אףהמצבלהפ,ךואולי

האירופי,הקולוניאליזםמעידןהתיכוןהמזרחק mשהתככלדווקאכי-

גםשלחופיו).הארצותבכללארמניויותרקוסמופלויטיפחותנעשההוא
שלבימיהערד .צידדהשבההפיוסמגמתהתגשמהטרםפנימהבישראל

ההיבטאתלהדגיששניקשרפרשניםכמה"היו ,ארחנהמציין ,כהנרב

שלבכתביההמרכזיהרעיןומןהתעלמותתךובהשקפותיה,י mהמז

פונהשאיננהתרבותיתארניברסאלירתושללמערבמזרחביןדיאלוג

 .) 291(עמ'בלעדית"אתניתלקבוצהארמסריםחברתילמגזרבהכרח

שאחריההצעירכדררתנועותרקמוזהבתחוםגםדבריםהשתברמאז

בסוגיה.עמדותיהןאתשהחריפו ,)"תי mהמזהדמוקרטית"הקשת(כמר

וציונותמזהערביזםפן"במקרםכיארחנהכותבלספרהסירםבדברי

הלבנטשלמחדושתבנייה ,כהנרבהציעהמזה,האשכנזי-אירופיבמדול

יחסםאתמחדששתגדירהויהדות,האיסלאםביזנטיןו,שלמפגשםפרי

המשוגאתלחלץביקשההיאחיים".הםשברהמרחבאלהישארליםשל

צירלויזציהשלהחניתלחרדלהדפנוכדיהכר,לבלישערותלבנטיני

בדבריםחרתםהאוספרראתסטוריים.יההמקרחתיהעלהנשענתעשיהר

תיכוניתיםלאופציההופיכתוהלבנטיניהנרטיבשל"העמקתו :הבאים
בעידןלמערבמזרחביןסימביחההמציעהאופציהקאמי,שלבהשראתו

 .) 304(עמ'הצעירים"הישראליםשללבחירתםעתהנתרנההגלובליזציה,

הדגשאתלהסיטזהמציעשהאומההריבלשוני,דבריואתלסכםאם

שנילטובתכלחובקתים-תיכוניותלעברמזרחית-אשכנזיתמקוטביות

 .הצדדים

"העיר"עלנלחמיםו"רפאים""כשפים"

הוא ) 2013לשירהקשב(הרצאתהעיררעדגררסמןחגיתשלספרה

לנרמעניקיםהספרבפתחאבולוציהשירישניערצמה.ורבמורכבספר

וצמד'אבולוציה'קרריהראשוןהשירולהתפתחותו.למבנהומפתחות
בוזז ;חושניצידפלארליתי,ציירהייתי"פעםאומרבתחילתוהשררות

 13(מתוךשבסופרהשוררתחמש .לפה"מהידחיהאדמה,אתבחז

וחילקתיהתפצלתיכךאחר ;מעשיםשלבעיןד"חייתי :ארמדותשבשיר)

לגרף;יהסמולועלוםהנארהלעולם ;מציאותרעללמציאות ;העולםאת
בשיר:הדוברשלבחייותקופותשתי .) 7(עמ'לונשמה"תמותהבןשהוא

בעידןאחדאחדותיבעלוםרחיפלאלויתי""ציירהיההראשונהבתקופה

מציאותשלדואלילעולםעלומוהתפצלהשנייהבתקופהמעשים;של
הספר,למבנהרומזיםאלהדבריםונשמה.גרףוסמרי,נראהמציאות,רעל

מציאות,בעיקרוהאוהעיר""רעדהארשון .שברהשעריםולשלושת
"היכלהושלישי ,על-מציאותבעיקרוהאוהכשפים""היכלהשני

רביעי,שערמצטרף(אליותת-מציאות.ארהנשמרתעלוםהואהרפאים"

השנילשערים"היכל"בשםהבחירה"דסדמרנה").בשםסונטותכליל

ואילושבמקדש,ההיכלהואיחיד,כלשרןהיכלמקרית.אינהוהשלישי

בעולמות(העוסקתההיכלות""ספררתאתמזכירהיכלות,רבים,כלשרן
עניינםאליאר;ררחלהתחום,חוקרתשלפיהשאול)בעולמותארעליונים

שאיןהמגורשים,הגולים,המובסים,בידשנכתבההיוצרת"הרוח

עולמותלכנרתביכולתםאךהגלוי,בעולםהמציאותאתלשנותביכולתם

 ." mשבר
 defectiveכותרתוהספרבפתחהשניהשיר

evolution והואלקריה""אבלווציהובתרגום

העולמותכלעלהשיריהמבטאופןאתלנרשמעניק

לקרתעלמצביעיםהשירבתישלרשתהללו.

ליצמחה"שלאהראשון:בביתכביכול.בהתפתחות,
הלאלארץהגררשהררי ;היתהשאמורהאיפהגיטרה

לנהר"פיצה pבהתאבדהשהרומנטיקה ./";נכרנה
שהיוכפיהתפתחושלאלקרייםחייםכלומרוכדרמה,

אתמסכםהשלישיהביתלכאוהר.להתפתחצריכים

כך"אחרהאחרונות:שררותיוכשלשרהשירמהלך
כךאחראהב;השאינהמילהלומרהצלחתילא

אניומאז ;שאדעיפההכיבדברשנגעתיידעתי

שנחשבמהכלומר, .) 9(עמ'לקריה"בהתפתחותחשה

וכאדם,כמשוררתהתפתחותהמהרתבעצםהואלקריה"כ"התפתחרת

רכ,ךשתדע.יפההכיהדברושהיאאהבה,עללכתובאלאיכולהשאינה

כמעטיחידשירכלשלבמבנהרכןהשערים,שלרשתשלהמבנהבתרך
שהאוהשונות,צורותיהעלאהבה,שלמבטאותרלאתרניתןבספר,

 .שבספרהרעדמחלול

כברהתאבדה"הרומנטיקה(הריחמנטיבהכרחאיננוהזההמבט

ועדר,מתעללחומל,מתייסר,מטורף,הזוי,יותראלאלנהר"),בקפיצה

חייםאיןאבללוהרעלהיטיבשיכלוגדלוככוחנתפסתככללוהאהבה

מההספר,קררישמרשעלהראשון,בשערהעיר''ערדבשירבלעדיו.
הפנימית"העירכולה.העיראתמרעידהשנייםביןלכאורהשמתרחש

ברחובותוהשקטהאמוןפגר"כיהיא.רקלאאבל ,) 18(עמ'רעדה"
הרחובותעלגםמשפיעהלב,ברחובותשמתרחשמה .החשוכים"הלב

מןלמשקיפים"הנחנובפנים:במתרחשמתערבשהחוץכשם ,שנחרץ

מסתגריםהשנייםהאדומה".הספהעלולשבתולהיכנס ;להתערבהחוץ

חרמותיהשכעתמבצורתעירואנו ;השיהרבספריסגורים"אנוהחוץמן

עליהםלהגןיכלוהאיננההאינטימיתהליריתהשיהדגםאבלנפלו",

יפהמתוארהזההשבר .נופלותוחרמותיהצריכה)לא(רגםהחוץמפני

הרעדגלבחזרה".בינגעתולאהחםבגרפך"ונגעתי :הסירםבשררת
שלהוקשההגלריההמציאותאלהחוצה,אפואמתפשט,העיר'מ'רעד

(עמ'פלררנטין'מרחוב~ח ?tלאהבה'שירמופיעיםזהבשערהעיר.דרום

השלויים''בפינתשיר ,) 22(עמ'הפנים'חסרהביתלבעל'שיר ,) 21
עלנערה ;רקוביםרכבתבתיבשכונתהעיר,"כדררםכיצדהמתאר

שקל"אוףנאמרשבר'צרחות'בשםשיר ,) 23(עמ'יושבתשומם"ספסל

חלום' ,) 26(עמ'לנרקומנית''שיר ,) 24(עמ'לחם"לקנותארביתלשכור

פיליפיני'לתינוק'שיר ,) 28(עמ'הגבינות''מוכרת ,) 27(עמ'המיליון'

אהבהשיריהםאלהכלערוד. 'ל~~ם' ,) 32(עמ'המדרכה''על ,) 30(עמ'
שירוהוא'רומנטיקה'הנקראשיראפילווישהחיים.לעלוביוחמלה

מלוקקתהמחבת /החלדו;ה."המחבתאתלךמעניקה"אניבק:לכלבה,
 .) 29(עמ'מאהבה"חומרת ;הגדולותועיניךמלשונך

-יונייאמ
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