
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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הספד,שלהשירישיאוהאושלטעמיהכשפים","היכלהשניכעשד
הגיבורההסמוי.לעולםהנראהמעולםטרנספורמציההשיריםעובדים
נאמדעליהזילבד,ורזההיא ) 39(עמ'הכשפים''היכלהארשןוכשיד
מוצפניםממסדרונותלגבהי;םסלומותעלטיפסהזילבד"דחהכשיד
רפאים".להיכלנהפ;ךהכשפיםשהיכלהיכןעד /.";פנסיםלהברתאל

מתמרנתעשבדנובדודעינינולנגדהמצטיידתהתמרנהמבחינת
הארשוןכשעדאביב)תלרדום(שלהמציאות

הנוכחי.כשעדסרדיאליזם,ארלעל-מציאות,
בציר;ואמנותיזדםשלשמרגםהואסרדיאליזם

מופיעהזילבדדחהאזבחקירתי,טעיתילאראם
פלוהסרדיאליסטיהציידשלבעבדותומופיעה

הקרוי 1922משנתבציוד ) 1940-1879 (קליי

Das Vokaltuch des Kammersangerin 
Rosa Silber ורזההזמרתשלהקולי(האריג

 r .זילבד)

זמרתחיתהזילבדדחהכינכתבלציודבהסבר
ההסברלשמעו.אהבקליישפלובמינכןאופהר
שמהשאותיותבתמרנהמביטיםאםכימוסיף,

באופניםעליהמצרידות sר- Rהזמרתשל
המתבונןאתמלויכהכאילוהתמרנההדישונים

גםכשפים")."היכל(ארקסוםגןלתוךבה
מטמרדפחה:עובדתהאהבהשלהתמטיקה

כנפ;יעלנוסקת ".ברחובותמשרטטת"היא
שלהאינטנסיביותזהוילבה".שרדפתעצוהראשעצבים,התמוטטות

"היכל(עדתרםעדהאמנותיתהיציהרלמעשההמסוהרהנפשחיי
בשידהעוסקיםזהכשעדהשיריםמןדנים .אליו)נשובשערדהרפאים"
'קריאה' ,) 42(עמ''שיהד' ,) 40(עמ'לכתוב'שהפסיקהלמשודדת'מכתב

אלאהושידה,המשודדלשרומנטיתתפיסהזראיןכאןגם .) 45(עמ'
עלדופקתאוניסגוריםהשידהחדדי"לפעמיםכמעט:אלימיםיחסים
אניאותיהכניסי /דוופקת:דוופקתלשיהדמחוץעומדתאני .;הלדת
(עמ'פיית'פלר''מדיאןהנפלאהשירגםכלולזהכשעדלהיכנס".רוצה

מאפשרים,שהחייםמהבכלשהתנסתההמפורסמתהדוקזמרתעל ) 55
הבאהשירהאפר.מןרקמהשבהותמידקשים,סמיםערדמהתאבדות

"הבלדהארתה".הדגהזההכלום"כלאשד ) 56(עמ'ג'רדדן''לרסיהוא
שלשריםבגילמרתהאלשצנחהסילבדסטיין,שלימאתג'רדח"לרסיעל

מדיאןשפרסמהשידהאוידו,להשהשויטהגבראלהגגמןשובע
נשכח.הבלתיבביצעוהפיית'פלר

הניצבהשירשינוי.ערדהשיריםעובדיםהרפאים','היכלהבא,כעשד
כללרוחבבשררותבפרחה,כטקסטכתוב ) 63(עמ'מקרם""איןבפתחו
אהיההחוצה.לצאתלטירוףאניח"עכשיונאמדהפותחתבשרדההעמדו.

השיר.שמבטאהמצוקהעםיחדמדרגהעלרהההקצנהחבטותיו."שק
(בתר)כשידשהדוברתדורי,עשרעלחולהבאבמרובדהנשואמבחינת
שכחהלחישות.ספרדאיןמצוקה.בכי.לילה.טורף"יוםלהצילו:מנסה
באתן.לדקתלחישות.סוףאיןתרופה.להניחשכחהתרופה.להניח
תרופה.להניחרפאוה.ללמדועליחורף. .מגיעהאינהתרופהשיעלו.
תרופה."לתתהזיה.אחדחלוםהזיה.לבן.לילההצילו.האף.אתלנקות

שבשם"רפאים"ביןדקדוקיתקרבהעלמראהלשוניניתוחהלאה.רכן
שממנוא.פ.ד.משותףשורשלהםיששכשיד."תרופה"לביןהעשר
הורפואהתרופהכשאיןהמתים.נשמרתרפאים,הוןרפואההןנגזרים

חיתה"לוא :במפורשזאתאומדהושירהחלוה.נשמתיצואתכשולת,
כאןגםלמרתך".המצפההאדוםהמלאךמלבדתשרנה.חיתהלואתרופה
נותהר"המחברתהשיר:אתמחלולת-לוהפךלבתראבבין-האהבה
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אוניאהבת.אשדבתךהבכוהר.בתךשלהשלוחןהריק.השלוחןעל
האהובה".בתךהייתיקצרלרגעלבכורתך.התחזיתילרגע
חופש'אשתלאנס'שידהבאכשידכפשוטה.ארינהמורכבתזראהבהגם

שהיותההבינה"אנטלאהבה:חופששביןהסתיהרמוצגת ) 65(עמ'
בדיהדכלאוה".תחשואהבהבעתלכן;יהאמיתהאשורהאוחרפשייה

פונ;השהייתלך.""תאדי :) 66(עמ'לך''תאדיכשידגםמוצגתדרמה
ואוליפני;ומערחתלאןושואלתהיפההאישאחד
לשאריתארתךמצחיקהיהאולויהקפ;הביתאל

האישאחדהולכתחיתהלוכלומד,היום."אותר
אבליום,אותרלשאריתנהניתחיתהאוליהיפה,

להיותהיהעלולגולדהחייה.שאריתאתמקפחת
 ) 68(עמ'פלאת''סילביההמשודדתשלכגולדה

 .) 1963 (הותאבהדירזטדלמשודדנשאוהשחיתה
השירים,עלהכשפיםמולכיםהקדוםכשעדאם
הסקסהמרות.שלהרפאיםצלעליהםמלוךכאן
המרותאימתאתלהדחיקבאבשיריםהארוס)(אר

נפשאתמצילאינולבדרהואאבל(תאנטרס),
זוללתאתגבריםזלולת"אתכשיד:הדוברת
רכן ) 72(עמ'עךד"כלחסרתנקלה,בזריהגברי;ם
אהיהעכשי;ויותרטובה"אהיהשאחדירכשיד

ליעזרהאישזדי;םאנשק .אהבהלילבתרם
הגברגולדגםנזהר .) 73(עמ'המרות"אתיק mלה

הזערסם .בדממהמאונן"האו ) 74(עמ''גבריאל'
מרתגםלהיותעללוהאהבהשמרתלכךאישורהגרף".בכלמשתחדד
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