
אביטובירון

המדףעלחורגיםבנים

הקצ;רהסיפורכאמניתשמוגדרתהקדנית,מונחאליסשלזכייתה

העבצאתאביחורקצתכמדומההחזירה ) 2013 (לספחתנובלבפרס

במתןראוהםהקצרים.הסיפוריםכובתישלהמודאגותללחיים

זהאתזהכייההאםנכח:דטרםהקצרשהז'אנרבכךהכרההפרס

יישארשהואאוהקצ;רלסיפורתקווהעדייןישהאםשינוי?מסמנת

באץר?הספריםבהוצאותאותוצליירשמנסיםכפינידחז'אנרלנצח

(חרגלו 2009בשנתארדשארהעררמאיהשלהרומןהקצ,רהסיפוראמן
בשפההאחרןוהקצריםהסיפוריםכותבשלחייואתמתארערבו),ערם

הסרפדעלעררואילוהאחרןוהיהדויעלכתבקנירקיורםהעברית.
הקחדומדמיונהלגמריהנשואאתרקחהלאשהיאוכמדרמההאחרןו,

בשניםשפקהדהקיומית-ספרותיתהחהרראתלמעשהשיקפהאלא
שמצבםלמסקנהשהגיעוקצרים,סיפוריםכרתנימעטלאהאחרונות

"איןמארקס,גרסיהשלהידעובסיפורהקלוונלשלזלהלמעשהדרמה
לכתוב,למיפשוטאיןלהםבהיפךו.כיאםאליו",שיכתובמילקלוונל

הקצינהעררכתביהם.אתיפרסמוהספריםהרצאותאםרבשספקכירןו

הגלודותהספריםהצראותאםבמציאותלהתרחששעללומצבלמעשה
שפחות,כמהלפרסםארלפרסם,שלאשלהןבמדיניותימשיכובישארל

קצרים.סיפוריקובצי

הכרתותתחתהזההמאמראתגםלהכתיראפשרהיהקצרזמןלפניער
הגדלוותלהצראותהנלשחיםסיפוריםקובציהקצר".הסיפורשל"מרתו
"עויןרהמתחטאת:בתשובהארמסחריים,מטעמיםבלשילהבדרנםנענים

לרומן?"זהאתתהפךולאמערולרומן.מצויןחרמוכאןישמלצוח.
קובץאתלעבדוניסרהזאתלרדישהבריהרבליתנענומהסרפדיםחלק

אפשרהאלההסרפדיםאתבהלצחה.תמידלאלרומ,ןהקצריםסיפוריהם
עשרלוארומן,לכתובנאנסושהםכירןוספרותיים","אנוסיםלכנרתאלוי
והחופשי.הטובמרצונםזאת

ניסיןובלעיחנםקצרים,סיפוריםכרתנימעטלאאצלשנצרדהרשום
למעטהגלודות,בהצראותלמצועריםנהפכוכמעטשהםמ'אנר,מוכח
שברז'אנרקצרים,סיפרויםלפרסםשחזר , mקאתגרכמרחפןיצואי
שהםשנייםאראחדסרפדערראולויהרומן,נסרגתמאשריותרהלציח
הםלמדינדיריםהתצואה:הכלל.אתהמוכיחיםהכללמןהיצואיםלמעשה
סיפרויםקובצילפרסםהאחחנרתשבניםשהלציחוהקצרהסיפורכרתני

הבינוניותבהצראותהטובבמקהרמסתפקיםהוםהגלודות,בהצראות
אתלפרסםכדיאתקיהםאת mלפתנאלציםפעםלואהקטנות,ארבגןלרו

הרומןביןכשהכליאולבעיהחלקיפתרןומצארמהיצוריםחלקספריהם.
גםהחתתרת,שתיעללדקורלמשעההמנסהסיפוריםרומןוכתבולסיפור
ההצראות.לשהחשמתהקופהאתרגםהסרפדלשהאמתאתלצרות

:i יצאוקצריםשסיפוריםלהגנתן,תמידטענובאץרהספריםצרארת
ניקרש.להםאיןופשוטהעלוםברחביגםאלאבישארלרקלאמהארפנה

בפרסהקצר,הסיפורכאמניתשמוגדרתהקנדית,מוברראליסלשזכייתה
ללחייםהצבעאתבאיחורקצתכמדרמההחזיהר ) 2013 (לספורתנרכל
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הכהרהפרסבמתןאורהםהקצרים.הסיפוריםכרתנישלהמאדוגות
האםשינוי?מסמנתהזאתהזכייההאםנכחד.טרםהקצרשהז'אנרבכך

כפי mניז'אנרלנצחיישארשהאוארהקצר,לסיפורתקוהרעדייןיש
באץר?הספריםבהצראותאותרלציירשמנסים

כרמיתטענהאשתק;דיוניבחשור'מעריב'בעיתןושהתפרסםבמאמר

הארשוניהקאמבקלמעשהאתערשהכברהקצרשהסיפורספיר-רייץ

ספיר-רייץ,לפיפורסמו , 2013בשנתבישארל.המדפיםאלבחזהרשלו
שארוהכלבסךמאותשבעמתךוקצריםסיפוריםקובצישונייםחמישים

להטעותעללוזה(נתןרהכותריםמתוךאחחכשבעההדיינובישארל,אדר
לשאלההתשובהאבלקטנות).בהרצאותארדאורהכותריםמרביתכי

בעצםתלויהמעזרי,עמדותכשיפרורקאראמיתיבקאמבקהמדוברהאם

אורכהתקופהבמשךשהפכהשלהן,ובמדיניותבישארלהספריםבהרצאות
המתעלמתגישה-המדףעלחורגיםלבניםהקצריםהסיפוריםקובציאת

כלוו.ובעלוםבישארלהספרותימיבדבריהחשובמתפקידםלמעשה

* 
בהצראותהמובילעורריןללאנירםהאושהרומןלכךהכבדוכלעם

ספקללאנחשבהקצרהסיפורהספרים,חנויותשלובתצוגותהספרים
העשדים.נזידעל mברריכהבכוהרזכרתובלעהנובלהשלמלויהדכאביה

הןהשירוסרגתהקצרהסיפורשסרגתירוע,ממצרעספררתשוחרכל
העבריתבספורתהןהכל,מתחילשמהןהיצירותהספחת,עריסתלמעשה

העתיק,בעלוםעררמתחילההקצרהסיפוראמנותהעלומית.בספורתהון
סרגתאתרק. mה mהרמזערבאצורתרומא,ירןו,מצרים,ישארל,באץר

התנ".ךספרכמרעתיקיםבכתביםלמצאואפשרהושירהקצרהסיפור

במאהבתחילהשנאספולוילה"לילהאלףב"סיפרריגםיותרומארחו
הארעב-מהמאהברקאצ'ירשלדקאמרןר"ר"סיפרריהותשיעיתהשמינית

הקצר.הסיפורכאביהספרותממומחיחלקעבינישנחשבעשהר,
האחיםמעשירתעםהתשע-עשהר,במאהבמיוחדהתפתחהקצרהסיפור

מרפסאן,הרגיגרגלו,ניקלואיצ'כרב,אנטןרכמרסרפדיםעםד mרבמיגרים
למאההתשע-עשהרהמאהשביןבתפרגםובהמשךפראלןארגו

למדרגתהקצרהסיפוראתשכללצ'כרבהנוי.ארשלביצירותיוהעשרים
אתומצדיקהמודרני,הקצרהסיפורפורמטאתכמדרמהעיצבאמנות,

פעם:שכתבההארב,ןשלומיתהישארליתהומסאיתהסופרתלשקביעתה
כאמנות,כתיבהלשבירתוהמקצעויתהצרהדאלויהאוהקצר"הסיפור

רבישלאמיהרבציטוטשרימתהאתוסיימהבר"לרמותקשהשהכימפני
בלבד".אחדעמדובןספרלכתוברציתיימי"כלמקרצק:מנלדמנחם
הצראותידיעלה mנהיההסתםמןבימינו,כזהספרכתבהואאילו

מנרמס.ייה mמכתבלו mלשלר mשיטלביאוףהספרים
אתערבותשאינהיציהרשכלקבעהאנגלי,הומסאיהסרפדפררסטר,א.מ.

תוגדרכזריציהרבימינואולםסיפרו,בחזקתהיאהמילהאלף 50גנלר
מאותכמהביןהכלוללטקסטנירםנחשבקצרסיפרוכנובלה.למעשה
אלפיםשבעתהיותרלוכלמילים,אלפילכמהקצצרר)(סיפרומילים

מהרומןארמהנובלהלמעשהנבלדקצרסיפרומילה.אלפיםעשרתעד



המינימלי.בסגנונוגםאבלבאורכו
בעשתוכתבהגרלרברגלאה

משולםביטויהאוהקצרשהסיפור

אחד"קטעשבחיים.לפרגמטי

ארשעה,בתרנוהמרכזאדםמחיי

העשויהגולריתאפיזהדואררגע,
אדמותעלילחייםעדרתותילה

להיותאמררהקצרהסיפורבכלל'.'
קבעפראלןארגו .שירכמרמחיק

אףלהכילקצרלסיפורשאסור
יעדאכןצר'כרבמיותרת,מילה

הסיפוראחת.במילהדמותלעצב
הצמצום,סדובזכותמתאפיין

בנקדותקונפליקט,שלבסיטאוציה
שלוהאפקטשלו;הסירםובפאונטתהפותרהמשבראתשמייצרתמפנה

יותר.ומהירדרמטילהיותאמרר
לפיגםאלאשלוהמיליםמספרלפירקלאבעברהוגרדהקצרהסיפור
הנחרץשהזמןכיציהרקצרסיפורהגדירפראלןארגולשו.הקריאהמשך

אנגליסרפדרלרס,ה"גכמרבן.יחסיהכלעשתיים.עלעלרהאינולקריאתה
הסיפורקריאתאתתחם ,יוניהבדהמעדז'אנרממייסדיכאחדהנחשב

קצרפורישסהאו,מכלשהחשובכמחמהאלוםבלב:דעשהבחציהקצר

מקסימוםלבטאתרכלמיליםשבמינימוםדבר,לכלשלמהיציהריהוהו

מתכווץלאאבלהזמןומתכוץוהעלילהמתכוצותהקצרבסיפרועריונות.
כלאתפרטיםבפרטילתאראמרראינוקצרסיפורהגיבור.שלעולמו

דדךלחודתה,לוויהזאתנמשילאםשלו.הגיבורשלבחייהתחנות
בחייובלבדאחתבתחנהלדןוצריךהקצרשהסיפורהריהייסורים,

התחנותחמש-שעהרארארבע-עשהרבכלולאגיבורושלהמיוסרים
הנצורית).בהשקפה(תלויכלון

אחדהמרדונית.העבריתלספרותהיסדוגםכמרבןהאוהקצרהסיפור
גרשםהיההמדורניתעהבריתבספרותהארשוניםהקצרהסיפורמאמני

הספר.בבתיגםשנלמדמבוקשלז'אנרהקצרהסיפוראתשהפךשרפמן,

העשריםהמאהשלהארשוניםבעשוריםהעבריתהספרותגלחיכל
ביההדורכלהוטשרניחובסקיביאליקמנדנד,החלהזה,בז'אנרהתנסו

סיפורביןשההבלדכמדרמהאוחרים.עגנןוש"יהאררבני,אהוןוברלדא,

עטר.פרילשירהעגנןוש"ישל"תהילה"ביןכהבלדהאולחמןקצר

אלו-שלוהסיפוריםקובציאתופרסם"תהילה"אתעגנןוכתבאלמלא
אלויוהעצים,האשהנה,עדונארה,סמךוהמנעול,כפותעלאולו,

הכנסתכמרחמניםשללכתיבתםהקרקעאתלעצמומשכירהיהלא

הספחתגדלולמעשה,שויהר.שלשוםתמולללןו,נטהאורחכלה,
בפרסכהעדשזכההיחידהישארליהוסופרהעשריםבמאההעברית

מאשר(חמישה)סיפוריםקובצייותרבחייופרסם ) 1966 (לספרותנולב
מעלהשרקןלזמןהיההאםבימינו,יצורהיההאואילו .(שלרשה)רומנים

אותם?לסרסאלויובכךלרומניםסיפוריואתלהפוךלולייעץבעדתו

שלא.מרבן

כמרחייםךדדהקצרבסיפורשארואלהביןנחלקיםהישארליםהסרפדים

אתאלויברשארווכאהלאפשטיי,ןאלכסאר mקאגתרבישרטיין,ירסל

גבריאלגםלכתוב.חלמושהםהגלחהחמןלקארתהמקפצהארהאטידר

הועחייםהגלחיםהחמניםאתשכתבלפניסיפרויםכתבמאקדסגרסיה
שבים-עשר(למשל,סיפוריםלכתובעלתמעתחזרובהמשךלשו,ר mבי

ששנים ) 2012יקרוד',(ל'נירבריאיןוסיפהרמתחאלים .נידדום)סיפורים

לקארתאימןולשסרגקדהיאקצריםיספוריםשכתיבתהאמינהרבות
הטובהדברהםקצריםשסיפוריםלהשכהתחורראבלשלה,הרומןכתיבת

ו"נראי mי :לוםיצ :המדףעלםיחרוג" ,אסףערבה

בכך.התמיהדפשוטהיאלהנפיקיכלוהשהיאביותר

חמ,ןלכתיבתקצרסיפורמכתיבתבמעברלכאוהרשהלציחוסופריםגם
סיפוריהם"חטאי"אתחקראלהםמזכיריםכיצדשורבשרבלשמעו(אלצו

מוכניםהספחתמפשרניכמהקלאסי.מקהרהאויהשועא.ב.הקצרים.
מיטבוםיהעדהםהשישיםשכנותאדרשארוהקצריםשסיפוריולהישעב

"גאותגליה",של"חתונתה ,יתיר"שלהערב"מעסהיעחת","מלור: mיצי

לעחלוקשאני(הגםערדומשדדו"שלונמשכתההלוכת"שתיקתוהים",
 .יצירתו)מיטבשלבהגהרדשלומהחמניםכמהגםומכלילהזרהקביעה

לשאלוניתןעגנןו,לש"יבאשרשהלעיתילשאלהרבפרפארזהמקרם,מכל

לפרסםשהתחילעח,עמוסשללזראריהעשושללפרחהקרהרהיהמה
הבמהאללפץחמנסיםהיוהםאילוהחן,אצרותכמרסיפוריםקובצי

הגלחרת,הצראותידילעים mנהיוספריהםהאםבימינו?ית mהספר

מבלילופרסמםצרים mררשיקלוימלעלהתלעותמסוגלותהיושהןאר

כמרסופריםאםלמעשה,חמנים?לכתיבתישיחתלדלגמהםלשורד
עבצםקרהרהיהמההספרים,הצראותידילעעבברים mנהיוערחיהעשו

ימינו?לשהישארליתלוספרותלשהםהספחתיתלקרייהר

בניהסרפדיםמרביתלשכתיבתםאתגםאפיינההקצרהסיפורסרגת

בקבציםמגדאהןוולספרות,ישארלפרסחתנילמלשהפלמ"ח.חד
ספריולשכשרתשחםנתןאוחרים,חבריםישארלימים,חורהארשונים

לדורהמשתייכיםלסופריםגםיפיםהדבריםברטוב.נךר mהארשונים

צוידצדיגיבור mנמפאר,עשבבסיפרויאררפזיצחקבהםבמדינה,

בסיפורישחד mאחת,בכפיפהבסיפוריכומןרנחבאעמליההצביה,

נרבןיצחקממראי,פץר mבהשבתאייעקבהאפיפיו,רשלשפמו

חקניקר,יםרומוסיקלי,מומנטבסיפוריקנזיהעשונפדית,בשקיעה

אמןשהיהבישרטייןירסל ,סיפוריםקובציבכמהקןדוויעשיהולצקה

שיץחיוהושמרנים,השעביםושבנותדישאי,יהישארלי-יהקצרהסיפרו

ץר,בסיפרויגררסמןחיוההזיה,בעבדאווננייותם ,הוחולהבעשב
ובשנותאלי,ןמדברתאניוסיניתהמבדרמןים mבתפליברכטסביןו

לבוםקסלטאולריצרינחוח,לקיסינג'רבגעגעויקרתאתגרהתעשים

שתקצראחריםורביםצרוניים,בלתיוסיפרויםהעירממרכזרחקולבא

מכרתהישארליתהפרחהלשפניהאתעיצבושובעצםמלהזכירם,היריעה

האם .לשהםהחמניםבזכותארתהעשיצבולפניהרבההקצריםסיפרויהם
רביםשולאהלכללשהגהלחתרומתםאתשכחוהספריםבהצראות

ספריהם?אתשפרסמועצמןלוהצראותעהבריתלספרותאחרים

הבלוטיםהישארליםהסרפדיםכלכמעטהושמרניםהשבעיםשנותעד
מעטרתלאלאסופותבנוסףזאתרכלאחד,סיפוריםקובץ mלפחפרסמו

אמעצדעלמשעה mפהקצרהסיפרו .אדרשארוקצריםסיפוריםלש

לעצמוהקיםקרתבלום.רקסטלקרתשלבזכותםהרבההתעשיםשנות
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החנויותומדפיחקייניםמעטלאהקצריםבסיפוריו
שהיוםכפיהזה,בז'אנרהספדיםמעומסקרסו

הגזמהאזשחיתהייתכןמהם.ריקיםכמעטהם

כשחלקשני,לצדנוטהההגזמהוכיוםאחהלצד
הצויאוהנחשבותההוצאותאוהגדולותמההצואות

אושלהןהשיווקמלייןהקצרהסיפוראתלמעשה
לפרסםאמנםממשיכותהןלשוליים.אותודחקו
לעיןניכראבלקצרים,סיפוריםקובצילעתמעת
המרכזיותהדגלבסדרותמתפרסמיםאינםשאלה
אוונגדריות.היותרבסדרותאלאשלהן

הסיפורשלהפדיחהימימאזחלפושנהכעשרים
שהמו"ליםהרושםמתקבלהאחרונותבשניםהקצ:ר

לדגלימתחתהזאתהלבנהאתלשמוטמעוניינים
בחלקםרומנים,לכתובכולםאתולפתותהסופדים
לעתיםשעחכיםניים, mאדכניים-טבינוניים,
באודכם,מאולציםהםכמהעדהמעיהדבצוהד
שעשוימשובחיםסיפוריםשלקובץבמקום

יותר.הרבההקואראתלהשכיל
הא.ב.אתכנראהמחפשיםלאהספדיםבהוצאות

בשרימתהחשדים,קדתהאתגראתאויהעשו

באקדמיהקבצים,למצואכמובןקשההמכרדני
בחלקםרומנים,בניתוחייותרעוסקיםכמדומה
אבלקצרים.סיפוריםי mבניתמאשדמייגעים,

היומייםבעיתוניםהקצר.הסיפוראלמןלא
תחרות(ובעיקרתחרויותעלבשמומכריזים
מעטלאשגילתה'הארץ'עיתןושלהקצרהסיפור

שלהקצרהסיפורתחחהגםובהמשךכישרונות,
פרסמה"כתב"הספדיםהוצאתראשןו');'מקוד

עלהןאףהמבוססותסיפוריםשלאנתלווגיות
עשדייןיותר~ותיקיםצעיריםסופדיםתחרויות;

סיפוריםלפרסםממשיכיםקצרים,סיפוריםכותבים
לשחגבמוספיוכןמקוונים,אוותיקיםעתבכתבי

יאפשרעדייןהתקשורתמצבהעדוכלהעיתונים,
עצמםהסיפוריםקובציכאלה.מוספיםפרסום

במימןואומלגותבעזרתכללבדדךמתפרסמים,
החשדבאפיקוכןהשונותהקטנותבהצואותעצמי,

 .הדיגיטליותבהצואותשנפתח
 .מוכריםשרומניםהמו"ליתבטענהאמתישאםגם
עומדתשהיאהגם-קצריםמסיפוריםיותרטוב

שאמורהווידיאו-קליפילעיןדבסתיהרלכאוהד
סיפוריםכותבי(אומנםיותרקצרותיצירותלהכיל
-למרכלותם)ביקושלכאוהדשישמעידים
יכללוהספרותשחוקלכ,ךמקוםשהיהכמדומני

הציבוריותהספדים,הוצאותאתשיחייבסעיף

הספדיםבקטלוגלכלולכאחת,הופרטיות
קובצישלנימליימאחוזלפחותשלהןיהשנת

תרבותי-חינוכיכאקטזאת,וכלושיהד.סיפורים
הסיפורשלהגחלתעללשמוריהיהשמתפקידו

הענף.כריתתאתוימנעהבאיםבדודותגםהקצר

מפעלמטעםמיוחדותלקרנותיזכואלהספרים
עצמןעלשייטלואחדותציבוריותוקרנותהפיס
הזאת.החשובההספרותיתהמשימהאת

כאדיהקצרהסיפרולשעתיחלעהספרותילמאבק
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