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ההמוןכשבתוךגםנדהמו .הפתעותחלוקתעללקוניתמועדה
שועטים-פנימה,זורמיםכלוםלמיניהם,מומיםבעליאנשיםדאו

בטשו,שדחפו,ואחריאותם,שהובילהרךהשטיחעלבועטים
~תוראוהנחשקותללדתותהגיעווכמה,כמהעלודילגוקפצו
הכיסאות.שני

החיוור.האישישבמהםאחדעל
ריק.היההשניהכיסא

* 

בזקןהסיפוראתלתפוס

המיקור-בעקבותנוסד(מיקרו-סיפורים)המיקור-טקסטיםז'אנר

 ] Augusto Montcrroso] iס i רן,i ~1מ i!;זא~ג~ז;כטשלסיפור
סיוןינזהו .)שם"היהעדייןהדינוזאורכשהתעורר,"( "נוזאוריהד"

ומהותותויתמצכתיבתרייעל "בזקנו"הרומן/הסיפורt;זתלתפוס

בעצמו ,מתחילתוכולו,אותומשליםהקוראבדמיונו, .נמרץבקיצור

ולעצמו.

 ,בירושליםמתגוררת .-1961מבישראל .ארגנטינהקודרובה,ילידת-ירוןרבקה
 .ופרחה)הרי(שובעבריתתיבספדרכותבת

וןנ<-<אמ
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שנעצרלאוריוכללאכולוהחושךכל

עמ' 83 , 2014 ' 77'עתןרספדיהצואת ,חררוחהמצבמרד-חיים:עדינה

שביהרנדירשהאושידי,ניקיןומשידדםמור-חייםעדינההמשודדתלששידיה
ביןלשתוקיעדותאלאנוכחות, mבכמפגינהאוינהצעקניתאינהה mשי .החשדה
הבאות:השוחתשתילמשלכמואמיתית,שיהרעלהמעיהרדקהשתיקהשהורות

אמיהרמההווזושתיקהימיה'.'שנאןיiשנעצרלא;ךיוכללא i'/לבדהחשך"כל
כמוני.שיהר,ד mש ,,.אקומאתגרתמעניינiרעלוtגתמונת_ויצ1דתקה rח

"אניהארשןוהפרקפרקים.בשלשוהמכונסיםהזההקובץבשירימדמייםביםימטו
המדומה.האנילעומתהפנימיבאניומתרכזשיריםאורעבהשעריםכלולאוני"
שלממבטונבנההדימויעבדו ,הכתובההשידיתהמילהעםמזהוההפנימיהאני

האםלשקלוה .הדויהשביןמהיחסיםאוהאב,מזכןוד ,האםלשמקלוההאחד,
הומובאבקובץהוישיריםהחזקיםאחדשהאו ,) 11(עמ'ראשןו''קלורישבנשמע
 :במלאווכאן

ע;לים ;נלעמ;תשפניהכלכ .;הנשכחלוקלוה;ילעצמח;דגת ,;השנ•האמי"אני
צלילעם .1ממנטיתבונהזנבטתזחכמ;הזעצ;מ;תועזiמינ~ה .1י-ם nוק;רמיםפני

 11רזקע;נכ~.~תזיוש.~פת~פי 1פרת 9מלזרז~מנ;יזדךiבזשייי 1;ן 1 .~~לם~קבהךק~ה

 ."ן;מ f~ניtקו 1_\:

ההודים:ביןהיחסיםבמערכתעוסק'צהוב'השירגם

החייםמדיםהמתפקדים , mתקשונטלויאוםאב
 :) 20(עמ'אחדגגקתרותחת

ביתנ;וגןבקצהכהי;םשסקעץענפיביןאבי"תמונת

 ~·-האחהלילהוא. i:צה ./צהכ ~פ,ר;תiרזאצועבת
תמה/ןיiזאגלינ;טפיםפדיזעציבין;י~לרותאתיעדלשא

י mפל;המiח~טהאח/.דההואהמבiנלשיפ~;למארה
מ~שיlכ;~י;יז~חנ;נכז ם,;תיקים i ./ת~קים- 1_\:געבלiים
ששתיק;תיואבי ;.;שרדוניקבעואמיבחיק ; mהארש;נ

אב1יאתהרגיעואלשמלות;;,אמי /אמ~.אתהשביעולא
 . ~זד~ם" .1נפשצהבי ;;.;פעברגב;גססוחל;מתריהם

:-•• •• T : • • • י•T T : •• • י••••• T " 

שיריםמישה mשעריםכלולבדים''צידוהשניהפקר
ביחסהמשתדדולשהאישימבטהלציוד.השיהרשביןבאינטארקציההמתדמים

היא ) 37(עמ' ' mכות'ללאשבירלמלשעו:רוגךראוןמאטיםפלוקו,שללציודים
 .למוותשבציודהשתיקהביןקשרמצואת

 1~ז:זתזp~ה 1f~ז:זד .1נזק~;וח~בכל ,~ /.ןת~ו::חזpןג~ליר~;הטךוי; 9מ~ת 1.\:ל"
ארכה".

:-•• • T 

שעריםהקובץשלהארשןוחלקוכמומכילאביב"תלי"עלשהליש,יהפרק
פאזחייםממקומותזכהשיהרלהפיקמור-חייםמלציחהובהםשיירם,אורעבה

(עמ'מטלןו'וב mב'לדתהשירהאוזאתשמדגיםקצרשידהגדלוה.העידבי mב
67 (: 

אשה ; mמסתתמאח;דיו 1i.1קיעלמדבקתחומ;הלדת ב!; mהבאמעצ"פתאtנ
ז . . _ , .ז _ .. . _ ·.··.· , ··.ז .';טוקדים v;ז;ייל 7_\:וק~בזז~ה

העציהר.שבידתנונידרשהאוהומורשלחןנקדותמשידיהקטןלאבחלקמהזהאני
בדמיןוההומרומלוהוהשניחלקואתבמלאוואביאשממנו ,) 10(עמ''חלב'שביר

 :סודיאליסטיממדשירלהמעניק
 i'/בנעחתלישבנהבספינהצח;ק;גלילעחלבבנהר;ישטתפעם"

יצרמהם ,;גפןצומד 'קפה!כוקד;;ם .םימילייקנ/הילחת;זבכפר ;הסח;/.דאב~ m ם~ב;-w ז ·· ·· ·.· ·.· ·.· .;'ת;ח;ל,הת~~יתיזכ~ז .11לאמיאבדתי-םלמים-

אערייםרגעיםללכדוקצירם,לידייםשבירים ,מלציחהמור-חייםעדינהכןא
 •מגוונים.קיוםמצבישלחמתותלמערכתלוצדפם

דייןאשר
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כהןשירה

* 

מ;ה,נו~ת ט~?ד~~ים ?J7!א,~r;זנו
האמבטיהנחדדלדושמז-רחת

ז;-;ז---:----·

~זקרוכק?ס:;ניטח;ךרים~ך~זכד
סא,ח.ריםזק.ל~מ;סם

ך;קוזק~טרי~יז?הךט 9

~ת Wר ?7ךד;~ית~~ךהסם 9 ;א

א-~רץ·~ל~ם

~ם~ם~~רץ

כזפרנושנהארבעיםנדד
:ז•- TTזי;-ז-

מהשמשהגפהלחפשובא
T : -" :--ז•• -."' ."' 

וזגךםל.ג Wזק.לסזp~~ש~קו
מעצמם.שצ;מחיםוביעד;ת

• T '." ' : T ; - •• 

נמ;תםנהםמביטיםאנחנו
:--: -" • T ; •: T 

מ;ה,נו~ת ט~?ו??~כד~~ים
w לזה.ב~י~W ל~דל.ג

-שהשחירועצמ;תגלמז-רחת
 ·:··:-ד:---·

ל~אן~או W!רים iJ;ךם~לו
הא.פלדוחשלכפניהלפגש

" : : T "." T "." -T ."" 

ס~rכי ל~~ק'לרבק;ם 1;:?7
כזפרנולהםשהתגלה

 ד:·- ·:דד-:··:

* 

ס~סודסךזגך~י P ר?.ז~

עגולמשלשמונע
: "' T י: "' T י' 

וח~ה
-ד:

מהדלחזראפשרלחזר,אפשר
 ··--:-:די.י-:-:ד·:

~זכי~לזק.ללךזגך
ך~ךם

~ק~ה~זpיך

ז:זךשזזגז~יא iJ?7 ?ז:זי-~~זקד
w כ;~ש

ודםשלגאני  T : '". '".י •-:

ס~סףןז,וסך·זגךוכ~הזק.ל-ךם

~י Wססךזגך~תזק.~ךב-א,~י

ורעילמדשהואושלג
: .'" ."' ."' -: T ' 

 .ת~~ל~סוד-~ל.י



ומדומיםאמיתייםנסיכים

עמ' 351 , 2014דבירבית,ןזמוהר , mכנקצה,קלריבך:הוןגלית

זאת,לעשותהמתיימריםלשטיבםמההקיום?מכאוביאתלשכךניתןהאם

האםנגעוה?פרקטיקהלביןאידיאליסטיתנפשמשאתביןהגבלועוברהויכן

אומביולונטיות?שפהתלויותהןשאףאומובחנות,ישויותהןומרמהאמת
אלהבכזב?האמתנוגעתוכיצדהאמת,ונפקחתהמסכהמסתיימתהיכן

הצפויותלסכנותמרמזתשכותרתו ""קצהברומןהעלוותהמומיותהשאלות
היציהר.אתהגשדויםקיצונייםלומצביםהדמויותלאופילגיבוריו,

מקורהויאטמפרמנט,שלכסוגגםהחמןבערוקימחלחלתהזאתהקיצוניות
האינטנסיביותלד.רגעאיןחגע.נטלותקריאהלחווייתומקורהודרמה mהכ

האםהמימטי:הייצוגשאלתלגביתהיותמעלהגםאךגחתיה,עלעלוה
עםחשבןולבאואוזביסדוו,שהאומהריאליסטי,רומןכאלל"קצה"להתייחס

הפאוטיקהלפילספרלהתייחסאלויאוושם,פהמידתיותחוסרלעהמחברת
קומיים,אלמנטיםמיזוגעםיחדמכוונתקיצוניותלש-לשורת mהמי

 .גבלוותופוצרתייחדויתכסוגה-וסאטירייםגרוטסקיים

סיפרויםבכתיבתדרנהאתהחלה-34הבתקלריבךהוןגלית
במלגתזשכהכהל,אחותיבעולגןבשםמבטיחרחמןקצרים

לעבפרסיםזכתהפעמייםהאלומית.הספרייהמטעם"פדרס"
נעורספרלארויצאקצההופעתעםבבדבדהקצרים.סיפרויה
עומ:רדבוהרבפרסזשכהערפיאלה,שבםהפנטסטיתמהסוגה
ד mבמיובלוטסיפוריהאלמחלחלטילויםכמרדיכתעיסוקה
יההדו.במדברש mמתהגדלושחלקוזהנחמן

האיעחיםלגשדוכאיזןוומחקוק,מתוכנןבאופןבנויהחמן
העממיתמהמשעייהאלמנטיםבלוטיםהדמיןו.ותעופות
אםבתפקידאימהיותנוטלתבילווגיתאם :אינחייםבהיפוכים

ברדכיםמהביתגישורעת;בטםרלעלומושהלךןיעדאבחורגת;
אנלוגיות,במערכותאפשירים"נסיכים"לששוהכמות; mמת

אךכרהבהגזמהמעצובתהמעוותתהאםאונטי-נסיך.סבתאדמויזאבכללו

משפתיהמשהאינה"חביבתי"שהמילהקוקרטיות,נוטפתכדמותבשכןור
ומתפקדתחסהרדמותהיאפסיכלווגיתמבחינהמשמע.")(תרתיהצבעוות
ב'משויעים'.שלהלוצךרויסכהשלהנפשילמצבהעלילתיכהסברבעיקר
שכנגדוכמשקלומיטיבמאןזכגורםהמתפקדת'סבתשו'היאאחרתרמות

יסכה,לשנפשהמתךולפעלוממשיכההיאמותהאחרי .ההרסות mלכ
ליתיום"נטילת(בענייןמשחקים"לאנפש"עםהמשפטבאמעצותד mבמי
כסצנהמעצובת"סבתשו"לשהלהוויהאגב, .הח-קטובית)התסמתתכנגר

יות:רמינורייםאחרים,קומייםלמעמדיםומצטרפתביותרמצחיקהקומית
פיגורטיביתלשןוגםהממזגריף mשנןובסגנןומצטיינתהדן-קלריבך

לו.עניתי"לאשבמה:טועהשהמחגלאחר ,לחגמהדת. mומיתמציתית
השיט"האואחרת:דוגמה .) 12(עמ'מלדוק"פעצכמוי mבמפעם'קאסיה'

 .) 23(עמ'מאדו"שאובמבטאלי.אתווהוחזירבחללמבטואת

אארללאארל.יסכהשביןהסבוכההיחסיםבמערכתמתמקדהעלילהעיקר
ונעריםילדיםאליושאוסףמא;דוהגדלויםהלבבותמסוגחומלגורוהאו

מנותקתמדבריתבחוהוהערעוותנפשותיהםאתלרפאומנסהאבדוים
ותורמימתפעלתסצויאליתעוברתלפעםמפעםמגיחיםשאליהמהעלום,
עיקריאתאחשוףלאהגילוי,שמחתאתמהקוארליטלולאכדי .כספים

אמביולונטית.דמותהאושאארלאצייןאלבהגלח,הפיתוילמחתהפטרים

שקלוה,מגושבת, ,יציבהבהיהר,כדמותמצטיירהאוהחמןבארשית

בדדךשמוערפתעצוהרובמיניותבכריזמהמאופייןהאוורגישה.מתונה

אך ,מההתחלהמופיעיםאישיותושלהסמוילצדמוקדמיםרמזים .מחשובת

לנוהידעוההתופעהזהוימשמעותם.אתלהביןלביעליהםמדחוותהגיבוהר
לאשורםהדבריםאתמביןהצופהשבומצברדמטית:כאיחניהמהטרגדיות

כאשר ,דלוגמההטרגי.העיוורןוכמיטביק mמהגיברורוקבהתחלה,כבר

סמויבחגזאךבאיפקואארלאומרמוקדמת,העדוהללאלחוהויסכההגיעה
הלסתיר.מהלושישמיסכהיותרמביןהקוארהפתעות.אהובשאינו

ומשרימהגבהוהספחתיתיכלותהמחברתהפגינהאראלשלדמותובעיצוב
שבדמות,הכפילותלכיסוי,גילויביןהמשחקשונים,בניאונסיםהשימשומאדו.

אושרברומןד mבמיאותישהשרימוהדבריםאלההמיתי.העומקהמסתורין,
אירעויםשלאורכוגילוישלהאוהרומןמהלךהדמות.אלאותיריתקו

להיפרמותעדלחפהאוהערמפניהטובניכרלאשבחלקםאמביולונטיים
כיסנהעמקויםשינוייםחליםבמקבילמשמעי.חדקיצתיקוטבאלהסופית
הלאהליתיום,חשובתפקידממלאהזבתהליךגופני-נפשי.לקרוכןההופכת

אוצייןלשיגעןו.שפיותביןההבלדהאוהיעדרואושקיומוה"מתג"חרא

מתועדויםאנויעשיהו.מספרהמשמעותורבהיפהפההמוטואתהזבהקשר

כדינקוטיםשהםהרדכיםלומגןווכריזמטייםגרוומינישלהשכנעולאמעצי

תופעתלכפינוקבתביקורתמבטאשהספרספקאיןהונפש;הגוףאתלעשבר
חלוייאתלרפאהמתיימריםלאלהד mובמיזה,מסוגלמנהיגיםההעצרה

הזןוד.שלכמסכהוהיופימתעתעת,כתכונהמתאורתהכריזמההאנשוות.
מקבלותוניקיןומתינותמוקפ;דסדרכמואארללשהמשרימותתכונותיו

האםביןהאנלוגיהגםעלוהוכאןאיחניות,משמעויות
אלצבאשרהמלאהאארללביןאוכזריותחלויעדהנקייה
עכוהר.פנימיתועלהאובססיביהניקיןומחפהשניהם

לעישןבמאמרנתקלתיזאתביקורתשלכתיבתהבעת
פןלהשישאמבילוונטיתבכתמדוברלפיוסיינטלווגיה,

הלצחתןשמקרוייתכןמא:רואפלפןהמסתירכביכלומאיר
הארשתיתהכוונהשביןטשטשובאותוזהמסוגכתותלש

 mהכשכןורבעקבותשמתפתחתהדינמיקהלביןהטובה
 .אנשיםשלרבמספרעלעמוקותלהשפיעהויכלות

כוונותלולייחסהניתןאמביולונטי?אכןאארלהאם
מוטיבציהבצדמרוכבת.התמונהלטמיןו? mשיטובתו
לשבלוענותגםבלוטיםאמת,לשאוכפתיותחיובית

הלאהרדכאמעציופגיעיםעציריםבאנשיםשהוימשואגו,
להפך. .שטחיתבפסיכלווגצזייהכשולתאינההמחברתכייצויןעצמית.
גםוכחכיםובחיצתיותה,שבמהגםהרמחיםמיתייםממדיםמקלבתהדמות

מצמיררם.פלוחנייםבמצבים
שהיאיסכה,לשהורפאויהפסיכלווגיהצדשלאארל,בדמותומהטיפלושבתה
אראלבעדובתכלית,אנשויתדמותהיאיסכהאוכן,מדוגש.ברומן, mהדוב

מעטמזכירהגיבוראחרהמחברתשלהמעקב .מהחיים""גלחהדמותהאו

פרטיםהמוניהעקבות.אחרלאטלאטמתחקיםאנוטיפיןטיפיןשבומותחן

 mשנשאדמותחשופיםהקהלעדותגםכמואארללשהתנהגותועלקטנים
התגלה"סבתשו"תחליףאונסיךלהיותאמורשהיהמי .ומרתקתית mחי

מקוריתבורויאציהכריזמה,נטלובלגניסטאח;רנסיךנרמזובמקומוכזאב.

 •הנדרמת".ל"יפהפייהמאדו

צביבןשאולרבקה

-יוניאימ
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באפלהביקורת

עמ' 59 , 2014 ' 77'עתןרספרימאר,דאחרתאץרסגל:עקיבאעמיר

אוקזיסטנציאליסט,יאותנטייש;וקלומציגסגלעקיבאעמידלשהשניספח
בישארלהשיהדביקתרולעדבריםכמהספ;ולשלגופושאגשלפניאך

במיטבה.לאהפרחהביקרותוגם , 2014בישארלשיהדביקתרואין . 2014
הסופדיםלעעין mלפקשיעדהעתיתספחתיתמעדנתפעםשחיתהממה

מעדנתדקנותהרויתחנות,לשכיםלעלהצביעהפלעוים,הומשידדום
מבוססתספחתיתביצהנותהרהצירכה.תברתובחסותדשבבעטםגתובות

בהיחת,אסתטיתוקביעתויקבעסד;ושישעהמיבהשאיןקשרים,לע
מתמצאשאיננואמת,לספתחנותרעשדוהמעוטלקהלחיונימדרגיציג

עלעביקרומפתיע,מדכדכךהדברהמיטב.אתלו mשיבצורהאלבבספחת
בהחלטישהספרוט mמיאוהפלויטיתהזיהדכמושמיחתעהובהדקרע

מהעודו.במשרתתהמדופסת,עביתונותנקובתביקתרו "-----
אלויזאתמעניינת,שיהדנכתבת 2014שבישארלגם

שהיהדאלבהקלונעו,לצדכאןביותרת mהפוהאמנתו
אוףבינתיתשיהדלשמיללויבבלילטועבתהטובה
מעלוים.ציברויחסיעםהזה,למטה
בסוףבמאמריונברתאמנןושחזהזאת,לקירסההסיבה
נעשיםשבהשבמדינהנאדהמרוכבת.שהמתים,שנות

עצמה,ענייהולכפיאחדעםלכפיעולוותשניםמשך
פעילים Tבייינותחהואתיקההמחאהפצילו:נצרד

שחבהפלויטיתשביהדגםאלחתוה,או,פלויטיים
נתוהרהאסתטיקהאוילואסתטי,עומקלכנעתרד
המלדולמציאות.קשרלביבחממה,ים mכפטההרו

לרוונטי-ממנובתרגילםשאתווומנקדסופדלש
שופטתספחתיתמעדנתבהיעדד .לימינוגםותקף

כתובגםכמוסגל,עקיבאעבמידמשודדנאלץומסננת,
ומתרבותהסינןומהירדעייאשומתךוחאתלמבקר.להפךואלה,שוחת
בעלוםשקידםעודושקדים-לכומדבדשב,הוצפיחיתעצמיתהאהבה
מה"מציאות".יותראותנטיאו"נקי"עלוםהליותהיהשאמרוהספחת,

למשוב','"קועביתןושיהדביקורותקבעובאופןמפרסםסגלעקיבאעמיד
למשדודיםהשבחיםשמאחודיהשקדיםאתחשוףהאושבהלמדי,ת mניבמה

אלהשתורושכותבמהגםבדיוקהזכיסוי.חסדיצ'קיםשהנםומשותודד
האו.גםלמדי mניאתרתרבות','"יקוםבאתרבמשרתת,לשעות,מנסה

תמידהיאכילמלש,היומיתעביתתתונקוביםדבריםלפרסםאפשחתאין
ימינו.לשהסחורותעביןדמחמיאים,מתקתקים,כביכלו,"מבקידם"תעדיף
משדדויםשבועביןדציברו,יחסיכאישיפית,כג.השיהדמבקד-לכומד

שאינניסגל,לכןוכתיבה.בקריאהמאשדציבורביחסיזמןיותרמשקיעים
לנקד.לשנו,ות mהניבבמתומנסים,אונוכי,איתר,י mדיבאלומעלוםמכיד
מתפרסמתשבההואהובההיקהרבבמהאפילוכיום,אפשרתואיןכיחאת

עתכתבלשבמקהדמשדדוים.מהחאםגםחריף,באופןלבקרזו,שרימה
ובמקדיםמשודדים,עלהמגתניםהערוכיםשללבםבטובכנארהמחברהז

"תרבותכאמדומכנהשאנימהלביןהזאספקטביןשבילובמחבראחדים
מחמיאיםכלוםשבהלהוייקים,הפייסבקותרבותאובדשב','הצפיחית

מידבק.בנקריסיזםלכלום,
בצניעותה,יפהפייהעטיפהלשומאדו",אחרת"אץר-הנידןולספרוכעת
שכמשודד .עליהאהובההציפרוערוב,כצעביאבסטרקטייםשוחודאפוד
בספח .עצמועםגםלהחמירעליוחובההמנקד,תפקידאתעצמולעלוקח
בעיות.נטלואינוהאואלביושר;ואחריותלשאלמנטישנוסגלשלשהני

"אופקיםצייידלשמרמופשטתוהלש,בעטרילאיותהאוסגללשו mשי mכ
לשדיוקןהאוהספדקלתו.מקומיותנגיעותעםוסטימקצי,זדיצקיחשדים"

המלחמותעבלוםאםוביןהפרנסהעבלוםאםביןהחבהר,משקדיעייףאםד
גםזהויהקיום.אתבישורשתשקףמדהדושפהלמצאוהמנסהישלאר,לש

ביןהבינאישייםביחסיםגםמצוא,חוסרתחשותקיומי,משבדלששיהד
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לנשים.הדובר

ש"משנהשכתבזהנתן mמשיאלוישאובהאדגים,שאתוהעהרטילאיות
אתמשאידמחבר,במהספיציפיתלציידמבלייותר"מעןדונהיההזלשנה

שבוחתגלעכ,אמידלשהשפעהגםאלויקיימתהקארו.לשדלמיתוהפטרים
ערטילאיותלשהיופילצדזאת,עם . mmהמאשידתולשהוקטעוותהקצרתו

הלפךווכדיסגל,לשיחידהכמעטהאמנותיהאמעציאוהנשק""לכיהיאזו,
אמעציםעדולשולארסנללוצףדבדדנולהמשיךלעיוממשלשטובלמשדדו

אתלהשעירכדי-אחדדברלכאומטתימיותמטאפותח,-ספתחיים
בכתבישרוןולהליתבריאיןויש mמחמדושאמדכמושביהד,כיהאמיהד.

שבפה. mהכלכעםללכתידן"חדרים",העת
אקדישאל"אנייויאשו:ישורשלקיומיתכתותר mההצמציבהשארןוהשיר
בגבהיםמפתההח ;מוותהזליתאמינו ;מתווהזהאל;ההחייםכילז;העצמי

האבסטרקטיותזהויהזאת.""האלשיהמתל;הוויושבגםישאלבאחיד;ם
אתהקארויםאתםתתאימוהמשדוד?מדברמהלעהספד:אתשמאפיינת

זוגיות?עהבהדו?עבלוםת mהיששחשדתהתקתפות-לכםשנאדהמה
"יהיהפחות:חזקהשירסיוםמתאים.הלכהאורי?צבאישיחתמשפחה?
איחני,הסיוםאםגם-הדברים"שאדביןבהפוכ;ההזלאבאראניבס;ךך
עבדוהשורות,לשהפשטתואתמחזיקלאהאועשכווית,לשפהבניסיןו
יות:רמעניינתהארשונתוהשרוותלשהספקניתהדרמה

תישארהמצוא ;נקתדו .יציבאהיהאנייציב.יישאר"זהמחנק:שידעדוהונה

אתהמק;הדבלכאםיציב.עדיףיציב.הזאתזעו!בכמוב,ן ".המצואנקתדו
קיומיתעדותזמניתבואבלאבסטרקטיות,שוב,יציב".שיהיהעדיףנחנק,

ייאשואלטתטיבות.שאיןהבנהמתךובורגניאוי mשגקיוםבאהזיהליאחזות
שהכו;הרדירתואתעחב"אדם :בשמו'תקאר'אלשבירישנוולזיטייד-משהו

 "בידו. mהידרולמעטאי;ששםלואיןכבד ".מזהדוועםהתדלוולעירחחד
הכל":אדהכבדהאו ;לספוגיותרמוכןלואכרג;עלעבדוותנשיםביןהאו

כלהקיום.לשכילכפיבחהדהתרסהלבאעדייןכיאםלקיום,עףדוהפניית
הפשטות,בגללחאתעצמו,בפנילהחזיקמעטמתקשהבספרמהשיירםאחד

תנופה,צובריםשהיריםכמלכלואלבשכלאה.שתורולשית;דפשטתוכמעט
דניםשיהדבספדיגםכמוהז,בספרשליריםנתותחלעלותורהיהומוטב
כקארו,דנים,ובמקדיםעדלתי,עטות,היאשםחייבששירהמוסכמה :אחידם

בנאליות.שחנןהכותתחעלמוותראני
לפלקטיותמלגלשוהנהזריםהמחאהשידיהםבספרנוספיםמענייניםשירים

ששב"לאחדמאדו": mאח"אץר ,הספדשבםגםביטיולידיהבאיםפלויטית,
נתוחתלמתחניצח;ןומעצדיהיואלעהי;דאתכיסהאובךמהמלחמ;ה
הקפהובתיימי;םבאותםדב;רשעהלא ;בחלונתובהייהלמעטעהיתתי;ם

המחלמהמזעוותהשבחיילדב:ר""היהלאעצבניו;תבמלצירתומלאי;םהיו
"גםגם:כךשיתקו;תתקףאודישים,אגאויסטייםנותחהשחייםאודההוהרג,

יפלו".מישהו .;ובצקדדק,גשרלעלדברנהוג .1הםאואנחנוהזהפעם
אתהמאפיינתהעצמיתלאהבהסגלעלתיםמתפתהמדגיתרהעוסקיםשבירים
עם'שכבתישבירכמוצעמית,באירוניהמהלושהיראםגםהעציהד,שהיהד
עםשכבתיתגי;דמישהימת;יבדיוקמשנהלאשנתיי;ם"שנה,סגל':עמיד
האחדים."להילותכמולאכבד ;שירתאחדי"כיאותשתקו""וגםסג/לעמיד
ישעטםאהזיב!ללכהזעםלשעותמהמשו;גכבדלישאיןזמןהזעשכיו
הקדומיםשהיירםשלהמעניינתעהטריאליותכאןשברית?"אחתח?בנשים

לפשטנתו.הופכתשהובאו
כתבוכבד ./להגתעגעהלוךאניאלבעצמ;ןאתמיצההנוכחיב"שהידגםכך
הגלחות.""האהבותלשהזאתגם .;ים mהונהבידחת ;לשהסיפוראת
הניכורהנשדדת,החזהראתבהןאיןכיקלישאתיתו,נותחתההכללתוכאן

שביירםהקייםקו, mמבמציאותמתנתןאלבסטקדטלהגיעכדיהנשדד
בספר.הטובים

מהנבאו;ה"האישמהנבאוה':'האישנאוש,ויפה,ערטילאישביראסייםאלב
שלחח;ןאתבהןשאיןה;הזמהסוגלפניותעת;הזמיןאיננוהיו;םיבארלא

 •במילים".לתאראיןשאות;ןהדב;ר

גלעדיובל



 . ....... " ...........וייכרטרפימאות/ .. " .......
בלילהעיר

חולפיםזוגותהנשימה.קנהואתהוושטאתמחממתוהדבשיתהחריפההמתיקותקרח.קוביותשתיעםדראמבוויולוגםהברעליושבאני

באסתטיקהומסתכליושבאניבשיחה.שקועיםזהבצדזהפוסעיםאוידייםאוחזיםאחרים ,שמחהשלבתנועותחבוקיםחלקםלשמשה.מעבר

שהואולאנשיםלצירומסביבחגקיומו,אתחוגגהלילהאו:רהחזריצבעים,תוויות, ,צורותשלחגיגההדלפק.מאחוריהמסודריםהבקבוקיםשל

שלבשוליהןגבוהים,אורותביןפועמתתשוקהבועת ,הזאתההמולהבתוךושביאניקדימה.הכלאתמניעהשהאהבהדומהחיקו.אלאוסף

 .האחריםהקיוםטעמיכלאתלשכוחכדימתוקנוזללוגםחליפות,וקופארותח .מהבהבותגלקסיות

געגועיםערשאש,פיסת

עמ' 62 , 2014המאוחדהקיבוץלה,שרכהןלאונדרשחרור:ציפי

כושבספרהאולה"שרכהן"לאונדרשחררופייצשלהחשרשיריהקובץ
שלמותשוחתהמפתיעה.ובפיגורטיביותהנעוזתהשיריתבאמיהרומפעים
האשהדמותאתהאם,אזכןראתחובקהספרמרפות.ואינןבךננעצות

לעאורבנייםשיריםארספאוטיים,שירים ,מפוכחתאהבה ,קיומהבנפתלוי
כלב, mהמתהדריוסלומחת .עודוהצפןוארצותהדוו,יורק,ביואביב,תל

מאדו.ונוכחח;ה:יאנישהיאאחת,מרכזיתלנקהדומחובריםהחוטים
~םאשהופעםילהדהיאשפעםהנשית,לדמתוכהןלאונדרשרהספרשבירי
תצרו,ואםהחיים,ת nתאהאולונפש.לגוףהכאבמשכךהאוסימביוטי.בקשר
 Danceז ne to the end of loveבחשכה.אליונלשחתשהידהאורמתג
שביירהבעהרחומרהאוומותהלחייםלוהתחברלרקדושאהבהלאםשרהאו

עשליוגעגעויםעשרהאולשוהקלופסהספ:ראתהפתוחיםהחזקיםהפריהד
וכוכבי;םחלבכוסאמי,שנותר:לכ"עשכיומילותיה.אתהמשררותמניחה
רוקדתאני"לבד-ובהסתלקתוה .הלב"קולעבדיוקידיבכףמניחהשהיא
חייה".אתעשכיו

מחיצהכלהשוברתקץאיןאהבתהמשחזריםעלומים mפרישיריאלה
לי(נדמההבין-חירתלחוויהבאשראמביולונטייחסאוקטימקונפלתקייה

 .ו) mקבובמקוםהעוסקשבירלאבביחסרקקייםכזהשקונפליקט
כמו mהמשוראחרת,רדךובאיןאוובןר.מוותבמיליםמללכדוקשהאין

בניגדוהעומדהעברמןזיכרןולוהחיותהאובןרתהליךאתלחבוקמבקשת
הפיך:כמצבאמהמותאלצהנתפסמסויםברגע .העכשווילמצבלט mמ

גהורתיתמותאיזותארי .;בפיוסלשובבךמפציהראניבאלב,ילי"סייעי
פנים'.'אוכלותאנשוהחיהכמו;ימעלפתאום
האחדריהצעלכלוםנעיםבית""רסיסישכותרתםלצלויםשירגבישי
המגיחהעובריתבתינקותהאםלשלגלוהגו ,לחיות"ממני mנלו"אמילש

המץו"שארביות;לההקחבההנפששלדמותהלהפנמתביטויהואמתוכה
הקשר ."ילש~תבשקשנותיהלכותעד /ינקות,שנתלופתבגוןרסעורלשא

באופןבתפקידיהן,פעםמדימתחלפותהובתשהאםבכךמעוצםהסימביוטי
המנציח ,"וילהדאמאלש"תמונהבספהרחלפיל mשלשיריהאתהמזכיר
לחקוקהבתמבקשתאחדמצד .האםמןממשוכתפריהדובפתיחותבאומץ
בהמקנןומאיךדהאימהי,בחיקהילדותשלהמלטףבזיכרןולוהתכרבלגעגעו
 .הסובלתלאמהומגוננתאימהיתדלמתולהפוךפחותלאחזקצרןו

בתהצעדיאתמזהתהונמצרתהעצירההאםשחר;רושל'שלומית'שכירי
ונלפתתשבה"היאוביום-יום .אחריההנשרכתהיאחייהסוףלקארתהקטנה;
בדימויחיזוקמקבליםגםאלאקירחללפעוריםרקלשא ,לידתי"בגעג~י
מגוהרהזיכרןוחבלו'.'"עוגןשתוכו ,החזהעלמעוכהבלחקשתשלהאותנטי
האםידימעשהריבהעטםבתנו;רהובצקהכמןוריחותהחשוים:באמעצות

ליהד-מותו-ליהדשלבמעגל .הבתלשבקלוההנענהבחלום,הצללווקלוה
 .לעיההנכתביםבשיריםמחשרנלודתכמוהאם
בדידות,לתחשותובאהבהבחייםעיקשתמאחיזה-שוניםגווניםביןנעהספר
מןמבעבעחלב"שבילהמשררות,מסכמתהחיים","כךי:דאולחתגעגעו

 .ניהד"דםכמוירכתייםעדמהלשןוהניגרהודם ;הפטמות
אניתחתיותבאפלת mי"מוכתונחצרת:לצלוהשיריתבאמיהרנפתחהספר
גשםחוטיעשויה ,;מעבהרמופדרתחשרהאשהמהןלבראומילי;םגודרת

ש"טיפתהחשוניתהאשהבדמותשכתתמקדיותר,ר mמאאבלמטהורים".
מוטב"כיותהךו ,ערגהנטלותנידף,כעלהתחשוגםהיאלשונה",עלדם

ספקאין .חג"ליישדמותךשהאפילה"מאזוכימעוקתו,לאובלבדאינאיש"
הדמותשלממורכבותהחלקהם mרהולכימצביםביןהקיצונייםשהמעברים

שחח:רבשירתהנשית

הזמןקללתהואהאהבהלשהקשתמקצוותאחד
שלבעיקר ,הזקנהבמרוריכאןשביטויהעליה,החלה
מכמידיחסעלוהלמשל,השכן;'אלמנתמהשיר .הגבר

כבראבישגלששירכיההמלהדדולכפיכאחרלועגני
 ,אוגבהזקנה'.'בעלבןוהלכאוהגוףאתמפשירות"אינן

בשירדומההתבוננותמזכיהרהזקןבמלךההתבוננות
"עונהבספהרשהופיעספסל;עלישןזקן'אישאחר

לאהבה'.'שנייה
אי"ה .הורסנימתעתעהיבט mשחציפישבירילאהבה
זאתובלכיד".קמצות ;דזתיתש!הדרעלימגביהה
עלהומוותהמיםש"מוטבלאופליההמשררותמייעצת

נאמרכבראלבאהבתה.ומתומשוגעים"כתונתפני
האםהאהבה.מןיותרימיםמאריךמהאהבהשהזיכרןו

בנוכחותה mהמייסשהאהבהבכךמנחםמשהויש

לשיהר?תיסינונימהופכתועבצםשבירביטויהאתלבסוףמצואתובחסחנה
 ./"המיטהלתךוסנ;ו mששיהרחיתההאהבהש"לכבכךמהדוהמשותדר

השיראהבה"."מפוכחתכברהיאשבהוהומכיוןו ,עיוורת"שיהרזוחיתה

מוקצניםרגשותלשקצוותביןהנתןואינטנסיביאהבהמעשההאועצמו
דוינמיתחיהישותלהןמעניקהמילים,מחשררוקחת mשכהדובוסותרים,
אחטית:פיגורטיביותשופעיהארספאוטייםהשיריםלצרכיה.אותןורותמת

לז;ןזוחרחרתעגבותיפילט;רבלימחהאני;יי.ר~מביןנלשף"כשיהלום
 .פאוטית"באהבה

אינה ,הציפוריתבמהותטבעוהמלאששמהמיהקדומים,בספריהוכמו
אםשתות,בהשתמעויותללותוהמוסיףשצלההציפו;רממטפורתמתנתקת
הכלאותו",הציפורים"בכיעלכותבתהיא .אכזריכאיוםאוםנפשכמשאת
עקבותאלחלד'.'ציפורפלהד,"ציפורלהיותחלומתלמ;זוציפרויםקוארת
המצמררהמחאהמשירעלויםל"יתעל"ציפרוכהןלאונדדלשהידעושיריו
הועורביםבתי!לסבוכותנצוותיהעיחמה,תמהיתה"הויא'עורבים':לשה

 .בזכרותם"גופ;;ןלחרץוזהאחרמהתי;ם mנ

חלומה",ציפור"-המשוררתשלדומותהזהותהשלת mההגמגוןובין
עננים','מאובקת"אשהכנפיים",דרופתחרופנ1הדהדו,דרכים"שדדות

אשהוגםלהדוואחרבמסענשימותלוקחתמודדת','"יהדלפעורה","ילהד
הזמרת-הלוידיינילילשלוקלוהפוקרצ'לרישלהג'אזלמחיקת mהמתמכ
עובורד mהמיקלוהאתלשוהמחיקהעלשהלבישהמהאלוםהשחוהר
חורם".מגהר"זיכרןוהיאשחרור

שכזוובתרותתגשם,לשאמשאלהבגדרהאוהספראתהחותם'תיקןו'השיר
 •תגיע.שאליובעלוםמקוםכלהיאשכתובתהאינסופיתעצקההיא

בן-דודיעהר

9 
-יונימאי



~ 

j 

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

 T TT: •;-T :ז- T;י•ז

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

םתמ ""כ" 1גדעל;ןסו

דד
מאי-ירכי



, 

הזאתההשתאותלהרף

עמדההוצאתבחשכה,מייללהקייםהעךרנפשי:יחזקאל
עמ' 98 , 2014

שאותההאמת,מןתההדולהבקיעביכולתועוסקיםנפשייחזקאלשלשיריו
באותנטיותרטרוספקטיבית,בהפנמה ,באוטוסוגסטיהבהתעוררות,חשהוא

מציאותביןטשטושכריעדומלאכיםמלאכיותמעליונהוריםובחזיןו.
מבחינתו.מעודפיםשוניהם ,לדמיןו
שיריוספרהוא , 2013עד-2001משיריםכחשכהמייללהקייםהערך
לכאןהדיםועוררולכןקדוםפורסמוככלוםדובםהשיריםנפשי.שלהשני
 .לוכאן

נחש.כה'מייללהקיים'הערךהכותרתאתהנושאהשירלפי
בחייםלהיוותרשצריךמהכלהואהקייםהעדן ,) 66(בעמ'
הטבעהמתכונן.דאייתאתהמלוידנטבענהם,ונאחז
המסמלתוכתנועהכדממהלחששלכמיןולהירשםיכלו
לעומתזאתכחיים,השפעתוכוחהוישרדותו,חיותואת

וחשכתו.עצבונו

בשיר,הווירטאולית.השפהמןמונחגםהאוהקייםהעךר
המוות.לעומתהחייםשלההקרבהדדךעוברהקיומיהמצב

שיריםכדדך(שלאהזהבשירהמרכזיהענייןאינוהמוותאך
גםוכמוטיב);כהוויהבמוותעוסקהואשבהםבספר,רבים

שהואבחייםלהתבוננותכדךרמאחכדהואמעכב,הואאם
במאורו:החייםאתמאנישהטבעכאלוהים.לזהותםמבקש

עוטההומאור /הצומח,ברגבימוארותנוגותלבנה"בהרות

 ·~ט
 "\ .. ג}ג\":~
 ?~<ו

 vך(ו' ft ..נ
 ....... "ב--

"ממקום"בקוראי", ,"בלכתי""בישובי",פעול:בינוניבצורתהחחרת
מנייריזם,וגם"כמדומה")"כמדומני",החחדות:ההסגרמילותאועומדי"
אתשמאפיינתשגבתחשותעלאלאטרחנותעלדווקאלאוהמלמד
שמתבוססתשיהדזו .אלהויםאחדובחיפשובשליחותשתפקידהכתיבתו,

אהבותיו,אתגםמונההאוההיעלםבתךוהויעלם.הזיה ,חלוםבתחשוות
הקיים.לערךערובההןשאף

שידתונפש.ישלכתיבתולאסכולתהטיפוסאבשדה,פנחסשלבדמותו
במהלהיזכרותאזכןר,עםלהתמדדוותלהגשמה,כךרדהסיגוףאתמקשדת
לדוששבשהואכחלום,שנפדרמהעדו,ואינושלולהיותהיהשיכול

עלשיריםהרבהבמוות.נקשרתהאהבהגםובהימשכותם.בחייודדנואת
שניםאךשחלדולקשריםערגהמתךוהחשבזיכרןו,מצואםאהבהחוויות

תחשוותיו.עלחותמםאתלהשאיר
להתקייםשבשהואכהשארהעלומו,לניןבינושנןו mכדין

האוטוביוגרפיהלנתחיהמיעד,לפיסותוכורויאציותמעבהד
דלוודחההוויהאתמגלםנפשייצורם,שלהאישיותלומרכיבי

 ,הקיומיותעםגלויההתעמתותשלקבעובמסללוחייושל
קטיביזם.יבסוביהמשופעתהמציאותשלחיקויהתךו

אזכןרמתחשותליציאהכדךרחשובהבעצמיההתעסקות
באבחנהשמשוגמהמושגת.הלאהתחשוהאתלהחזירוכדי

באי-הואדוות.צרופהכהתמדדוותעוומדתלויהמתמדת,
לומצואאינושהאוהעבראתחוהוכשהדוברפעם,לא

 .המוותעםכהזדהותבהשלכה,העברתשתיתנמסרתמנוח,
מעוררחההוגולד,האמונהשנאלתנכרכתאי-הואדוות

אמפתיה.

המשתקףהאוראתפנימיתבאחיזהז mואפניה",באשרת

ופרי"האורניםלאחיזתו:כמניעשקייםמהוכל ,הבין-מינילחיזורמעבד
דמעות .1עץכלונסאותעלבהוקיםנצוצים,ענבי;םזגהדיח.האדמה.
ירוק."נהרהגשם.

 ;באנקה,קוראת ;זועקת,האדמהפעומת,"האדמההקיימת:שות mבהת

בהבעהבד:גקות,להישארהחייםאתלשכנעצדיךבשיראלהוים."כאן
אלהוים.המגביהה

שלבצרףשנמסרכפיהפנימ.יעולמושללייצוגכדרךבטבעאוחזהכותב
אחד:שיר

בשםתקראהיע;רלעצילבית.לךיהיההואוהטבעאתתעבדו"אתה
 l"למשr.נלכותבמוהדחיזיןו .) 56(עמ'לך"אחותיהיההירוקהנהראחים.
כתחליף.ומשפחהביתשלהוויהבטבע

(בעמ'אלהויםמלפניהתכוונותאוקדושהשלכאלמנטמיוצגתהכתיבה
לאורךהכתיבהמפרנסתעלוהחטאתחושת .אותהלצרוךישתמידלוא ) 5

 .) 32(בעמ'מחיהכדיההלומותבתעסוקותנאמדיםשתחליפיהזמ.ן
שיבינומאמיןשאינוכיוןוגלויה,בצוהדלבועלאשדאתלומרבבקשו
לדייקנזהרוגם ,) 29(עמ'בכתיבה"עתהצוךרלי"איןמחלץ:האואותו,

או: ) 32(עמ'שנוק"רוכללהיותעליהיהוכי"ייתכןבמילים:לוהתגמש
 .) 79(עמ'הקרקע"לעומתאלמתעופפיםקטניםפרפרים"שגי

הניזונותכמסכתותומההדרת,וידוייתיומנית,פרחאית,בדךרהיאהכתיבה

כותביהםבשםהמובאים(מאמריםבעיקרלונתינהליציהרמהתייחסות
וטיוטותידכתניאליו;שמעונומכתביםתוכו;אלכאזכוראולשירכפרלווג
במסעתחנותהםששיריוכךמהם),ללמדוכדיבהםמעייןשהואמשלו

הוחווייתי.האוטוביוגרפי

בחילדןו:עוסקיםשיריםהרבה
הוא"העבידכותב:הואשבושירוכותרתלפיהעברית",השיהדעניך"מהות

השארתאתשואבהוא .) 78(בעמ'המות"מןלכתכ Tיש Tהש;הראתה: Tכ
וקלווסאליותיצירתיותומפיגודותהמונומנטלי .מערכה Tשלוהכתיבה
שידיואתהמאכלסותלאשויותהאמעציתזיקתואתחוויותיו.אתשאכלסו

 .אליולקרבןחששהואבכךלודיאלאלאושש,זקוקאינוהוא
הבחיהר(לדוגמה,נפשימשתמששבההארכאיתבשפהישפומפחיותגם
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מאדו:אהובשאגישידהונה

פרפריםשני; ;למבשרתהסמוכההא;ט;כוסכתחנת"בשבתי
-ק~נים,!!ך~רי'ם "· .1ר~ע jp ~ ת~~?~למתערפפיםק~נים

tזrד~הכבו,ו~ש.הנמזגיםבא.לו,א.לומ~נכךגיםjןםיפי;.~לא.יתינ;קי"ם,
ה"פהחלופיםמלאכיםהםאלואלוי ;.;כמשתההבהםצ;פהאני .;ממש
הטשרים·אדמת •על·הז;~ "הiנד,ן;-אדמתעלהול~ /ן! Tשאבחיכייעכשו,
tזף.ם Tr ~ //כ.ד! .1~-ךםברמותא.לי'ם_קרם.מני_מלכים ר~~~הלכו 1 ,;ז b ה~~~

ע:זiנעך;אוינ;נשכחששמםישמהם i".1מאאנזן.i;י"םאלויאגזן.i;'יים.היו
בז~נן nבעלזמר~.יה, nפקז, nך;הראתבנ~ /הזמן.אפףקרר;תיהם~את;י

ממלכיהאח,הי'הלמעשה ,/מטעני) .אי'נ;·זכר;נ~(אםהאחרןi-לא~ /ד! iעכנ
 0Tמטמטמ~ם Tודיiכ mה ·.מני-קדם ·רב;ס,שמ;ת :שמ;ת .1א-דרם Tלשהקדומים

הפרפרים·שני ·עtזhו.הפרפר~ם_שניעלום,לשרב;נרא, 1 /ערב~ ·שעת
והרגע-הזה." 1נלב/.רהםהחלל~דקלועמתלעמתיעתהד~םרק ;הלבנים:
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שלכהעבהדהזדהותומלאכיםעםהשפה:דדךנ mהכעוברתעתעויםאיזה
וביןמכוונתבידמזהההאושמםשאתאלהביןאדם.בדמותאליםמלכים,

בהערתלהניחואותומטעהשאלויהזיכרןו,מפנינעדואינוששמםאלה
המניעעםהמצב,תיאורעםמיטיבההספקנותדווקאבטל.כתנאישלויים

המוטיביםכלכמוהמסיימות.השורותבשתיהטמןוהזה,השירכללש
מבקשיםהפרפריםשני-החלללועומתהזאת,ההשתאותלהרףהתחברו
המפויס.האובןרבתוךרגעלהחיות
הטבעית,ההוויהבחללהרומנט,יבחללהיאאלויבשם,מסומנתאינההאהובה

אהבהכבמעשהמדומיםבעתבהאךחיים,יצוריםהםהפרפריםשגישבה
מלאיתינוקיים,"קטנים,-מאונשיםהפרפריםאףהסגור.לדימויממש
אתמשאירותהאחרונותהשורותשתיבדימוי.הוןחייםכיצוריםהן-יופי"

השיראךהתלם,מןהתבגרותמסמנותלואהמוכר,המוטיביבתחוםהכותב
נפשישלהשיהדשעוברתהרטטעלמעידשבו,המתעתעתבדינמיקהכלוו,
 •לעבו:רעדועתידהשהיאלאתגריםאדויתערובהחאת

שלוששמעןר
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שושןאדיביאסתי

סליחהמוזר),בחיוךאותנובלעה(מפלצת

עמ' 114 , 2014חשוןאבןהצואתבשקט,למפלצותתןפז:יובל

כפלבסימןעומדבשקטלמפצלותתןפזיובלשלהארשןוהשיריםספד
תחומיבכלהקיימות'מפלצות'אחדמצדבכותרתו:כבדהמתממשהפנים
חייםלואפשרהמאיימתנוכחותןאתלהסות mההכשני,ומצדהחיים,

משאלתהאואחדמצדפנים:כפלוהאוזה'שקט'שגםאלא'שבקט'.
השירלשהאמעציבביתלמשל,מתממשים,שהםכפירגעויםלחייםלב

הגליםאתשו;ב"לשמעוהספר):שלהאחוריתבכריכהוגם 59(עמ''ים'
חרגתי,האוזה'שקט'שני,מצד .הארשונה"פגישתנוסירתלעמתופפי;ם
חיים:קחרתהספר:אתהפותחשבירניכרשהאוכפיומצמיתמעשמם

ו ... [רגי/לספרביתרגי/לפחדרגי/לילחחרגי/לאובאאמארגי/ל"ליהר
 .) 10(עמ'חמצוים"מלפפוניםשלקופס;הכמומענייניםחייםרגי/למוות

עלומולעשהשפיעויצוריםעםכמחוהומתכתביםהספרמשירירבים
למפלצות'תןהספרכותרתב: mהכלשהתרבותי
'תןדלוךיונהשלשיהרעםמתכתבתבשקט'

בךתיכנסנהאלוחופש/'היההלם"תןלמילים':
בךיחלולו ;צרחתעלצרחתעשויפנימ;התבאנה
 ' 1992(דלוךבך"לעשותלמיליםתןחווי;האותה
כחרוו,עבלנענה,הספרכותבאוכן ;) 171עמ'

לשיריםונותןהארס-פאוטיתלהנחיהלוטובתו,
השגהר,מכבליבטללטהשלחוחבו','לעשות

לכתובלואלצולו,האופיינייםהונימוסהצייתנות
להשמיעלו mמאפשהכתיבהפעלותשיריו.את

לאורוןר,ובה-בעתחייו,'מפלצות'אתלעלום
הנחצרת:לתביעהההיענות mהכלבינו.בינו
הזשבירלמלש,ניכר,בך"עלשותלמילים"תן

שהאותךומגלה,מאשריותריק mומשמכסה
הגלויות-סמויותהפניםלפז.האופייניתהפניםכפלפאוטיקהאתממחיש

ומצדהדבר,לעכמיחקמצביעהאחדשמצדבכותרתונינחתהשירלש
ניכר"המפלצת','החיים,לשהמחרוקההיבטתוכנו.אתמעלימהשני
אותווכלואיםהמסתיריםלסוגרייםק mונבגלוי,להיאמרשמסרבבמה

לשהפגיעהעצומתאתבסוגרייםהאמורמתארכההשטח.לפנימתחת
 ;) 34(עמ' ") ...האץר mבכאסטראוידכמובךמתנגש"(זהבדובר:"זה"

שלחייומישוריאתהמערבלתהכאוסתחשותמתאורתהשירבמהלך
את;ה י···יבשמ;שדהוותהרדכיםלאחו;רבזחיהלנסוגהזמן ... ("החבר:
עלטובי;םהכיהחבריםאתמקריבבאדמ;הארששבמים,רגליים-הפךו
"(ביתהמטונימיה:ךדדנרמזנאמרהבלתי ;)םש( ") ...לשךהבשוהמזבח
חמישיםשוו;ב"(הלךובו:לשהותנאלץשהחברגלח)"אחדחלוים
ה"הז"כגנרהחברלשהכשוליםההגתוננותניסיתותקילומטרים)".אלף

חחקזהאבללויש;ןוהלדתאתלסגור"(מנסהלסוגריים:הםגםמחרוקים
אתהמסיימתהמילההנשימה").פתחאתחוסםפנימ;הומתפץרנלע

חזרשהדוברלאחרשהטחבפנישנותרמהלשקלשוהטביעההיאהשיר
עצםלעקואריולפנימתנלצעבדווהסוגרייםאלחייומפלצותאתחדוק
"סליחה'.'וביטו~ן:גילו~ן

עצות 4 'סומקתדילששיחאתמההררעצובה'לילהד'שיריםהמחזור
שבתיהןבתכלית.שונותאךלכאוהר mחמהשיריםנותחת : mקחלילהד
הילהדדבריו.אתלהומקדישמצבהאתמתאר'ילהד',לנמענתפונההאב

74 
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המהריבותויכלוותיהגופהאתלעלוםומפגינהמממשתסומקלשבשירו
ומולטתכבויהפזלששבירוהילהדלט, mמבניגדו '.' mחק"ילהדבהיותה
הפלעותלבתומעניקסומקלשהחברעצובה"."יהדלהויאחלויהבמיטת
שבני ."שירים"לבתהדוברמעניקפזלשבשיחאוילו"עצות','עבלום

בהתאםסומק,לשבשירוארעב:למספרמבניתהתייחסותישנההשירים
בלשןונוכחת,שניבגוףכפניות mהמנוסחעצות" 4 "האבמפנהלכותרתו,

 ;ו ... Jפיקסוהייעלי;,ךמסתלכ!אלאחדאףכאילו"רקדילילהד:י nצי
לילהד'שיריםהמחזוראוילושם).(סומק, " 1 •••וחכריו ... [למכחלותני

לשישיהרבפנייההאולהםף mשהמששיריםמארעבהמרוכבעצובה'
המתחניכרהארשןושבירכך .הפניםכפלומצבהתיארותךולבתו,האב
המכההיומיומיהדימוי mמכהמעוצמתבמיטתה,המובסתשכיבתהשבין

"אתמעיניה:הניבטהוהתחשדותההבארהפוטנציאל rלבעבצומה,בקואר
העלוםניבטעיניי;ךנקיקימתךו .;ס mלכבכמומכוצותבמיט;השוכבת
מתממשתהשיריםשניביןנוספתדמיןונקתדו ;) 67(עמ'לשך"החשד
נכונותומובעתמטפורית,תמונהךדדובהם,המסיימים,הטוריםשבני

בתו.לשוםלמעןלכךומעברשביכלותולכלשעותהאבלשלטת mהמ
חייה,בסיסאתלחזקכדיבתם,שלחייהלקרקעיתרוכניםהאבותשני

נחצרת.גברית-גופניתהיאפעולתם .טובלעתידהמארתהאתלואפשר
שמרגע"חכריפז:לששלירומטוומעמידיםסומקלשמשיחטרויםכך

 , 2005(סומק,רגלייך" mלכפמתחתבעוחתמצרפותעקו;ראנילתדיך

אניהספינ;הס mמאתהמתקןצלולן"כמופז:לששביחגםוכך ;) 10עמ'
 .)םש(חייך"מנעואתמחשדהלפעילמנסה
'הגיטהרהאומצבהלשלכפל-הפניםומתייחסלבתהפתחנוסףשיר

מטונימיתוכותרתועצובה',ליהדל'שיריםלאחרמידהמופיעהאחמה',
האחמההגיטהר"עכשיובבת:האצרוממומשהלכתיהאמנותילפוטנציאל

מצבה ;) 68(עמ'תנעוה"שוטרכמוהמיט;הלידקזופה mעומשל;ך
במאןח,מונחת,להיותשבמקוםהאדומה","הגיטהרלשהלוםהבלתי
תנעוה"ל"שוטרומדומהזקופהלעמיהרמאונשתהמגננת,לשבחיקה
"שבהייתלההn:עהברביןבניגדונפתחשהירהבת.לשמצבהאתמשקף
אנטיביוטיקהובמקוםהי;םשפתעלטיילנולרופאללכתבמקוםקטנ;ה
"באגרופיםאביהאתהבתחיבוק ;)םש(חם"שוקושותינו mעוגיאכלנו

השירמצבה.לשכפל-הפניםאתרב,בכאבהאו,אףמשקףקפצוים"
כדיבכותרתוהמופיעהבמטפוהרמשתמששדדוים','ספינתעהוקב,

ההורים,אלוישבי;רהחברים .הנמענתהבתלשהכאוטיתנפשהאתלתאר
 ;למים,שרתזרוקים .;עצורים"לכיהלהנפש: mעסאתלהשקיטמבקשים
היאאלויאהבה. /באוויi.וומפזריםהמעמקי;םמןאהבהלשחופןאוספים
חחאיךנאדהאונחנוגחתיי;ךעלהמתי;םהעצצעויםגאותאתתשקי;ט

הז,שיר ;) 69(עמ'נפשך"שלהשדדויםספינתאתפתאוםהופכתטובה
מחיקתמטפוהרדוךררבהבאהבהבתאחלבתו,מאדוגאבפתהשבו

אחר:אבלשהיעחהפנייתואתמההרר , mהסעונפשהאתומאיימת
ר;בוערדמעוףאתמעחאמריו ... [נפשi.ןשמידהעייפה,נפשך"שמרי

 ;) 1965(אלתרמן,שאנב?"בחפשהבחדרציפורכמו

ביודלתוהןהדוברחיימתנלהיםשבוהעיתריב mכממשמשתאביבתל
ו'מוכרמונטנה''גליהד'לכומפירל',המכבי','יההדוה'ירקןו', .בבגחתוהון

שלהאהוביחסולעיר.מטונימייםכייצוגיםמשמשיםהחוף'עלהארטיק
שיחעםהמתכתבמתמתחת''העירשבירמתאורהmלוולעירהחבר
אביב"תלשהירטדרשווב, ;) 97עמ' , 1984(שם,יר' nא'מזגוילזטירלש

שבניפז.שללשיחכמוטומופיע(שם)לאמבט"בבגדיהשהטילהוכאשה
גופהאושה.עירבעתבההויאהשירכנמענתאביבתלמשמשתהשירים

שבירוכך .תשוביהמתהלכיםשבוציברויב mמהאוזאתעיר-אשהלש
חחפהעשכיומשוטטת;הויאזה,אתלהעשו"בריתיםולזיטיר:לש
משופלילך"מיילליםפז:לשושביח ;)םש(לחסר"מייחלתובות mב



 ;) 36(עמ'לבך"תומרדכעל[".]נשפכיםערביםבךמהלכים/] ... [מבט

חרופהבעלוה,לעיר-אשהאהבתםעלהחבריםמצהיריםהשיריםבשני
אביבתל]של ... [בעלו;םעליהאהובהאוויר"מזגוילזטיד:כךומשומשת.

אליה"חמהמילהאמדוהזאת,העידעםחסדנאעשו ] ...ו ./חורףבליל
החיךובשבילי ,;המסכהאתזרקי ]/ ... [אהובת;יאביב"תלופז: ;)םש(

 .)םש(בעלום"ביותרהיפההאושל;ך

ב mהמהוא ,העבריתבשיהדמופיעאינושכמעטנשואלפז,ייחדוינשוא

במרחבהמתבונןמבוגדהווהדומוהד,תלמידנתוניםשבוחינוכי,הכיתתי

הספד,שעדיארבעהמתךובלששוה ,שוניםבשיריםילח;שלהלמיהד
חשהואצעירכתלמידמהתפקידים.אחדבכללחליפין,הדובר,משמש
ה'אני',בהלעמתהואהפאוטישביטויומצבסוכניו,לעינינאדהבלתי

בעשראלוי''מחדבשירכ,ךב'האו'.המרתותוךהמדברקולועלבוויתור
לשיע;דמסטיקלוהדביקובהפסקה .1אותואדהלאאחד"אףהארשןו:
 ;) 13(עמ'החצר"בגרדותלהתלטףשכיצא ;במרדגותאתויהדדהובשוה

המילים'כ'מפלצותהילדבעינינתפסותאותןלקראוללמדושישהמילים
מתארשהלישישבעראפדו''חינךוהשיריםמחזורמהן. mלבדשיש
המנהל:דמותכךהבית-ספרית.שבהוויההפניםדנתהדיאלקטיקהאת

במשרדכךאחד //.הילדיםאתלשלוםמבךדמזדק;ןבחיךובשער"עומד
השיר .) 86(עמ'מוקדמת"לפרישהאופציותבדוקשלוחנ;ולעשמוט
בכיתותלספחתכמוהדלמקצעוופזלשיחסואתמשקף'המוהד'היפה
לאשעדתםמשגיחילדי;םספינת"משיטהחובל:דבמטפורתרדך ,תיכןו
רשמית-בלשןו ;)םש(ניצלוים"לחפש ;למיםקופץהמבחןאחדי .1תשקע

השקפתאתהנסיעות,יעדידדךפז,מתארונימוק,הסברכלללאוקצהר,
לפלוין"לנסעוותלמידיו:הספדביתלמודיהמוכתבתהפלויטיתהעלום

 .) 88(עמ'לא"-לבילעיןלנסעוכ;ן-

המתממשותמרכזיותעךדתכונותהןהאחדכלפיואחריותהגינותישוהר,
שבהםשביריםהיטבנינחתהוןפז,שלובפאוטיקההשיריםבנשואי
לותלמידיו.לילדיואלוערכיםלהעניקהמנסהמוהדאואבהאוהדובר

אבא"תדאה :לאביוהמאשורהבןפונהכאשדאחת','משאלהבשירכך

שהדג(לאחדהמוטדרהאבהדוב;רשלהאחתלבומשאלתדג",תפסתי
לחיות"של;ילילדוייתן ;קצתעוד"שישחהא:יהבמצוותו)למיםזד mה

לתלמידיובתשובהמתמהמההמהדועבוד'פיגעו',שבירגםכך ;) 66(שם,

להרוג"שוצדיךצעקות"מתחילותובכיתה'פיגעו',בעקבותמחשבותיועל
ובאחריות:בהבנהבאהבה,בתלמידיומתבונןהחבר-מוהד ,) 101(עמ'

פג;זקליע,תבעהר,בקבקוסכין,אבן,כמולש;ישהתלמידיםחשוב"אני
 ;בטעביותחחדיםהםכךאחד ;הפיג;עועלחשוביםהםמהיעדויםלא

חקלאותאול ;ק;ה mההלשהמתמטיקהאולהשכח;הלשההיסטוריהאל

שלחחדתקריאה ;)םש(השנאה"להשקייתד;םטפטפותלשפשוט;ה
הכיתה,לחדדשמחץוהלאומניה'פיגעו'ביןהזיקהאתמבהיהרהשיר
האובשירהמתאורעהיקריה'פיגעו' .שבתוכוהתעדותיה'פיגעו'לבין
ההוויה mנותכךומשוםספדי,הביתב mבמנידןולואנלמדשלאבמה

גםניכרתהאחדכלפיהאחריותשנאה.ומייצרתמדממתהישארלית

'קבצן'וב', m'איששביריםהעירוני,ב mבמהשולייםבאנשיבהתבוננות
הדיבורית-נזיריתובשפה:;_נדיקוניכרתהפאוטיתהיושהדהמדרכה'.ו'על

להימנעבתוקףמקפידשהאותךוחייו,מפלצותאתלתארפזד mבשבה
אובדימוייםמשתמשהאוכאשדגם ,ומהגבהתההלשןומיפייפות
 .במטפורות

השיריצרדכךהמתהפך",ה"שידעיקרןועלבנוימהשיריםניכרחלק

האחרוןהשירכשטרדמזה,זהההיגיןובדךדהנובעיםמאדות,שלקטלוג
לוגבשהשיראתשובלקראוהקואראתומאלץצפויבלתיהיפךוירצד
העשראתהפותחמערכות','סקירתשבירלמשלכך .יותרמורכבתהבנה

גופוחלקיאתהודיםזוגבפניהמפרטרופא,שלקלוונשמעהרביעי,

הצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

פרוורז'ק

האוהביםהילדים
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מחזאי, ,משודד . Jacques Prevert) 1977-1900 (פרוורז'ק

שיריםלעולםשהעניקהאישהואותסריטאי;פזמונאי
ומתמיד.מאזבההתגרדהכאילולנשמההמחליקים

דאוים? ;הרגלייםבין"ושםהאם:בבטןהעובדשלהומשולמיםהשלמים

בקטלוג,וכמוים"יהרגלהונהו ... [הידיי;םהונה /גבר!החמ;דוהבלובלוהנה
אתאגב,כברדךהנוטש,השיר,שללסיומועדכלוןהגוףמעדנותנמנות

באומרו:ה'מצפןו'עלומוהדלעי,ןהנארותהפיזיותהגופניותהמעדנות

השיראתהופךהשירסיום ;) 92-3עמ'(שם,נקי" /אחים?המצפון;."הונה

בפניאתגרהמציבפלויטילשירהתינוק,איברישלמותלשנאיבימתיאור
נוסףמתהפךשיד .בבגרותוגם"נקי"יישארשמצפונוילדלגלדההדוים,

גבהוה:בסמכותשונותמרדפעלוותאורכולכלהסוקרהמודד''האדםהאו
אתמילמוהדאמדהתלמיד;יעלמחליטהלאאתבבכילאמואמד"הילד
למנהלאמד/]העובד ... [לשוטראמדהנהג ;לעשותמהלישתגידיבכלל

שהדוגשהמדדעקןוראתשוברהשיראתהמסייםהטרד ;) 108 '(עמ "] ... [

 ;)םש(המפקד"כןאומדראשוהרכין"החיילהקטלוגי:המבנהבאמצעות
ובדיקהעערורתךובשנית,אותולקראוהשירקואריאתמאלץזהטרד

הישארלית.בחבהרמרכזיכהשהאוהצבאיתהצייתנותעדךשלמחשד
עמהדומו,יבסהחבר,מציגבשירים,המתאורותהחייםמפלצותמלו

הביתי,ב mבמאושה,גברביןהאינטימיהאקטזהיהר-עזיהר.אופטימית

מניעתגםאולויהרגעתם,החיים,ת mחשיכךושלפוטנציאלנשוא
אחורית"בחצרהארשןו:שידיוספדאתלסייםפזד mבכךהעלום'.'סוף

סוףאולוי ./אהבהשלאחרןומעשה ;להספיקאושהאישינסו ;נסתרת

 •העלום."סוףיהי;הלאהעולם

מקרחת:שרימת

 1965לספחת,מהנחתקץי,חגיגת :כתךומשמר''שיראלתרמן,

 1992,ר mהמאהקיבץומביפה,כמובפתחתההכהרתת :כתךולמילים;'תןי:ר;ךלר

 1984 ,קריאהסימןהשישים,שבותקיצרוכתךו:אוויר'-מזג'מ;וילזטיר,

 2005 ,ביתןזמוהר,החלב,מחתרתכתךו: ; mחקלילהדעצות 4 'ר;סומק,

יניוי-מא
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ברלוביץיפה

והעכשיוהכאןאחרבחיפושוהזונה:הבניאבין

 2010חאן,מוסאהצואתשמש,אורשלמיתריםבצלאל:יאוב
עמ' 162

א

עכשיו,דווקאאולויעכשיו,גםשכים,כארבעלפכיאודאדהשהספדאף
זמננו,בתהיצירתיתהכתיבהאתלאתגרהתכ"כיהקודפוספוסקלא

לכתובכדימכ;ככים,קלאסייםנרטיביםאותםעםלהתמדדוהיצואת
עלאוםהועערור,יהפירוקךדדעל(אםהישארליותמציאויותינואתמחשד

בלצאליואביצואשמשאורשלרים 1Jזכיבספרנעדו).ללאהכמיההךדד
כדייהדוי,אדכיאלווגיהובב mפלשתיכאירעוהבעקבותסבסטיה,משדות

אם-הספיהדלפכיהשמיניתהמאהשלהאלימהשומרןואללהתחבר
אכזריות,חצרבמהפכותישארלמלכימתחסליםבהםשנהב,בהיכלות

האיטית,גסיסתםאליוםקשינמקיםשםמשועוות,עוניבבקתותאום
ג;ןנד.ובתהמצאו,לעתזוכהוכליים,ובהם
אלהויםמצהוו ,האץר"תזכהזכה'כיזנוניםוילדיזנוניםאשתל~יקח"לד

היעדספדהאוהשועספדאוכן ,נבאוותיולשהארשןובפרקכבדלהעשו
הקוכפליקטאוליותחדףמחשד,אותולכתובלנכןומצאבלצאלשיאוב
עלגםשהקשתהלזוכה),נביא(נישאויכךכלהמביכההואישיתהדתית
זעאר,אבןאבהרםהדמב"ם,כךדודות.במשךהפשרהשלהלמדניםגלודי
זה,מעזעזנישאויםסיפורנוכחשהתפתלו-אוחדיםהמלבי"םשר"י,

וכהנהכהנהעדוהיואמכםהעדת.אתמניחהסברלולמצאובניסיןו
כדיהתמהוותבהתנהגויותיהםשהפתיעוויחזקאל),ישעיהו(כמוכביאים
יקו mההועששלמחדויותיואבלהכלחים,מעשיהםעלהעםאתלהוכיח

שלמלדולקהליולשמששאמורהדוח,אוישהמוהדהאומכלום.לכת
(לפיובוגדתטמאהאשההפרטייםבחייולהכילפתהומוסדי,עדניטהור

 .אחריוזערואתשיטמאוילדיםלעלוםעמהלוהביאהמקארית),החשיבה
לואהיולאאלהרבדיםכיבטענםזו,חייםעלילתהמפשריםו mלפינה
הנביא.לשהדמיונייםבחזיונותיוופעלונקרמוודקנבארו,

כפשוטה,הרבדיםעלילתאתקוראהאובספדו-שלו .בלצאליאובכןלא
דיאליסטיבסיפורמלבישהאולכאדוה,הדמיוניים''החזיונותאות

האשהגומד,שלהביוגרפיהביוגרפיות.שתישבמרכזווכאוב,מצמדד
לזו,זוומשיקותשיש- mהדאישהנביאהשוע,שלהוביוגרפיההזוכה,

ביניהם,הטרגיתההתנגשותמזעדקתובחיבוריהןלזו,זוומתחברותויש
מ'ממלכתניתוקהעשםישארל','ממלכתשלהטרגיתההתנגשותוממילא
לצמהמרדדרהאץר,שלבצפונהמשלהעצמאילאוםלבכותיההדו'
ממשברלמלחמה,ממלחמהלמלהממלך-וכתרבותכחבהרהיהדוי
 .למשנהואחדכלכלי

בחדוכיצדזה,היסטוריביוגרפיבדומןהמרכזיותהדמויותשלטיבןמה
חדפרסונהבעלותאינדיווידאוליותכנוכחויותאותןלעצבבלצאליאוב

ומקום?לתקופהכייצוגיותבעתובומשלהן,פעמית

ב

השני, r(המנבאורהרסימןוכתבהנעשית",אשה , mכוללא"אשה
לוא'תרבות'שליצואכפעולהאשהשלתופעתהאתבהסביהר ,) 1949
האשה-הזוכהשלתופעתהלגביגםיפהכוחהזואמיהד'בילווגיה.'דק

אוכן, .נעשיתזוכהנלודת,לאזוכההדיינו:הפטריארכלית,הגבריתבתרבות
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הכתיבההגנטיקהלאהיום,כמואז,גםזוכה.נלוהדלאוכלייםבתגומד
שהחליטהקנאי,אביהשלהפאטדיאדכליהשוביניזםאלאנשיותה,את

אמכם .מביתואותהלוגשרמספיק,כנעוהחיתהלשאאמהאתלהעניש
חסותממתןהתכערותוהדיינו,עבוהד;מוותכדיןהאוזהשגירשויעדהוא

וכליים,אוכן .גברכלשללוידיוהפק;רלשטחהשלכתהבבחינתהיאלה,
 mבמסגמוגנתימיהכלשחיההליכות,ונעימתחצורהביתעקדת

חלכאיםקהלעםשומןור,בירכתיכטשוהלפתעעצמהמצאהמשפחתית,
כשהגיעהאבלכפיים,עבבוחתעצמהלפרנסכיסתהבתחילהונדכאים.

להשכשאדאחרןוכליבאותוהשתמשה ,קטנהילהדעומהערב,לסף
כחשפהלאגידלוהשבסביבתגומ;רוכךוכלייםכךגופה.הוואלשדדו,

מיניכאובייקטעצמהאתתפיסתהזלותחיים,שלאחדותלאפשרויות
לויהד.היריןושלצפויותלאלתקלותאוגבריםשלתאוותיהםלסיפוק
מכלזעוובהבהדדולעולם,ילדמביאהשכהיאהאלה,התקלותבאחת
האינטרפרטציהלפיהעשו.מופיעלה),התכחשומאהביהוכלמתה(אמה
בחצראוחיואמועםשחיתמהוכי,טעבנערהאוהעשובלצאל,יאובלש

שלוטטמדנההאוזאתעםהמשפחתית;בכגדייהחלקלווקחאחת,
בדחיותעםשויחשיגמנהלשומרןו,לעירשמחץוהפארייםבים mבמ

מסדיםלהעבידעליוהמצוותניות mדישויותשלפקודותיהןוממלא
נוסחהשועהעיד.עשדכמוהומים,ציברולמקומותלאומיים-מוסדיים

הויסטוריתפלויטיתהמתוחכםהמקאריהעשוכמושלאבלצאל,יאוב
אלהמתלבטדדנו,בארשיתעצירהואלעיל),המלומדיםשמורים(כפי
מקבלהאוזו,אכפתיותומתךוהמסאוב,החברתי-הפלויטיהמצבמלו
לפשרלרדתמאמציוכלעםאךכרבדיו),('אלהויים',מסדיםלהעבידעליו

הועשאחדות,במיליםעברוו.ומתסכליםסתומיםכשאדיםהםיישומם,
הבכתואי(חףדהאלבצדקתהלשמהאמונתוביןנבךו,מיטלטלנמצא
אשהשלאת(כמוהמשפילותהאדוותיוכנגדהתמרמרותולביןאותו)
כאשדומייס;רמשפילהאווכליים,בתגומדעםהמפגשואכן .זוכה)
הופכתוכלייםבתשגומדוסוטה,דורסניתהלולת,ח~הךשלרקעעל

אתדנן j2ממהםאחדשבכלכבי;אזוכהיחסיםמעדנתמתפתחתלסמלה,
ישלו.בדדנוזלותו

אותהאוסףהאוזאתובכלתחתיות.בשפלגומדאתמצאהשועכאמוד,
אחיו)התנגחת(חדףמשפחתואולביתואלאתוהמביאמאשפתות,

היאגםכמהוו,למצילה.תהדוכלחשהאיכהגומדלחיים.אותהומחזיר
אשההיא .אותההקודיםהתמהויםהרבדיםשללפשרםיודרתאיכה

-זהאדישעלוםעלתהוההיאומבלולבת ,עבצמהמתכנסתשותקת,
מונה.אותהומעגנכזוכה,בהשמתעלל
 ,) 2008בזנות,נשים-(מופקרותגרוענתגםתהזו,דיאלקטיתבסוגיה

מבקשותבזכותהעוסקותהנשיםחבכיהאוהמפרוסמותמןכיבציינה

שזכותהטועניםמחקריםישכם .מוצאללאממלוכדותהןאךלזעוב,
עיסוקהאלהזוכהשלהתמכרותה-התמכרותאלאמילכדודקאיכה
כלכליתדקלאהיאכאןההקדזקותכלומד,מז,ןנד.נפשיצדוךכאלגם

מתז,ןנדותשלזוקבצוהעםנמניתשגומדונאדהפסיכלווגית,גםאלא
מסגרת.לבמעליהלפרוקדת mבהיאהתאשושותהעםאוכןנפשית.

אלשלובלומהרהשוע),להשמציע(כפי mומכוביציבהשגהדלש
מתגלה-התאשושותהעםאגב,דךדהתחייבות.מכלדרת mמשעצמה,
לומשחקילוחשוניותה,הלופעתההמעדותכמהו,מאיןיפהכאשהגומד

שודים.יעוציםבחצרותגםהמבוקשיםשלההאהבה
פת mסשופעעינוגיםלחייהתמכחתהדקלאכילהעי;רישזאתעם

בהשעשוההציניהניצולאותהמק;מםבהלולויותיה;להמשיךאותה
היותהשבלדקחצוות,בארשומבישמדiויעכסמלאותהבהציגוהעשו,
 ,אשתולהיותהעשובחדאישיתבהלאכימביכהג;מךכלומ;רזוכה.אשה
 ,מסדיואתלהמחישלתודתו,פומבילעשות-ככליבהמשתמשהאואלא

העשוביןההבלדלמשעההאומהכהאם .אחריוללכתהעםאתלושכנע



משמשתהיאכאןוגםכאןגםהזימה?שטופימאהביהלביןהנביא
גברים.שלצורכיהםלשרתאובייקט

שלביוגרפיההיאכא.ןהמתפתחתהזונה,האשהשלהביוגרפיהואכן

הגבריםקהלאםגםבבדידותה,מקלולתגברים:שלבעולםמקלולתאשה
ותיה-היא, mבכלשרדויכולתהבאימקלולתהרף;ללאבמחמדיהחשוק
זר;גברשלהשתלטותוידיעלמאוימתמשלהעצמאיתעשייהכשכל

מטהאתממוטטהיריןוכשכלהנשי-הבילווגי,טבעהבשלמקלולת
פרנסתה.כמשאביוכיופיהבגופהופוגעמעבודהאותהמנטרללחמה,
גומר,שלבחייהוהנואשיםהקשיםמהפרקיםהםהולידהההיריןוואכן

בילדיםגםהמכרסמתערה,מחלהכמוכאןמצטיירתלידהכלבאשר
ממאהביה).והןמהועש(הןלעלוםמביאהשהיא
וזים, m mראנשיגםנמניםה'מקלולים',שלההיסטוריהעםכידוע,

מעיחת ,)כ(פרקיולדתי"בוהיום"ארורירמיהוהנביאשלחעקותיו
מ~לםכאשרבייסוריה,זעוקתהושעהנביאשלהביוגרפיהגם .כךעל

והערבהשכםהנתקףנדרף,לאישהופךהואלכל,אהבהשופעחולם,

אוםעמו.המתגורריםזנוניהוילדיאשתובשל-המקוםאנשיידיעל
עצמומצואהואו'האהבה',קללתעליוומשתלטתהלוכתבכ,ךדילא

יעדוואשרוטהור,זרךשכלווהושעכלומר,אשתו.לג;מךבתשוקתונטרף

שהואבייצוגיהוממילאבגומר,כלותעדחשוק-מחטאיוהעםאתלטהר
שהרידכא.עדאותומאמלליםזו'אהבה'שלתעתעויה .וכלמכלשלול
א.להאוישראלאולהוי'האהבה',היאהרוחניעולמובתפיסתהכלחזות

כןלאברואיו.בוומתקיימיםהיקוםנצורהאלהויתובאהבתו'האהבה',
הכשילשהאלהוים'אחנה'שלכשלןרזהו-לגומרהושעשל'אהבתו'

ביןעולבןו,תשוקהביןוסלידה,חמהרביןאותומטלטלכשחאראותו,נח
כשהיאבצדו,הכפלויםחייהאתמנחלתגומר(כזכור,והשפלהסליחה

ופריצות).ש.דארמונותלביןאוימהות, ת:~ביןיוםיוםנעה
חייוכנגדלהזדעקהשועיצואהסותרים,רגשותיומערבלוותבין

אתחושףחארכךובעצמו.בכבדווהאלוהיםכנגדוממילאהמקלולים,
בעל ...הפתעותמלא"אלהויםבו:האשמותיואתומטיחבא.ל,ספקותיו

אלחנואשותהתפצרויותמנשאו".קשיםאיתרהחייםשחור."חומרו

מאבקיוכלשחרףומוחרשבחארכאשרלקריסתו,הושעאתמובילות
מעללהתעלות mכעודבואיןאהבה"),תכסחהפעשיםכל("עללאהוב

כאישבתפקידולהמשיךכדילשרדוזאתבכלעליואוםכאנשו,גבלוותיו

 .ממנוגומראתלגשרעליו-האלהוים
שלהם:הביוגרפיהפרקיוכןוגומר,השועשלרדכיהםנפדרותואילךמכאן

היאלפרנסם,יכולתלחובאיןהרחוב,אלילדיהעםנשלחתהיאכאמור,

שמתנחלתאחחחחקלאית;באחחהלשמשילדיהעםעצמהאתמוכרת
להתעמררקיועדיםופעוליהשומשגיחיחפר,ךעבודתעםכלאביתכמו
(בהתאםעווונותיהחטאיהעלאפייםאחתמנחלחלהחזירבאוכמו ,נח

גומר,מתעצמתכאןשדווקאאלאעוונש).שכרשלהמקראיתלתפיסה
בגיהינוםוכא.םכפועלתמתמודדתהיאלסבל,נכנעתשאינהגאהוכאשה
עודבהבאיןחקנה,חלוהנזרקתשהיאעדשנים,במשךארתחהפוקד
 .תעולת

ג

שפעלוהנביאיםשנים-עשרבסרדתהארשןוהנביאחראהושעכידוע,
פרקיםארבעה-עשרשלבקובץמתכנסותנבואותיוארשון.ביתבתקופת

חירם:עדביותרהמרגשיםוהפיוסהאהבהמדבריבחןישאךבלבה
ואתמשם,כרמיהאתלחונתתילנח,עלדויברתיהמרבה"הולוכתיה

לבינהבינורקאינהפיוסשלזושבריתאלאתקוהו".לפתחעכורעמק
היקוםעםכיבעלי"),עדוליתקראילואאישי,תקאריהחאר."("ביום
השמיםעוףעוםחשדהחייתעםההואביוםבריתלחם("וכרתיכלוו
מןאשבורומלחמהוחרב("וקשתהעמיםביןלרבותהאדמה"),ורמש

אתוידעתבאמונה,לי("ואירשתיךואלהויוהעםביןוכאמורהארץ"),
 .)בפרק ,"'ה

אמנםבצלאל.יואבשלספרוגםמסתייםאוחנהרךושלזובאווירה

מעולם(הושעונפשיתגופניתמוכותממסעותיהןחוזרותהדמויותכל
ניסיונותיהםעלאלח,מסעותאבלגומר),פניעלאחרתאשהלקחלא

סיכוםעםואכן,חננה.גםאלאסליחהרקלאעכשיולימודםותובנותיהם,
היהודיתההיסטוריהאתוחוצהבצלאלחחראויחדו,שיבחשלזהמעדדו

גלות,שנותאלפייםלרבותשוני,ראשןוביתחורבןדרךלדורותיה,
שיבתשלהחדשהההיסטוריהאלומצטרף

שיבתהאםהיא:הושאלההמדורנית.ציןו
היסטורימעגלכאןפותחתהמדורניתציון
לפתחעכורעמק("א.ותאחנהשלחשר

נוסחאלימותשלאו.הושע),נוסחתקווה"
"להבין(כדיבשומרוןהעתיקיםהש~רים

ההיסטורית",במולדתנו~נרנואתיותרטוב

הרעוהבפניהיהודיחארכיאלווגכטענת
 .)אפרקשםהפלסטיני,

במולדתנועברנואתלהביןכדיהאםכלומר,
דווקאלהתעסקבלצאלפנהההיסטורית,

זוכמוומסאובתמעורערתנחבתקופת

השמיניתחמאהבסוףישארלממלכתשל
שלהמקוללסיפורואתלשחזרלספיהר;

הופעתואחרלוהתחקותאשתו;עםהושע

ידיעלונעזבשננטשאלהוים,שלהנכמרת
בתחבולות.לולהחזירםנאבק-מכלוהנישאחרםהוואמאמיניו,

באלאאחרתאוזובתקופהחתנ"ךאתמחדשלספרהניסיןולהפך:אוולי
להתמדדולנולוסייעלחווה,אותולגייסשבאכפיהעבר,אלאותנולהחזיר

 ,שומרןואתבצלאלבחרבכדילאשאלויכךזה;אפשריבלתיחוהועם
ביותרהמכאיבותהומוסריותהחברתיותהפוליטיות,הצלקותאחתשהיא

לעתהאזביןוההקבלה ,אזלשלשומרוןארתחמקבילכשחארבימינו,
 .עוכשיוכאן-איתנוהקודחכללגביהנביאשלבהתראותיומחרחרת

העינייםובגובהאמפתיתמבטמנקדותבאשה-זונחלעסוקהבחירהגם

ממשיךבהזובתקופהיותר.ואכפתיתחברתיתאחריותאלאותנומנתבת

-גלובליתכתעשייהחזנותשירותיאתיב mלחהחזיריהקפיטליזם
גומר),של(בחייהכאןהועקביהפרטניהתיאורנשים),(סחרחראלרווחיו

שלה,הביוגרפיהשחריאשמים.כולנואתעושהאלאמקומםרקלא
-חזונהשלמדיוקנהפירוקשלתהליךהיאכאן,מתפתחתשהיאכפי
הגברית,הזדבחרשבתנאיאשה,היא;באשראשהכלשלנוכחותהאל

אתלושלםה, nעצמיועללהיאבקממשיכהחירם,גםקת mדוהמגבילה
פנימה.בנפשהרקולוחירותה,שלהכבדהמחיר
לאומתעלהובשקט,באיפוקמתנסחופשוטה,חווטהבצוחרכתובהספר

בנביא,הדומיננטישהעיסוקנראהאוכןוחגות.רגשהשללפיוטיותפעם
האדםאתבמרכזוהמציבחספרותי-חרוחנילטרנדמאליוכמומתחבר

ומכזבת,אנוכיתמציאותמולאוניוובחוסרשבבדידותוחפוסט-מדורני,

יאובגםותקווה.נוחםבחןלמצואגופניות,חוץרוחניות,חוויותאלחותר
('רוח;טרנסצנדנטליותחוץ-גופניותחוויותלייצרפונהזהבספרובצלאל

מפנהאלהוים,שלחקרועלתהוהחראהועששלכשבאמצעותו'מלאך'),
אותןעללנו mומדומטרידות,אנ;שויקוםבסוגיותושיחושיגראתאליו

 •שמש.אורשלכמיתריםאותוגםהמציפותהארות

17 
יונימאי-



לזרעחנהענת

החוףלבואעדתעניאיך

:;גים 1א.הלרסקימ;ת v ~ Wז,נr:רז,ן~ט;ת~ים Wvנקם~ין . . . . . 

בכתניםס;ת 1עמנידאנ~;תלשלחהפשיפ;תוג;א;ת
 ' T :-::ז 'ז:- ·•- : • ;- :

~ל /oז,נ~ד p:;ני 1גך .Pה;~ים Wvנקם~ין
יב:זת Wס, ד~~?? 1

כ~ס;ךה p: ם?~ר~ v~ל ה~~סד:זס~ין
גךגךה-א·~ק r::קו~ין

 .ן~"ע?ס~קךהז,ו+.ויגיג~ל~ה~ין
v ,סW זקח;דלע 9 ?י~ה

ע;ךהק.ש Wv~כrזפ.ך~ין

Wv סרז,נזרקנ;תנא,~י~ה~

:p1 כל:זי;בדrא.ריו~:::p ץז.+ז::~ל ל~~;מ 
~לייr:רי w ~ל.א ם~~~ף~יד

נ;ךךהגית 1זגית 1דדעדה. 1רחש
--: TT י• '' T 

??~rא,;:ז:;גים~כקרית הכ? iJ i;ך~י~ . 
א;ךיל;ן Qפ"ך /oלךש 1 ~~רס

o/ 

ם

ז,נ

ז
ר

כ;ת 9 ??~ג;ת 9 ~;;זךת, ?t ~~~יד:זת

~~ i) ת, 1ידo/ י;~~:;גיד:זת P, .ךת

~ע 9iJ\ק;ל??רל.ג~קלנקים, 1~נ
ו:זף 9 ~ג~י;ת, iJ ןי~:;: 1;;ז::זרים~ל
א~יםשניםאדם.נזרםיםלבאל

,"' '' T •:•:: T T ; -• • ' 

קר.מ;ת tt ו;! םי~נ;:~??

כנףבהל;ת

לילה
 ד:-

ק

ר

o/ חi ט;ךףא;ךo/ ~r:יר 

ק;ת 7ry~ל~~סד י~:;:י~נ;:ג;חד
ח.ם~י 1חז,נךז,נירש w ??ט;ב;ת,י:~ס

:p1 לסג;ת;בד~pזל;תז,נןr~~~ת;לק~~?? ף 
ז,נ~סר.זגסה v?::זז,ניתד;חףזז,ר~ןז,ןק;ד,
~ת 1נ .ט~??~לג~ךה~~לי~ט:זסזpק.ן

נ;ךךת?זקל;ם,~~ךךתז,ויז,ניתד??י;ן
:p ה.?~רץפ;ךסד 1~דpסזt? רים~

רקיקקד:זם םי~~;ך??

ע;להק.ש wvק.ד,.נ

ז,ן~ליו:זה 1

גודלהדת

 קב;~? 1ס,ק /o ~ 'י~,א'ך 'ה~ל'ז,נלים vז.
v ך?ס;ע??רנקםז,נ~;י~ר~ב. 

~נ;ץז,ן~יז:יה~ז;י

הידיעהאתוש;נאת
; •• .'' -: ' T 

- ו~~לאזpך,ה
ב. 1ישל"אואליויב;אל"א 1ממפ

' .'' T T '' : T 

לינטרנרייחל

בכספתהיא'מתי'המלה .וו
 ·:·:- .ז-זי-

 .~ 11 ~ל"אק;ךנקם

ז,ןקיtקה~ז;י ם~~ ל~נ;:
סא,ריר vזק.ל~ד;ת 9vש w~ת

> W ~~נע;ד ~י;:r:זרf~ו;ךך הW ,(ים

~ססיר~תא;~ק.תי~ה..ך w ~~תע;~ךת
 .ע~רז::זק,למ; 1חמ:זלז,ן~1קיךה 1

 _ליך 1ש~תה 9ז,רז,ניב 1שק.ט Wv ת~??ז.P.rז P:~ך
~לאלרנ;סדלא

~יןךלךא;ת~קירל~ה;ת
 .'ם~ v 'ז,נלה vכ;ךק.ת 9 ~

סוגריים

~דז,רן 1ינ w ~ wכים 1ש; v~תם .v ~??א.~י
רכך.סם!;ויך ל~:;:חל. 1~נקג 1א;סנרס;גד . . . . . 

v ריק:זת:rpז,נריס,רי~הז

ךוכ~ה. vvז,רא,~רי~לת 99וז,נ~;ןמ;

ה;ךי~. 7ז,נ:;נלי~אתב 1ש
לי 1א wא;
i] ךלת;ת~ל~קיש;תi] ת;ך~ה

 .ו~~~ל .Pנ;+.זץז,נזגילאחן

q זד:זת;בט;ת.+:p זיל;ת;בד:rד.ק, 9לז,ן~;י

ז,נ~;י~קנקים,~רים 9 ~~~;יו:זב;ת ת;ע~~~
רגעע;ך 1לנישאבל

;-T '' T ."' -

ג?ם. /oא;

~לנא.~י~ליקד;;בה ר:r~ ם"אר:rו;! . . . . . 
i] ב:זל~

זקם.לנ:וד 1זק,~ס

18 
 375-6גליון

נקםק '.+9לך~שב 1ךש
~ט;ןג:~ש

W קפ:זל~יtv פ;רי:זתv ~ריר ,א~? iJ ~;ל.ל~י, 
w ת~~ 1אב;ל v ~סםפ;ך ש~:א ." . . 

 .ת~~~?



יכולה""שירהוסגלעקיבאעמיר

אחריותלוקחים

המדינה,אתהמשודדיםיכבשומעטשעודנדאהשניםכמהלפני

שהפעםדקשנים.עשרותאילואילפנילהשהיהלמקוםתחזורוהשידה
יותר.מענייןאפילויותר,סועדחדש,דודשלהשיהדתהיההיא

יצאוו'מטעם''מעין'העתכתבי , 2004בשנתהופיעהברזלבעטאסופת
הארשוןבגיליוןכתיבה"אזורהיגייני,"אצליהמאמר . 2005בשנתלאוד
הומשודדותהתשעיםשנותשידתביןקולמתוחהיהאמוד'מטעם'של

חברתיתולרוונטיותמחאהשלעידןהחדש,העיןדוביןאותהשייצגו

לפעולשהחלהתרבות''גדילהקבוצת ,) 2007 (ארומהאסופתופלויטית.
עלבישרוואחדים ,) 2006 (לצאתשהחל'דקה'העתכתבשנה,באותה

 .בשידהחדשעידן

הפגנותהציבו:ראלהרחוב,אללצאתאמוריםמשודדיםשבוחדשעידן

פוליטיותלמטרותלאודשיצאושיהדאסופותשיהד,נכתבהשבהן
הכתיבהרמתלאוד,הוצאתןמהירותולמרותשונותטענות(ולמרות

"עופרתמבצענגדשיצאהלצאתכמואחדות)מאסופותנפלהלאבהן
הפגנהלאחדשיצאהחומהמפרקתשירה , 2009בשנתבעזהיצוקה"

המהפכהשירןדוהאסופות 2010בשנתההפרדהחומתתוואינגד

כולן . 2011בקיץולאחריה,האוהליםמחאתבמהלךשיצאווהתבגרות

הםבהוהחברההמדינהעללומדמהיששלמשודדיםבבידודטענו
לומדמלבדכי-והואנוסף,דברטענואלוכלזאת.אומדיםהוםחיים,

להשפיע.יכולהשידהלהשפיע,יכוליםמשודדיםולשודד,

הישראלי,השידהלעולםביחסובוודאיהישראליהשוקלגולדביחס
עמוקה;חיתההשידהעלוםעלההשפעהמרשימה.חיתהההצלחה

אמידהשלשדותבאותםצמחוהזההזמןשלהבלוטיםהמשודדים
ניסווגםפוליטיתשידהלפרסםהחלונוספיםמשודדיםפוליטית,
לשחזרמנסיםהיוםעדפוליטית.חיתהכהעדשידתםמדועלהסביר

מחאתאועירומהמלכההאסופותבהוצאתלמשלההיא,ההצלחהאת
 .כפיים

שלומיוחברישותפיעם(יחדהמנחיםמצוותחלקהייתי 2011סוףעד

עדהשלום:'כלבתחנתמחאה""שידתהרדיותוכניתשלבן-עטר)
בביתפוליטיתשידהעלכאב""שידערביאתהנחינוגם 2012אמצע
שהיא,במהכלעלהזאתהשידהשהצגתהאמנובירושלים.חיאבי

ציבורילדיוןוגםבציבורלהתקבללשידה,למשודדים,מסייעת
מאוד.נהנינומקדהובכלטעינו,לאלדעתימשמעותי.

השיהדבעלוםשויות mההתעםהציבורשלמעוטההנדותשלמרותניכר
לדאותאפשרזאתמשודדים.שלציבוריתלנוכחותרצוןיש-העכשווי
מעתמשודדיםשלבהופעותלשידה,המוקדשותדדיותוכניותבכמה
בנושאיםלדובכיאם-ובטלוויזיהבעיתונותמרכזיותבכתבותלעת
הציוןמזדמנים.שערורייתייםבהקשריםיותראלאבמיוחד,פואטייםלא

שטרותעלשיעלומשודדיםבדמויותהבחיהרהואלכךביותרהבולט
המעניקהישראלי,הממסדעמדתזואחדדברמכליותרהחדשים.הכסף
אישים.שלאחדסוגכלפניעללמשודדיםמרכזימעמד

אנטי-קליימקסחושףהיוםהישראליהשידהעולםעלמבטאבל
מקבליםגםוהםטוביםמשודדיםישהשידה.שלברלוונטיותמשמעותי
אנשיםלמצואקשההקטנה,השידהלביצתמחוץאבללעתים.חשיפה

האחרונות,בשניםשנכתבהאועתההנכתבתבשידהמתענייניםשבאמת

לומשודדיםשלשידהכךאותה;שכתבווהמשודדותבמשודדיםאו

לעומתוגםרוצים,שהיומהלעומתמשמעותיתפחותהציבוריתנוכחות
רוצה.היהשהציבורמה

שידה.שלהקיוםבעצםכלקודםמדוברמשודדיםשלציבוריתבנוכחות
אופחותוכילקהלזקוקהמשודדכיקלדדוןנסיםטועןשנייוםבספר
שכותבמשודדנכון.זהונעלם.הולךהזההקהלהשמוניםמשנותיותר

משודדחשיבות.לואיןתרבותיתמבחינהאבלמאוד,נהנהאולילמגידה
מוגבלת.תרבותיתוחשיבותהשפעהלוישמוגבלת,תפוצהשלשיריו

להנדתמעבדציבורי.מעמדהיאהציבוריתהנוכחותשלהמשמעות
בחברה;המשודדשלמעמדולעצםדנהחשיבותכאןישהמשודד,שידי

וכיום,כסף)שטרותעלבהטבעה(בפרסים,לשמדפעםשניסומעמד
מצליחים.ממשלאכלל,בדדך

חברתיתלהנדהזקוקולכןהחברתיבתחוםעוסקבתרבות,שעוסקמי
חובבישידה,קוראיישלשידה,קהלישמייצר.שהואהתרבותיבמוצר

(אםתקציביםשלענייןדקלאכמובןזהמהם.דניםאיןפשוטשידה.
שעיקרהמשודדים""מאבקקםהיהלאכןאלולאחשיבות,לכךישכי

ציבורי.דיוןשללרוונטיות,שלענייןזהתקציבים),עודהיאתכליתו
לאעצמיאניהיה,לאהזההעתכתבהשידה.קיוםעצםשלענייןזה

שאכפתאנשיםשלקהילהחיתהלאאםהזההמאמראתכותבהייתי
מאמץזמן,להשקיעשמוכניםאלהשידה.ששמוהזהמהדברלהם

עליה.ידברועליה,יכתבותיכתב,שידה,שתתקייםכדיכסףגםולעתים
חדשים.לקהליםחדשים,למקומותתגיעשהשידהכדי
לאאניהאמת,בולטת?ציבוריתנוכחותהמשודדיםלמדניתאיןלמה

להישארמשודדיםשלהבחיהרעללהמרמוכןאניאבלמבין.לגמדי

החברה.כשוליאכןשהםלכךכגודםהחברהבשולי
משודדיםישפלויטית.שידהישהפוליטי.בתחוםקוהדמהלמשלדאו

ששידתםאומדיםשהםכךכדיעדפוליטיות,כדמויותעצמםשדואים
פוליטית,שידההרבהשנכתבתלמרותאךפעולה.להניעאמורה
והיומרותחברתיות)ברשתות(בעיקרהפוליטיותהאמידותשפעלמרות

בודדיםמשודדים.שלפוליטיתפעילותמעטכךכלישהפוליטיות,
בעמותה,מוניציפלית,בדשותכלשהי,במפלגהשפעיליםהמשודדים

חברתי.לשינויבארגון
הםבאשד-שמשודדיםלטעוןיתקשהביותרהלהוטהשידהאהובגם

עללהשפיעשרוצהמיאופן.בכלהיוםלא"משפיעים",-משודדים
למשל,יכול,לאבשיהדשמסתפקמיבשידה.להסתפקיכוללאהחבהר

כאןאיןבמיוחד.גבוהציבורילמעמדאותקציבית,לעודפותלצפות
קריאהכאןישאלאבשיהד,העוסקיםשלידיהםאתלרפותניסיון

החייםאללצאתחיים.הםשבוהמקוםעלאחריותלקחתלמשודדים
(גםהפגנותלארגןלעמותות,לחבורלמפלגות,להתפקדהציבוריים.

שידיואתשמשודדמייהיהאוישאםכמוב.ןומשודדים).שידהללא
בהםודואיםלשיריומחכיםושדניםאצטדיוניםממלאמלאה,במשרה
הקריאהולכןהיום,משודדיםכאלואיןמספיק.שזההדי-מוסדימצפן

עומדת.בעינההציבורייםהחייםאללצאת
ולמעןהשידהלמעןהציבוריים?לחייםלצאתלמהלהבהיר:כדי

הצודקהמשודדים""מאבקדוגמתפוליטיבמאבקדקלאאךהמשודדים,

בולטים,פעילים,כאזרחיםגםבציבורנוכחיםלהיותאלאהמגזדי,אך

אמידה.בעליכמשודדיםוגם
להיות,אמורההיאשבוהמקוםאלהשידהאתלהביאכדיהפרדוקס.זה

לפעולצודךיששיהד.עללכתובאפילואושידה,לכתובמספיקלא
אכפתיהיהיותרדניםשלאנשיםכדיומקומותשדותבעודאופנים,בעוד

 • .מהשידהמהשירים,מהמשודדים,
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החמצות
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שירים)מחזורמתוךשורותהםהקישור(דברי

מעלינולהשילקשהכמה
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עדקלטואדילאורךמדוושים
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 2014ריתמוסהבואוח,דהקיבוץידע,לאשקהלתמהמתוך

המשוררתבעריכתשירהסופ"שמדור

ומארח, 2012במאינפתחדגךנילי

משורריםממאתייםלמעלהכה,עד

שלומגוונתמקוונתאנתולוגיההיוצרים

ביןמופציםהשיריםישראלית.שירה

האינטרנט.ברחבישירהשוחרקהל

מפוזרות/המחשבותגבעות/ביןרובציםלבניםענניםגושי
הלב.תשומתעלמתחרהמתחלףנוף
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 2014פואטיקהלגשם,הכבודכלעםמתוך

 ) 45שירה(סופ"ש

באורטובלשלנוהעולםזהתסתכלשלאלאך
בנקודהעוצר /מהשדותגשרמותחכשאתהזרוע/

כאבים.משככתחשכה/יורדתבה
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 2002המאוחדהקיבוץהוצאתהמיגרנה,שלהצופריםניסויכותרך

מאי-יוני



ה rמצז

לויתונומוס
-0-

וגםעצמה,הגיבוהרלשה mאמיזושאיןלבגםנשיםאבלהאמת.מן
במידתניצבתשהיאעבדוהפגנה","כמורקאלאממש,הפגנהזושאין
הרבדים.פנימעלמה

קדוםשבעמדולאחרעדתהעלעוליםבסיפורהגיבוהרשלאלהההרורים
אשכנזיםדנושבה"מגעים")או("מפגשים"טלוויזיהתוכניתתיארה

ית mמזתרבותיש ,אמרוים mהמז .במדינההתרבותמצבעלים mומז
חברהלקוםצריכהבישראללדבריהםעדו!לאלוכן,דיכאו.שהאשכנזים
כיואמרו,הוסיפוהמזדהיםבלבד.מערביתתרבותולאפלולריסטית
שלה,הפלוקלוראתרקית mהמזהתרבותאתמכיריםאינםהאשכנזים
ית mמזתרבותמהישאלומצדםהאשכנזיםתרבות.לאזהופלוקלור
יעדויםולארשימותרוצים"הםבלעג.חייכוהמזדהיםדוגמאות.וביקשו

 .) 16(עמ'העניין"שלביתהאלףאת

שבניתיירתמרגישהעצמי"אני : mאורמהגיבהרומגיבהאלהדבירםלע
הקלוותלכלתיכנע"אלהיאהמצבמןלשההמסקנההאלה".השחת

לשטשטליאסרואמת,בידישישמרגישהאניהכיוונים."מכלהנשמעים
משמעותאת .) 17(עמ'לומר"הלפסיקאלואתרהלומראלאאותה,
מתךואלאמדבריה,לאיותרטובלהביןנוכללשההמצוהרתהעמהד
שיצרתימןיהדוישלמסורתיצורפותמשעההתשכיטים,מכירתמעשיה:
(היאכמשדרותפעילותהוגם"ענלב",בלהקתכרקתיתפעילותהאביה,
אדושארהשקל,כשלשריםמפתחבספרלשיריהפעםימדאותנומפנה

שמבקשיםל"חגמאות"התשובההםאהלכל .) 1986פעולים,בספרית
אמנותיבמעשהבדברים,לאבמשעיםהאיתשובתהכלומר, .האשכנזים

פללרוזיםלאותולוהגעיהתברתויתזהתוהאתלבצרדרנהשהאואתונטי
מדברת.היאלעיו

שלדךדגםהיאהסיפורדךדאלוםהזהות.נשואשל"הגלוי"הצדכאןעד
משפטיםשלהואבאחרותוגםהארשונהבנובלהכתיבהסגנןו"הסתר".
אותהוחותםמסוימתעובהרמוסראחדשכלאפילו,מקוטעיםקצרים,
הנפשחייהריברורים,לכאוהרהדבריםהזהותבנושאאםלפשר.מבלי
נסתרים.נותריםהגיבוהרשל

אינהאולוםהרחובאלהחוצההגיבוהרוצאתיהתכשיטים'ב'מוכרת
מזדמנותאקאריות,הןהמדרכהעלהפגישותהביתה.אליהמזמינה

מהקוניםחלקדמויות).אותןלפעמיםבהןעיםימופאם(גםוקטעוות
חוסרהפגינו"הםשלפניהם.מהאתמביניםאינםכללפוגשתשהיא
שליאבאאםשאלמהםאחד .בתכשיטיםיסודייםהבנהוחוסרידע

התכשיטים .לגמריאחרסגנןוזהשיציקהלוהסברתי .יציקהגםעושה
חרטישלשזירהפיליגןר,שמכונהתימניתעבהדוזאתעשרהשלישאבא
עלעסקלעשרתשרוציםאנשיםשלהםאחריםמקרים .) 26(עמ'כסף"

שרצוההיהלומיםמתווך ,יוסףכמושלה,עדתהבניאפילוחשבונה,
החטטיםעםקומהקטןהתימניהאישאת"אריתי .יורקלכיואותםלייצא
בושאיןחיךואליחייךהאוראוות.לאהכאילוהועינייםהפניםבעור
כשהעסקה .חיוךאינויוכו mראוהאוינוראוההזההאיש .) 32(עמ'חיךו"

האומסרבתוכשהיאיםיאינטימיחסיםלהמציעהואלפועל,יצואתלא
זההתימניותאצלידועתאתכאלה,קיצונייםלהיות"אסורלהאומר

אתשמסתיריםהתימניםמסוגלאשאתמקוהואני ,הקיצוניותאופייני
"זהות"מלו"זהות"לנוהרי .) 47(עמ'בזהותי"מתביישלאאניזהותם.
הצונןהגגעלבלילההראשונההנובלהשלסופהמזו.זושונותהןוכמה
שיכלוהשליהאמנותעלדברים,שניעלחשובת"אני .שלהבדיהר

מוותדיןגזרזהאדם.לאף ,מקוםלשוםלהגיעלואעצמיעםלהישאר
גםמהלהקה.ניצןעלזההשני,הדברובכלל.שליהאמנותיתלהתפתחות

(עמ'בהופעות"להשתתףשירכלכדיהמילאויםמןשוחררהאוהפעם
הנובלותשתישלהמובהקלנשואאותנומכניסיםאלההרהורים .) 64

הארשונה.הנובלהמןהנעדרתהאהבה,נשואהבאות,
לגיבורתהדומהאורית,היאבמשמרות''עבוהרהשנייההנובלהגיבורת

הציבוריהשידורשלב'א'

ב'משרתבדריוהתחנותמחוןראתאחדיוםידיהזיזההעדתבהסח

שניםוחבהר".תרבותיעד-א'"שרת :לינגלהחשרעולוםא'לרשת
ב'שרתעלמקובעקדומות,דעותאובורות,הרגל,מתוךהמחוון,היה

השעה,ומחציתשעהכלמבזקים,יומנים,מעדתי.אותיהצויאהשכבר
בליואינסינאוציותאינטונאציותעםעצביםומורטימתלהמיםשורדנים

אחר.דריופוניעלוםגםשיש ,ממנינשכחכבראושיערתי,לאסוף.
עםאקדמיתהצראותתוכנית ,בששהבוקרעל ,'"א-ב"אקדמיהלמשל,
תלודותעודהעלוםבתלודותקבוהרמטקסישונים,נושאיםעלשחר

מספריםפרקיםקורא(הנפלא)סלטןרצביסיפור","שעתובשבע .המחזמר
יומית.ספריםסקירתהמדף"על"חשרוחמישיםובשבעוישנים,חדשים

עשהעדוכךלגעת".שמנסות"מיליםאולספרות""מוסףלופעמים
הועורכיםוהשדרנים .ומעדוכןערנןקםטוב,מכלמלאכבראנישמונה

אפרתמדרג,אורלי ,ישושנאפרתכמו .ומסוריםצנועיםציבורעובדיהם
מסקין,אמנןוהשכל,אילנהגשרןו,רונהאסקרוב,ברךרשחר,בזרקןר
וטובים.רביםועדו

ישהריהשידור,בשרותברפורמהעכשיודניםואםמ-א:זזלאאניאז
ממנה.ללמדושאפשרומעולהצנעוהשרת

ונסתרגלוישסע

 ) 2014 ' 77'עתןר(ספריהפגנהכמולוי-וייסרוניתמאתהנובלותשלוש
הסיפוריםבנושאיאלאבעלילה,מקורושאיןאףובמתח,בענייןנקארות
לביןבמוצהרשנאמרמהבין ,להסתרגילוישביןמתחסיפורם.ובדךד

 .בעקיפיןשנאמרמה

גםאךעבדינות,לוי-וייסמציגההתשכיטים; m'מוכהשארונהבנוהלב
לילה .לשהמצוהרכנשואית mעהוהאישיתזההותשאלתאתבנחישות,
אתלמכיהרומציעהחזהעלנשואתשהיאאבנטמעיןלושבתהגיבוהר,
באחת-עשהרהצףרו.אביהשיצרששרחת)טבעתו,(עגילים,הכסףתשכיטי

אתמציגההיאגוןרדר,וב mלהכיכרשביןבקעטדזינגוף,וב mלציאות"י"
אזתעשרההיאאבלאמיץ,צעדלשכעצמוזהשובים.עלובריםמרכלותה

גםאלאב"ענלב"),כרקתיתעלבתדוההכנסה(תוספתהכסףלשםקרלא
אומרים,הםמהלשמעורצוההאנשים,עללהסתכל"צורהשהאימשום
"עבהדולשטתלוימאחדוגבהעל .) 11(עמ'משהו"לאנשיםלומררצוה

מקרויתתימניתעבהדועצמהשהיאלההמעיריםוישמקורית"תימנית
הפעלוהעשרהמה" :תהוהעצמהשהיאישלקנותה.אפשראםשואולים

פלטהעםדזינגוףוב mבמטיילתמטופחת,היתימניבחוהרלשי,הזאת
עשרהזהמהלארוהו."אותםומציגהחהז,עלתימנייםכסףתשכיטילש

תרבותן mופית mהמזעחת'תחייתשוובשובמתעסקיםשבולעניין
"זהפעם:להאמהרוב mבפניהלעעשבהרמישהיבישארל"?שדוכאה'

וקה mאינהאולויהספר mלכותשנבחהראמיהר ,) 17(עמ'הפגנה"כמו
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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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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

לב:נשים ,) 80(עמ'הפאוטיקה''א.רסכשידלמצאואפשרהושיהד,הגרף
ת mקמתךושנכתבשידזהראiננרת.כלומדךס, ttלואערלכלומדא,רס,

פורטהמרקסיפןשליתדמנתאנטיביוטיק;הבהשארת"לכתובהמחלה
אלה /נאהבת.שאיננישנה"כבדבשוררת:נחתםהשיר .אוקמול" 500

לאזהכשעדגםמגרפי".שחדורמסיבתמעטערדוהאחרונותמילדתי
המטורף'ר'הלילה ) 81(עמ'ועמנאול''אמילילמשלחזקיםשיריםחסדים

בראשןועורבים""להקתהחילדון,צלעליהםשמדחףאלא ,) 83(עמ'
ה, mבפשידבמעיןנחתםהרפאים""היכלהשער .בשניר"עדפד"
 ".מדיהישועת"לכברדמכתבבעצםשהואנפתח,שברלאופןבדרמה
הומסתייםעדתולסוףידרתישלאחידתיטקסטעכביש",תזכורתהנדןו:

להורג.בהרצאהכלומדפעמיים."ידיתיובנדנ;הדב"בכבדרבמילים
השיראבלזה,דוחלהלךמצטרפיםנשואםמעצם"דסדמרנה"שידי

סרטהלעצמו,כאילוהעומדהספד,בסוף ) 97(עמ'אחד''מישהוהאחרןו
במשהולסייםחייבתשהיאהמחברתחשהשכאןדרמהממנו.זאתבכל

אחר"מישהו .ריזלטיד)כתבאופטימי",רבדשירים("עשייתאופטימי
המרובדמפסיקה".לואבחדדיהרמה"אוניכותבת,היאמפסיק",היה
מזהלקנותאפשר"אילהפסיקה:יכלוהאינהשהיאשידהבכתיבתהוא

 ""דבש.מזהנוטףאבלדיב;ה
 ,הכשרפההמציאותהקשה,המציאות :משולשמבנהכאמוד,יש,לספר

שיאו,אבלרבעצרמה,בכישןורכתרניםכלום .החשוכההומציאות
 .הקוראעליותרדבקסםהמהלךהשניהשערזאתבכלהואלטעמי,
עלהמשנה,מחבריההדו,דניכששכבכימספרתהתלמדויתהאגהד
הדוד)(צדיקימצוקיםעםעליןו>(מלאכיאארליםעליונאבקודורי,ערש
ונטלומצוקיםעלאארליםגברולבסוףאלצו.אותרלשמוררצהאחדרכל
נלחמיםגדרסמןשלבספדהכילומדאפשרסימבלויבאופןנשמתו.את

תקורתיאבלגובר,מייעדואיני"העיד".גולדעלר"דפאים""כשפים"
זרהיאאבללאהבה,עריםאמנםהללוהזמניםהכשפים.אלהיהירכיהיא

 •עליה.לוותראויןהחיים,שולהשידהשלהקסםאתשמחוללת
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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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שמשעדנה

הקצרהסיפורעלקולע:אבלקצר,

'הארץ,'בעיתון'ספרים'מוסףדפימעלויכוח-זוטאהתלקחמזמןלא
עובדמילשאלהבנוגעפרוש,תהלהמשוררתלביןרביניאןדוריתבין

זהבמוסףכתבתיבתגובה .הפרוזאיקוןאוהשיריםכותביותר:'קשה'

כניסיוןהואהשירהכותבלביןהפרוזהכותבביןלהשוותשהניסיון

עלנעלההאםקצרים.למרחקיםהרץלביןהמרתוןרץביןלהשוות
תהילתאלשניות 9רקרץהואכיעצלןבולטשיוסייןלומרהרעת
גםהדברכךקצת?ועורק"מ 42הרץקיפסאנגוילסוןלעומתהעולם
שללאלהביחסהקצרהסיפורשלערכוואתטיבואתלבדלבניסיון
פרוזדורהואהקצרשהסיפורסובריםוקוראיםכותביםמעטלא .הרומן
מה'קל'הליכהאולכאורהחניכהשלבמעיןדרכו,לעבורצריךשכותב

אלמעטותלאלאורהוצאותשליחסן .רומןלכתיבתבררךה'כבר,'אל
הראוי-מקומוולתפיסתלוויכוח-הזוטאהואאףאנלוגיהקצרהסיפור

עלבונואתלתבועביבוערפעםלאהספרות.בשרה-ראויהלאאו
קצריםסיפוריםספריקוראתשאניבשעהלמשלהקצר,הסיפורשל

קצריםבסיפוריםשמדוברהספרבגבמהזכירהס-לדומןהמחופשים
מדוברכאילושייראהמתעתעבאופןמסודריםהסיפוריםולעתים
אלאפולוגטיתהתייחסותזוהיעצמאיות.ליצירותולאלפרקיםבחלוקה
ספרימפרסוםמסתייגיםמעטיםלאלאורמוציאיםוחבל.הקצר,הסיפור
אינהבההשקעהוכיפופולאריתאינהשהסוגהבתואנהקצריםסיפורים
לסוגתוהקוראיםהקוראותבלבראוימקוםאיןבאמתהאםאךרווחית.
לאבהכרח.קובעיםהםלאהמגמותשאתאלאשיש,בוודאיהזאת?
ש"סיפוריםלאורבהוצאההעובראבחנהדקראשיעורךליאמרמזמן

ראשייםעורכיםמרייותרישכיבישראלדייםפופולארייםאינםקצרים
אוכךדיו".פופולאריאינוהקצרשהסיפורשאומריםספריםבהוצאות

לסבולהראשוניםמעמיק,בארץהמו"לותשמשברשככלספקאיןכך,
ושירה.קצריםסיפוריםספריהםפרסוםמאי

נובלפרסקבלתבטקסבאחרונהאמרהמוברראליםהקנדיתהסופרת

תעלההיוקרתיבפרסקצריםסיפוריםכותבתשלשזכייתהמקווהשהיא

מעולםמוברר .כאחדוהקוראיםהכותביםביןהקצרהסיפורשלקרנואת
אופינק,אירהגם .קצרסיפוראונובלהשאינודברשוםכתבהלא

נשארואחרים,למנותאםקרת,ואתגרקארברריימונדבבל,איזקהנוי,
סיפוריםבאמצעותעולמםאתקנורביםנודעיםסופריםלסוגה.נאמנים
ומגהצתכאןעומדתאניבגללבעיקרידועהאולסןטיליקצרים:

קתריןהמתפצלים,השביליםגןבגללבדוחסלואיסהודחההמופלא,
המונומנטלי.דבלינאיםבשלג'ויסג'יימסהבובו,תביתבשלמבספלו

אוגר .קצריםסיפוריםכתבובעולםהרומניםוכותביכותבותטוביגם

'יימסדגצ'כובטוןאבמרדייה,דיודפניפרקנוויליאם ,עגנוןוש"יפראלן
רהגיוולטר,ג'יימסהנוימרקם,גרסיהוגבריאלגויןגרהםג'ויס,

"מפצח"קופליה','למשלנודעות,אופרותכמהקפקא.ופרנץמונפסן

הופמן,ארנסטשכתבסיפוריםעלמבוססותהופמן"ו"סיפוריהאגוזים"
המופלאו"סיפורו"הציפורים"למשלרבים,סרטיםשלמקורםגםוכך
קצר.בסיפורבאטן"בנג'מיןשל
קוראותיועלכךכלעזרושםמותירשהואהקצרבסיפורבוישמה

הזמן,אחדותמהודק?בסיפורשישוהזיכוךהתמציתיותוקוראיו?

פרקאושלםעולםשלדחיסתוהקלאסי?שבסיפורוהמקוםהעלילה

אבחןג'ויסג'יימססיפוקים?לדחותאי-הצורךעמודים?בכמהחיים

"גילוי"להקראשהואעמוקה"תובנהשלאחרכ"רגעהקסםאת
) epiphany (. שהסיפורכתבומסאי,היסטוריוןהבולגרי,טורורובצווטן

מנטאליזמןת;לקוראאיןקריאתובשעתכינקייה""ספרותהואהקצר
לאביהנחשבבוקצ'יוג'ובאניעצמם.החייםולאספרותשזולשכוח
"אלףמעיןקצרים,סיפוריםמאהדקמדון,אתלנוהשאירהקצרהסיפור
אתצ'וסרג'פריכתבמאהאותהובסוףהבינייםימישלולילה"לילה

וקמרוןשבסיפוריהמפורסמיםאחרשלו.המופלאיםקנטדבדיסיפורי
הקצר,הסיפורלסוגתממשאבטיפוסשהואפשוטסיפור"הבז".הוא

בו,איןהתחתונה:השורההביניים.בימיהכתיבהמסורתלפיבוודאי

שנסיבותהנמנעמןלאכ,ךאוכךמיותרת.אחתמילהולונרמה,כך
קדומותבתקופותהמציאות,בכורחנעוצותהקצרהסיפורשלהולדתו
סיפורלהיותיכולארוךכמהפה.בעלהועברוהתרבותערכישבהן
השיריםהיוובראשיתמחורזות,שורותלזכוריותרקלהיהפה?בעל

והפואמות.

תלוייבידועוהםהעתכלומתגמשיםהתגמשוהקלאסיהסיפורעקרונות
הסיפורנגמראיפהבשאלההריוןהסתייםטרםואףותרבות,תקופה

כתבהמקלב""הנסיכהבכורתה(שאתהנובלהמתחילהואיפההקצר
יאמראחר-השבע-עשרה)המאהבאמצעעורפייטלהרהמאראם

עכשוויתבאופנהכמומקום,מכל . 10000תאמרואחתמילים 5000
לחוקותיהעודנתוןאינוהוא .הולך""הכולהקצר,בסיפורגם-
אתהמשבחיםישלהיפך,מסוימת.קונוונציהשללמגבלותיהאו

שנעשורומההקורא.אתאבוי,שוכחת,כשהיאגם ,האקספרימנטליות
הדמויותבעיצוב-בסוגההאפשרייםהספרותייםהניסוייםכלכבד

אקספוזיציה,עלבוויתורובזמן,עלילהבציריבשימושובמספרן,

גדולוהמגווןנובלה,לכדיעיבויואו'קצרצר'לכריהסיפורשלקיצורו
שעברה,בשנההמקומיהמגווןמןמקצתאללהיחשףזכיתיומרתק.

ובמהלכההארץעיתוןשלהקצרהסיפורבתחרותשופטתכששימשתי
באמת.מדהימה.חוויהאומרים?איךסיפורים.-1400מלמעלהקראתי
סגנוןלכלבארץ'החייםשלאפשריהיבטלכלנדירההצצהזכות
היוהסיפוריםכללאהרבדיםמטבעספרותית.אספירציהולכלחיים

ליצורניתןמנבחריהם .מ"גרפומניה"מאוררחוקיםהיוהםאבלטובים,
אתלפתוחמסקרנתקריאהנשמעתאגב,באחרונה,נהדרת.אנתולוגיה

בפייסבוקהקוראיםלשיפוט'הארץ'עיתוןשלהקצרהסיפורתחרות
הנמנעמןלאאךיותרדמוקרטיתתהיההבחירההזהבאופןאולי-

שלכותבוזהאלאביותרהטובבהכרחיהיהלאשייבחרהקצרשהסיפור
חברים.הרבההכייש

בעולםלעדנההקצרהסיפורזוכההנוכחי,הספרותמשברבתוך
שלומסקרנתמתמדתהעתקההמקייםחדשעולםדווקא,הווירטואלי

העתקההספרות,בשרהגםחיינו,שלרביםבהיבטיםהכוחמוקדי

וביקורתהעתכתבילאור,ההוצאותשלתיווכןאתליתרהעשויה
רביםיערותכךבתוךולהצילאותם,מכיריםשאנחנוכפיהספרות
פתוחהבמהומציעים-הזמןכלברשתצציםחרשיםפורומיםמכליה.
הישראליחרשה''במהלמשלכמוידועים,יוצריםבצרעלומיםליוצרים

שמציעמאודומצליחחרשפרויקטשהואהאמריקאי Bylinerכמואו

עלשנכתבוביניהם-קצריםסיפוריםאלף-30מלמעלהלמנוייו
גםברנץ:טיילורפוליצרפרסוזוכהטאןאיימיאטרוד,מרגרטירי

הספריםחנותקצרים.ספוריםלהפצתטובהבמהכאמור,הוא,פייסבוק

יצירותכלומר'סינגלים,'גםמפרסמתלמשל,'בוקסילה,'הדיגיטלית
יכולותלאהספריםשהוצאותמהונובלות,קצריםסיפוריםיחידות,
הנובלהפרסוםכמוחריג,באופןאולילמעטמובנים,מטעמיםלעשות

מילהאמרנוולאעובד.עםבהוצאתמטלוןרוניתמאתפניהאתגלו
 • .והילריםהילדותביותר:הגדוליםהקצרהסיפורסוגתחובביעל

 .המאוחדהקיבץובהצואתאודדאהפרזישלהחולדיונותשמשעדנהשלספהד

מאי-יוני
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ר 1 ,

שלועמיחי

קלדרוןנסים

נקודותהקצר,המקומיהסיפור

למחשבהשונות

קצר)אינטרנטי(שאלון

שללצדדחיקתואתמטלוןורוניתערדמאיהציינוכעשורלפני
עשור?לאחדכלשהושינוימתחוללהאםהקצר.הסיפור

ובעולם,בארץקדתאתגרשלהגדלוהשההצלחהחושבאני-נ"ק
בפרסזכייתהעםיחדבישראל,מרבדואליםשלהאמנותיתוההצלחה

הוצאותמדימעטועדייןהקצר.לסיפורמחודשתתנופההעניקונובל,
קצריםסיפוריםשלקבציםבהוצאתמסתכנות

לאאנחנולעולםכימשמעית,חדתשובהלתתמאודקשה-ע"ש
הוצאותעלמסתכליםאםלעכשיו,נכוןהספקטרום.כלאתדואים

קצריםשסיפוריםטוענותעדייןהןשינוי,ממשאיןבארץ,הספדים

קובצימספיקבחנויותואיןהכלל),מןיוצאיםכמה(מלבדמוכריםלא
בארץ,ספריםהווצאותוהתרנגולת,הביצהכמושזהכךקצרים,סיפורים
דאוהאחדכללמעשה,ואורתדווקסי.קמצןפחדני,דברהןהזו,בתקופה

במובןלכןמה,במידתאותהלדאותמיימרשהואכפיהמציאותאת
בחו"ל,במגזיניםישבאינטרנט,ישחדשים,קצריםסיפוריםישמסוים

שוליים,להיותהפכההסוגהכלכאילוזהאבלנפלאים,כותביםיש
ומגוח.ךעצובזהתצורה.שלאלאתוכן,שלפונקציהלאשהםשלויים

ישתנה.זהמתישהואבל

שולמיתכתבה ) 5עמ'(דאההקצר"הסיפור"שבחיברשימתה
הכתיבה,מלאכתשלשיאלהיותיכולהקצר"הסיפורהדאבן:

לפעמיםבכתיבה,הקשורותהבעיותכלאתמעודדשהואמפני
שלנו,הספרותיתבמציאותכינדאהמהדומן."";יותרהרבה
להציבוואףלדומןמטריםשלבהקצרבסיפורלדאותנוטים
דעתך?מההטקסטים.שלבהיררכיהיותרנמוך

וקאדבדובאבלצ'כובאבלכזאת,דעהישמגוחך.חהנכוןזה-נ"ק
שלאאמניםוהםרומנים.כתבוולאקצרים,סיפוריםדקכמעטכתבו

שלאוטלוסטוי,שלקצריםסיפוריםגםהדומן.שלאמןמשוםנופלים
שלהם.הרומניםמןמובןבשוםנופליםלאעגנון,שלאוקפקא,

אניבכלל,שלא,כאלווישמטריםשלבזהשעבורםכאלויש-ע"ש
רומניםכותביישופסקניות.נחרצותמהצהרותלהימנעמשתדלתמיד

בדעהדווקאאניוההיפך.קצריםבסיפוריםטוביםפחותשהםמצוינים
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מהכישוריםחלקבמהותן,שונותאבלדומותמלאכותשתישמדובר
קצרסיפורגםמלמדשאנימכיווןלא.חלקאבלזהים,הםהנדרשים

דורששדומןבעדהיותרדווקאאנילאחרונהדומן,לסדנתמבואוגם
הכלל,מןיוצאיםישתמידשוב,אבליותר,גדולהוהתמסרותמחויבות

כמבקר.והןככותבהןאותיומאתגרמסקרןיותרשרומןבמקוםאני

יחסאתמשקףהואהאםהקצר,לסיפורהספדיםהוצאותיחס
הדדית?מערכתזאתהאםהקוראים?

קצריםסיפוריםלהוציאממעיטותההוצאותהדדית.מעדנתזוכן-נ"ק
ז'אנרשהרומן,מדהימה,דיתופעהזאתמרומנים.פחותנמכריםהםכי

השמונה-במאהדקלבשלותוהגיעהשבע-עשרה,במאהדקשהופיע
דחקשהואהאדם,בנידובשלהקריאהלצורכיכךכלמתאיםעשרה,
(החלקיםיותרהרבהעתיקז'אנרשהאוהקצר,הסיפוראתהצידה

סיפוריםשלאוסףלמעשההםהחדשהובבריתבתנ"ךהסיפוריים
קצרים).

שלאומכיוןומסחרי,יחסהואדברלכלהספדיםהוצאותיחס-ע"ש
הסתםומןמוכר,לאזההסתםמןאזקצרים,סיפוריםקובציכמעטיוצאים

כספייםדו"חותלפימתנהלותבדובן,הספדים,הוצאותיוצא.לאזה
מבחינתם;סיכוןזהקצריםסיפוריםולהוציאוהמבצעים,החנויותומצב
מנסיםאותושהענףומנסיםסיכןו,לוקחיםלאשהםבתקופההםכרגע
חלקיישארזאתבכלאדיקותבכזאתספריםוצומתסטימצקילכרות
הםשיש,מהאתקואריםהםהקוארים?ביות:ורעועחלקכיאםמהעץ,

ברומניםנוכחי,בזבלהשקיתאתלהםממלאיםכיחס.ךמדגישיםלא
והםספרות,לאשהואבבידודספרותיים,בשיבוטיםונוראיים,מסחריים

דובם.לפחותלקחת,להםיגידושהמוכרניםמהכלייקחו

שלבסוגנתוןהצעידהדודשלהיותולמרותכילומדניתןהאם
למה?כן,אםהקצר?לסיפורביקושפחותישקשב","הפרעת

הכוונהאוםקשב".ב"הפדעתנתןוהצעידשהדודחושבלאאני-נ"ק
חיוביות,תופעותבהםדאוה(שאניוהסמ"סופייסבוקהאינטרנטלהופעת

כותביםשאנשיםבתגובהולאבקשבלא-הפרעהלשוםגודמותשלא
החלההרומןמפניהקצרהסיפורדחיקתהדי-אליהם)שמגיעהקשבעל

כן.לפניהרבה

"הפרעתאותהבגללכיאבסורדית,מעטאבחנהדווקאחאת-ע"ש
שזהחושבלאאנימזג.להתאיםיותראמודקצרסיפורדווקאקשב"
מספיקנחשףלאהצעידשהדודחושבפשוטאנילשני.אחדקשור

כמוזהיותר,יקראהואייחשף,הואואםאיכותיים,קצריםלסיפורים
לקראובלייגלדושהםעצובוקצתעבורו,כלילהוחרבשכמעטעלום
אליםשלאועגנוןשלאוסאלינג'דשלהקצריםהסיפוריםאתלמשל
לספרותשנחשףאינטיליגנטיאדםשכלחושבאניזאת,עםיחדמרבדו.
בעצמוכבדיגיעואסתטית,רגשית,אינטלקטואלית,עליומשפיעההויא
אוספריםהוצאותהחינו,ךממשדדעזהרבלילקרוא,צדיךשהואלמה

רשתות.

ז'אנרשהוא-הקצרלסיפורישהזמן,שחולףשככלייתכןהאם
בשונה(זאתולעניין?לחדשאפשרויותפחות-יותרתובעני
לחידוש)פחותומצפיםיותרסלחניםאנחנושכלפיומדומן,
טוביםפחותקצריםסיפוריםנכתביםהאחרונותבשניםהאם

מבעבד?



שכותביםקנדיתואמניתישראליאמןכברהזכרתילא.אופןבשרם-נ"ק
ג'לרימירנדהאתגםאזכירחידוש.הרבהבהםשישקצריםסיפורים

אניאגב,קצרים.סיפוריםשלמבריקהסופרתבעינישהיאהאמריקאית,

פשוטהוא .מהרומןיותרתובעניז'אנרהאוהקצרשהסיפורחשובלא
מידה.באותהתובענייםשניהםאחר.

בעולםשקוהדמהכללארותלנרקשההמוגבלממקומנושרב,-ע"ש
מעברהרבהולאקלושמסחריטפחרקרובפיעלמקבליםאנוהספרות,

בעלידבריםהמרןקצרבסיפורלעשרתאפשרבהחלטחידוש?לכך.
בקטעיםקריאהנורא,הכביכולהמצבלמרותוהנה,וחשדניים,תעוזה

שנייםלינק,קלישלבסיפוריהאררראלאספוסטרדיוריושלהקצרים
יכולקצרשסיפורמלמדתהקשיחים,הטרנדיםלמרותלעבריתשתורגמו

ריכוללהכיל,יכולהמרפתשיצירתהנפלאיםהרכיביםכלאתלהכיל
רומן.מכליותרלהפתיע,להפעים,לחדש,

חדשהבמהזאתהאםהקצר:הסיפורשלמקרונותאנתולוגיות

האםבמה?להציעשמתקשיםהעתכתביבמקוםהקצרלסיפור

הקצר?לסיפורביחסהמציאותאתמשנההמקוונתהזירה

היומייםבעיתוניםניכרוצמצוםהספרותייםהעתכתביעדיכת-נ"ק

שתיבהחלטאלה-האינטרנטבגלל ,לספרות)מקדישיםשהם(ובמקרם
קצרים.סיפוריםלפרסםבעבר,מאשריותרהיום,שמקשרתתופעות
סיפוריםשמפרסמיםספרותית,איכרתבעליאינטרנטאתריפותחובעולם
אנתלווגיותאותן.לעודדוצריךבישראל,כאלההתחלותישקצרים.
הקפדהבהןשתהיהבתנאימצוין,עריןוהןקצריםסיפוריםשלמקרונות

גבוהה.אמנותיתרמהעל

יילדהמקוןושהעלוםמאמיןאניבכלל,שכן,מקורהמאדראני-ע"ש
אלויייקחזההספרות,עולםומכללהשוקמכללנתחרעודעדרויתפרס

שרגלאדםעצמיאנילקרות.מתחילכברזהאבלשניים,ארדורערד
כברממניצעיריםאבלמקורנת,שנייהורגלבפרינטעדייןשלואחת

היטבמוכריםאמזןרבקיבולים;אובאייפדרומניםבעיהכלללאקוראים
אלומקרמיות,אנתולוגיותעשויםרברקסילה"סינגלים",שנקארמה

שבעתידלהניחסביראבלמסחר,שלוהןתוכןשלהןסנוניות,כמרבן
אתהאםואזמקורנות,יהירהפלטפורמותורובהתכניםרובלעיןהנראה
רגעבכללכאורהלהחזיקיכלואתהאמזןר,כמרמקורנת,ספריםחנות
האדרההזנבתיאררייתכמרזההקיימים;הסיפוריםקובציכלאתנתןר

ליאיןיימכרו,הןאיכותיות,ואנתולוגיותמוצלחיםקבציםיהיראםלכן,
בכך.ספק

 ?אופיינייםנושאיםבישראלהנכתבהקצרלסיפורישהאם
ישראלית?מובהקות

קרתאתגרשלסיפוריהםמצליחים)(ועדייןהצליחוכהמדוע

בלום?קסטלואורלי

הרלינגאבריאפשטיין,אלכסשלסיפוריהםכאןאהודיםמדוע
(קצרצרים)?

בישראל?מוברראליטשלהגדולהלהצלחהגודםמה

ושוניםאופיינייםנושאיםבלוםרקסטללקרתשישחושבלאאני-נ"ק
הסיפרדרניםאתאוהבאניאחרים.בז'אנריםישארליםלכותביםמאשר

לביןקצרצריםסיפוריםכותביביןלקשרנטייהישבעלוםהקצרצרים.

מינישנייחדהתמנושאליהםפסטיבליםבכמה(השתתפתישירהכותבי

פרוזהביןהחרמהאתנפילבארץגםאםטוביהיההאלה).האמנים
 .שיהדלביןמארדקצרה

לפניהקארברשלההצלחהכמרבישארל?מוברראליסשלההצלחה
שלהרומניםהעדפתעלהתגברושהםכךכלטובכותביםפשוטהם-

הקוראים.

התחילאתגרשרנה.קצתסיפורהואמהםאחדשכלחשובאני-ע"ש
שהואכךומקרם,קהללווצברהתשעים,בשנותסיפוריואתלפרסם
הטרנדיםאתמנצחהוואאז,התחילשהאומהאתממשיךלמעשה

שהיאמהלכןסופרת,בתורמכרבדשםכברישבלוםלקסטלהללו.
קצרים.סיפוריםאלהראםרומןזהאםתהודה,איזושהייעוררתפרסם
ומצאקצרצרצרז'אנרשלבסוגהרמתקצעהלךלמעשהאפשטייןאלכס

מרגישכותביםשהםמההרלינג;אבריכנ"לאידיאלית,פלטפורמהלו
תכנים,לגביהפרינט.לעלוםמאשרהמקוןולעולםמתאיםיותרהרבה

שישחושבלאאניישראלית?מובהקותאחר.למקרםלוקחמהםאחדכל
מהישראליותועשרהלוקחאחדכלגנרי","ישראלישהאודברבספרות
הקיומי.ולמצברבישארללמקומרלעצמו,שקשורמשהראחר,משהר

הקרואיםבקובמעמדובארץ?הנכתבהקצרהפלסטיניהסיפור
לסיפורומהלכיםמעמדמבחינתקשרישהאם .הפלסטינים

נפרדת?טריטוריהשזאתאובכלל,בארץהנכתבהקצר

נכבהפלסטיניםקצריםסיפוריםשלאנתלווגיהלאחרונהיצאה-ע"ש
בספרותקוהדמהמספיקידועלאשאנימרדהאנימזה,חץראבללייט,

קוראלאאוניארתה,עבוריומפרסםשמדווחמיאיןכיהפלסטינית,
כילייט,נכבהכמרקבציםעדרשיתפרסמולקורתיכולרקאניערבית,

יחדוגריםמעלום,עליהםשמעתישלאנפלאיםכותביםכמהשםהיו
פה.כלונוערםאיתי

• 
 .עבריתלספרותבמחלקהבנגבגוריןובןבאוניברסיטתמלמרקלררןובסיספרופ'

 ,בספחתעוסקהאחרונותבשניםו'מקחב.'קריאה''סימןהעתכתביעורכיביןהיה

ביןמפגשיםשלסרהרעוךרביניהן.ובקשריםעכשווית,ישראליתומחיקהשיהר

אביב.בתלולבונטיןבמעודןולמחיקהשיהר

רביד,בהצואתאורראהוולךיונהאחריכישראלורוקשירהעלשני:יוםספרו

 . 2009גוריןובןארכיב'הקשריםסררת

הנפשיים,הפופ,ימיהספרים,אתפרסם .ומרצהמבקרעור.ךסופר,לשו,עמיחי

עורך , 2013לשנתלספרותהממשלהראשפרסחתן ,החתרנותעולגחלהילהד

סתאותומקייםספירבמכללתלמנהל,במלכלהמלמרעובר,בעם"טרמינל"סררת

שלאנתלווגיותעךרספרותיות;ביקורותכותבהקיבצוית,התנועהבביתכתיבה

"בוקסילה".המקןוובמיזםקצריםסיפרוים

• 

יונימאי-
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ע'נאיםאלטיינ.

הפלסטינית*הפרוזהבנפתולי

יתרבהעהגרסהשהואפרסהערבי,לרומןהבינלאומיהפרס

אוה , 2007בשנתשנוסדעמו),(ובשיתוףהבריטיבוקרמאןלפרס

אמנם .הערביתבספרותהרומןשלכובכודלריכתניצחתהוכחה

 .ועזיםרביםפולמוסיםסביבועוררהפרס

מטבעהשידה,השידה.משאלתכעיקרהשונההפלסטיניתהפרוזהשאלת
ונסחףכגסותדחקהנפרט,והפלסטיניעדני,הכללהפואטיההניטוס

הקלאסיתהערניתכתרבותהמשודד .הפרוזהאנר'זאתסטריחדכמעט
אחדים,כמקדיםםיהמדודשלשופדהממסד,לשופדש ,"לע"כוכבהיה
היצירהשלהסקאלהעלהגבהוההעמדהאתשתפסזההוואזעם,נניא

המשודדים,היוהערניתהספרותרפרטוארשלהתווךעמודיהתרבותית.
(הקדםהג'אהלייהמתקופתהחל

התשע-המאהלסוףעודאסלאמית)
 .העשריםהמאהתחילתעשרה,
-האמנותיתהפרוזהשז'אנרמאחד
כמערבנברא-הקצרוהסיפורהדומן

זמןארךשלנו,כמזרחולאהמודרני
אלמחלחלשהחלעדמנוטללא

רקעעלהערנית.הספרותיתהזיהד
המאהתחילתעםצמחהזו"אפליה"
ואפילוהערנית,הפרוזההעשרים
הנחשקהפרסאתלקצורהצליחה

(נוכל),הספרותייםהפרסיםמכל
נג'ינהמנוחהמצריהסופדזכהשנו

ולכנוןמצדים . 1988כשנתמחפוז
החלוצותהערניותהמדינותשתיהיו

השידהשלהדומיננטיותאתשנדהאשדהחדשה,הנתינהאלככניסה
סופדים .עצמו)השיהדכז'אנרתמורותשהחלועדכמונן,(הקלאסית

הדרךמפלסיהיואדדיסויוסףאל-חכיםתוופיקזיידאן,י'ג'ודגדוגמת
והדומן.הקצרפוריהסנתינתשל

נכמהזכתההיאאולםעמוקים,שורשיםאיןהפלסטיניתלפרוזה
מכותביההבולטיםאחד .עיוןושוותעשירותינות,ימענתופעות
אנדאהיםג'נדאהאקדמיהואישהמתרגםהצייד,הסופד,היהםיהארשונ

בית(ילידפלסטיניאשכולותאיש- ) (l ~ r;"" ~~~ 1994-1920! ~~~ג'נדא
שםעיראק,כאוניברסיטאותללמדכאנגליהלימודיולאחדשענדלחם

 .נזמןנוהומערביתהערניתההשכלהצידעלנעאשדומת)השתקע
והערניותהמעדניותכאוניברסיטאותנדא'גשרכשוההשכלההחינוך
הומישל(כלשונושלישי""מרחבויצרו ,מהותיתנצרדהעליוהשפיעו
תרבויותמשתיהמושפעתכלאייםיצירתמעיןשהיארהייצשלכאנא)

עצמועללקחג'נדא .והמערבית-האירופאיתנית,ית-הפלסטיהערנ-
המערבמןדנותספרותיותרותיויצתיאוריותנהנגשתכניהדאחריות

היצירה,כתחומיספריםלעשרותשהסתעףמפעלהערני,הקואראל
ציוןמציבשקספידשלוהקומדיותהטרגדיותתדגום .הועיוןהתרגום
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תרגומימניןולמשובחלטובהיוםעדנחשבוהוא ,זהכמפעלודדך
פרקנוויליאםמאתוהזעםהקולאתגםהערני.העולםבדחנישקספיד

ארוכהרשימהלעודכנוסףהערנית,לשפהמופלאהכיצירתיותתרגם
חשוכות.מעדניותספרותיותיצירותשל

 "המודרניתלאמנותנע'דאד"חכורתחכריעםנמנהג'נדאכילצייןחשוב
)":".\;;... ! l.4 כ.J.1 JlJ ..:.,( יוצריםאויגדההחמישיםשנותכתחילתשנוסדה

שלהקאנונייםלקולותנהפכומיםיהשנבואעיראקים,תרבותואנשי
ההיסטוריתהתקופההועיראקית.תיהערנוהתרבותהאמנותתנעות

הסופדיםיגדלועםשיריבמגעלבואלואפשהרג'בדא,ופעלחישבה
טוקא.ןאבארהיםנייהפלסטבמשודדהחלבכלל,יהערנבעולםוהיוצרים
האליטותעםוהשכלהעבודהקשרישרקםהיכןבפרט,עיראקובמדינת

שאכ.דבדדהמהפכנייםהעיראקיםלסופדיםוהתחברהאינטלקטואליות
 . .אל~~אתיאלווהאבועבדאלסיאב

הוסיףעכו,ילידוהלוחםהסופד ) 1972-1936 ( ,...; 1.6 כ:.\.:..~~נפאניסאן'ע
שודרתעםשנמנהכנפאני,הפלסטינית.הפרוזהביצירתחשובנדבך

הישראליהמוסדבידילהירצחועדפלסטין"לשחרורהעממית"החזית
אישעיתונאי,עוד.ך-םיפעלדבאישהואגםהיה , 1972בשנתבניידות

להדיםזכהעטויפדבשמשגבריםהדומןותרבות.ספרותומנקדחינוך
שלושהשלהתגנבותםמסעמתוארבדומןהערבי.העלוםברחביםידנ

מוסתריםהםכאשדכרוית,אלבדדךמותםואלפרנסתםאלפלסטינים
ובנסיבותטרגיים,בתנאיםנספיםהם .משאיתעלמיםמכליתבתוך

לפניביטחון),לאישהמשאיתנהגביןאשהעלחולין(שיחתכות mמג
בחקרחלוץכנפאניהיההציונית""הספרותעלבספדוליעדם.שהגיעו
דניםלהדיםהואגםשזכההיקףרחבספדזהואויב.;האחדספרות
 .הציוניתהספרותבחקרלעסוקענייןבוועודדהערביהעלוםברחבי

נכנסווחלקןכבעב;רלהטבאותוהיוםגםנלמדותכנפאנישליצירותיו
ספרותביןהדיאלקטיקה .והערביותהפלסטיניותהלימדותוכניותאל

כנפאני,שליהספרותמפעלולולבמכבמיטבהמשתקפתפוליטיקהלבין
כמיאותםותיעד ,הועקודהפליטהמובס,הפלסטיניחייאתכתבאשד
 .מגדלתזכוכיתתחתפרטיהםאתששם

 J:-9יחביבאמילאתלצייןבליהפלסטיניתהפרוזהעללדברקשה
גםפעל ,בנצרתשהתגודדחיפהילידהסופד .) J.1 (1996-1921 י:-:::-<

בזידהוגםהישראלית,הקומוניסטיתהמפלגהבמסגרתהפלויטיתבזירה"
שני"אתשנשאעל ,שהצהירכפילהתחרט,לושגדםדבר-הספרותית
היציהראובטיחהפוליטיתהמחויבותאבטיח ,אחתבידהאבטיחים

 ''אל-אלתחאדיומוןאתיחביבעדך 1989-1971ניםשהביןהספרותית".
חידשויםחידשהואמוערכת.עיתונאית-ספרותיתלדמותוהיההחיפאי
התכניםבמישוראםוביןוהעריכה,השפהבמישוראםביןדנים,

Jהאופסימיסטהדומןהעתון.דפימעלשהתעודדווהפולמוסים L:.:.11 -

דאהאל-מתשאאלאל-בחסאבוסעידהיעלמותשלהמופלאההכרוניקה
חביביהיהת,יהייחודצירהיהשעודהדההדיםובעקבות 1974בשנתאוד

וביצירותיובמיוחדזהבדומןהאירוניה,מוטיבגבולות.חוצהלסופד
הובילחביביביצירתו.המרכזייםהמוטיביםלאחדנחשבבכלל,האחדות

שבפעםבכךלחלוטין,חדשיםמקומותאלניתיהפלסטהפרוזהאת
דדךיהערבהעלוםיב mאלגבלוותפלסטינייוצרחצ.יחהראשונה

העבדתעלחתוםשמאסאנטןווהמתרגםהמשודדשיהד. iדדולאפרחה
לאלציי.ןישבי,יחבשלתרגומומשימת .העבריתאל"האופסימיסט"

שיוצרתהמושלםהמיזוגמןנובעשלההקושיועיקרהמעטה,בלשוןקלה
קלילה.מודרניתערביתלביןגבוההקלאסיתערביתןיבהחביניתהשפה
העתיקותהערביותמהקלאסיקותכתיבהבתבניותחביביהשתמשכןכמו
חדשני.תוכןאליהןויצק



ילידפלסטיניוסופדמשודד- ) (JI ~ ; ~ 2002-1954.;_-<--::1'אל-בדע'ות'יחוסין
(ביתהפלסטיניאל-עשד""ביתממייסדיiדיהרמאללה,שלידכדכאוהכפר

בחייםהתנסויות,שלאישהיהבדע'ות'י'אל-שועאדא'.העתכתבעווךדהשיהד)
הדומןהיאלדעתי,ביותר,החשובהויצירתופילוסופית,שידהכתבוביציהר.

 .) ;ji ~\ •,_(.;,.\(הכחולהאורהאוטוביוגרפי

דוגמתהפלסטינית,הפרחהיסודותאתבצוותאיצקושמותשלחופןעדו
ודג'אא'ביידסדיאדעזאם,סמיהרשוקייד,מחמדופייאהתוופיקביידס,ח'ליל

היוהפלסטיניתבפרחהשחלושהתמרדותלומדאפשרבזמןבואךבכדייה.

הנהזועובדההשידה.שלהתוססתהדינמיקהלעומתדולילותמועטותצנועות,
אלהאמנותיתהפרוזהאתקו mשומשונים,שוניםרבים,גודמיםשליוצאפעול

שידתם,בזכותשהתפרסמוידועים,משודדיםאפילוהשידה.לטובתהשוליים

היאגםנדחקהפרחה,בכתיבתהתנסוכאשדטוקאן,ופדואוזיאדתוופיקדוגמת

הציהד.
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הישנהבבזפראהאביט
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כילדעתניווכחהערבית,והתרבותהספרותבעולםכעתבמתרחשנעייןאם
הפרסביותר.והנחשקהמיוצראנר'הזלהיותלרומניםשגדםמהפךבוהתחולל

הבריטיברקדמאןלפרסהערביתהגרסהשהואפרסהערבי,לדומןהבינלאומי
הדומןשלכוכבולדריכתניצחתהוכחההוא , 2007בשנתשנוסדעמו),(ובשיתוף

שטענוהויוועזים,רביםפלומוסיםסביבועודדהפרסאמנםהערבית.בספרות
רצינית;ספרותיתעשייהמאשדיותרציבורויחסיהספרותשלמסחורזהוכי
היוםשהדומןלעובהדלהתכחשאי-אפשרהזה,מהצדהטיעוניםכללמרותאך

שסביבולכךבנוסףביותר,הנכתבתהערביתהסוגההואהקצר)מהסיפור(יותר

הביקורתיים.הפלומוסיםדובמתרחשים
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הגל;עםנמניםלייטבכבההפלסטיניתהפרחהבלקטלהיכללשנכחדוהכותבים
דווקאאלאהקאנוניים,הסופריםאתלתרגםלאבחרתיהחדש.הספרותיהזרם
שינוי.עלשחלוםזדםזהוהח;שךהעתידי.הקאנןואתיהוושאוליהחשדים,את

עדיפויות.סדרישינויהפלויטיקה.שינויעלום.שינוישפה.שינויתבנית.שינוי
הפלסטינית.הפרוזהאתשאפפההסטטיותשינוישנשחקו.שינייםגלגלישינוי

שלשדובםלהבחיןאפשרהחבדתיות;דתיותא;סתטיות.חטאנוסוגיותפריצת

השפהבמישורחשדה,בכתיבההתנסותאחדמתחקיםבאנתלווגיההסופדים
הקטנים,הרגעיםאתצהדהיומיומי,התיעודמןששאובתפרחההתוכן.ובמישור

הפרחהשלהחדשהדודהפנטזיה.ועלהוביקורתיותהאירוניהעלנשענת
הסיכוניםכללמרותומנסה,ספרותיותממוסכמותלחרוגחשושאינוהפלסטינית

מתעצבתהחדשההפלסטיניתהזהותחשדה.דדךלולפלסכזה,בצעדהגלומים
החיפוש.נפתלוידדך

שאותהאבדמותבאיןדרכהאתמחפשתהחדשההפלסטיניתהפרחה
היטבהמשתקףדברההשפעה"),"חרדתבשידה:כמו-בו(ותמדודתאמץ

הפרחהיצירתאתעוטףרבעמעוםאותה.שמאפייןהסוחףבאקספדימנטליזם
בדודהמציאות.לועיוותלפנטסטייותרנוטהשלוהבדויהעלוםהזה.הדודשל

דיאליסטיות,היוהפרחהשלהמופתיצירותהערבים,הסופדיםשלהקדום
אחרת.מנקוהדאחד.ממקוםמתחילהחדשהדודהקאנוני.הזרםהיההודיאליזם

זאתשמבקשכפיאלאלהם,שקדםבדודשהתבקשכפילאנדאטיבלייצרמנסים
העכשווי.הספרותיכיוונם

הפרחהשאלותנולדולפעמים,לעיכולהקשההזה,הפנטסטיהעמעוםמתוך
לשדדוויכולותיההעתידייםכיווניההתעצבותה,גבולותיה,החשדה,הפלסטינית
 •התקופה.דוחאתלוהעלותלוהתפתח,

אגירה

~ :p א,~י~רים/? \qO ךא;גרט

ישניםמעת;ניםעזףביםמשפטים
• ; T : • • • • ' -: • T • 

הא;-סי-די,נבמחלתח;להכמ;
; :• : -:--T • • 

~סף~ר.זק~ים:;כ~ז.:וריםךסם

נשמתיעללהשתלטפרצהמחפשים
יד:·- "-:·:ד:· ·:-:

 .ה~;ידrv ~rזקר~ס~ת i!ה;ל~גי
:;ג~ר~קיםש;ן.:וןא.~י~לים . . . 

צףאריעלליהתלףיים
 .ד-- . . :-

צרה,לשעתאסימ;ניםכמ;
: ' T ' - ; ' T T 

~?צףלםק;לךל~~~ים
~?ד:זצ:ןי.;ז.:וי~תלי~ז:;כיר

א;צ:ןי;ת, vד

השדףפ;ת,התל:~ש;ת,השח;ן;ת,הא;תי;ת
T • -: -: -; 

~לףמ;ת,~ז;ורףר~על~גיזק.רק
 .י~;ל q ~?~גין;קך;ת

~r;יr:א;צ:ןי ל~~בב;א ,ת;נ~ז

~ךי. p:ל'א:;נו:זירה iJך

החדשה,הפלסטיניתמהסיפורתלקטאחדים,וסיפוריםלייטנכבהלקובץהמבאומתךו: *
מעטןהצואתגרנובסקי,יוסינאיס,'עאלטייבערכו:ע'נאים,אלטייבמערבית:ותרגםליקט
עמי 132 , 2014

אורלראותהעומדפראנויה,השיריםספרמתוךע'נאים)ריסעם(ביחד"אוסלו"הצואתומייסרעיתונאימתרגם,משודר,-ע'נאיםאלטייב
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זרקהאביבה

וחברתייםגיאוגרפייםשוליים

הקצרבסיפור

אםהקצ?רסיפורהגתולסהבקשרהחברתייםבשולייםכתיבהמהי

ארויךיאם,ייגרפוגיאייםשבוללרובמתרחשתהקצררוהסיפעלילת
קצריםסיפוריםשאבסופתהעודבהללדמיכולהומהשלה?שוליה

Dהחהכותרתתחתאלחרונהשיאצה Dשבול 11 מסיפורישנייםקר , 11

ליים?ושלהדחוקהאחרשלמגרונוממשדמרביםהאנתולוגיה
 .) 2עמ' , 2004(עצמןו,

לסיפורמעניינתהגדהרפעםכתב ,) May (מאיצ'לדסהספרותחוקר
אשדלכאוהדסתמיותחייםפיסותהמתארתמרוכזת,כנארטיבההקצר

היחסיתן mלמימעבדהסיפוריתהלבתשומתמלאואתבהמקבלות
מידתןאתאזעדשקצבהזמןממהלךניתקותכמוכךידיעול ,לכאודה
 .) p ,1995 ,May. 22 (כביכלוהחשיבותחסרת

לב,תשומתה~ההמקבלתלכאוהדזוסתמיות
הסיפורגיברולשבהימצאואחתלאשת mמת

משולגתעבייהראםגיאוגדפיים.שבלוייםהקצר
הקנדית,מונחאליסלשהקצריםבסיפוריהבקנהד

שלהקצריםבסיפוריהריקיםאומתיםובות mבאם

בנאפלוימזחבקצהאםהבחילאית,ליספקטודקלדיס
האיטלקי.לוקההראדילשהקצריםבסיפוריו
הסיפורבצרחתעיוניםהסיפור:אמנותבספהד

לאההמשודדת,הסביהרובתולדותי,והקצר
עללחבכותבהקצרהסיפורמחברכיגולדבדג,

 ,ומקוםזמןלשק mמממנווקים mשנשואיםאודות
חפןיצואיאועבבורולכתיבהכךלשביםבהיותם

למשמעותובאשד .) 117-116עמ' , 1975(גלודבדג,
הםעצמו:הסיפורלגיבורביחסהקצרשבסיפורהגיאוגדפייםהשלויים
לונולמספרמאפשריםלשו,אופיקואוחכתהשאתביתדמלביטים

לצדאולוי .רדמטיבממדקורותיואתצוובעיםמוגלדבאדואותםלבחון
תועביםהםגם ,מיותרמקוםמקום",פשוטןי"אהקצרשבסיפרוהעובהד

לשומיתה mהמנהומסאיתהסופדתבשעתהדיבהרשעליההאמןידאת
הםגיאוגדפייםשלוייםיכ .) 2004 1993(הארבן,הגבישימבנהואת ,הארבן

כהגדרתלשון,שלנדודיזלויקוקיךלפסיכלווגיזמים ,לטריקיםמקוםלא
 .העבהדואתלעשותכדיהמדויקארוםיובתבהםבחייםדיהארבן.
בוצובעיםהגיאוגדפייםשהשלוייםרדמטיממדלאותולדרמטיות.ובחזהר

באכטיןהרוסיהספרותחקורגםשהתכוןוחמה ,הקצרהסיפרולעילתאת
) Bakhtin (, קצה,פאה,"שובל,-השלוייםמצרחת"הסף",אתרויבהגד

ששו,ןאבן(מילןוהמילוניתהגדרתופיעל ,"אגבבדךדבסוף,בצד,
שמרביםומקום,זמןצרחת"הכדונוטופים','כאחד ,) 1338עמ'תשמ"ג,

ערכיתבאינטנסיביותחדורבוש mהמתכי .ימימהמימיםבספרותלתאןר
אולמשברבחיים,מפנהל"נקדותקשורהואוהאויל ,גבוההאומצויונלית

חדדיכגוןלמקומותזהכחנטופמתייחסבאכטין,לפיגולד".הדתלהחלטה
אחדיממשותחסדיאךאמנם,רדמטייםעייהר:קצהאורכבות ,מדרגות

הואוכביכלו,משךלואיןחלוף,רגעאלאאינו"הזמןבמסגרתם,כי .הכל
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 .) 176-175עמ' , 2007(באכטי,ןהביוגרפי"הזמןשלהתקיןממהלכוחורג

באחרונה,אודשדאתה ,) 2014כתב(הוצאתבשולייםהחייםהאנתולוגיה
 .) 2005(מסלון,נעלם"כמעטהקצר"הסיפורכיבקביעהשכופרתדומה

ממקומות,להבדילאדםבנינםישענים,יהחברתיהשולייםשוגםכמעט.
היוםמסדרכיוםמודדיםשהםכפיהספרותשלהענייןמתחומיהודרו

ניצלויהומוסקסואלים,נפש,חולייתומים, ,נודויםהםגיבוריה .החברתי
בידינמחקחיכדונםמדיותרישידעווגאוניםזקניםופרופסוריםשאוה

בו.חפץאיןככליארצהאותםשבעטטוטליטרימשטר
"זדים"שלמצבםאתמאפייןחזןיםיחהמעוטרהישראליהסוציולוג
באיראשיתוהדרה.שלכמצב ,החברהבשוליהחייםאלה,ו"אחדים"
לגבולותיהמחוץלכאודהשמצוייםכמיהחברה,חיקאלקבלתם

שבהאקס-טריטוריהאלוהאחדיםהזדיםבדחייתהמשכו:החברתיים.

 ,שלילייםחברתייםםידימויאוסטדיאוטיפיותתכונותעליהםלות mמ
את"לפרנס :הדברשמאחודיהמטרה .האנושיוןיהדמבידישנוצרו

הנורמטיביתלמעדנתהשתייכותםמבחינתכאקס-טריטוריאלייםמעמדם
או .) 6עמ' ' 1994(חזן,גבלוותיהם"אתהוקובעתהיומיוםבחייהשלוטת
 .יתםיהפלאתלהצדיקאחדות:במילים

נםישאאף ,"ב"אחדותמואשמיםבשולייםהחייםמגיבורירביםגם
נמנעתבלתיהשפעהמבחינתםבהיותהלמשל,מלכתחילה.להםיאחרא
עמ'("איילה"יתמות ,) 50-42עמ'הילדים"("גנבתנוראהעםשואתשל

 13-עמ'הזיכרון"מגן("הגנןטוטליטרימשטרשלדיכויאו ) 74-67

הנזקפיםחברתייםמדימוייםסובליםגםמהםרביםלכ,ךבהמשך .) 21
שבלבהדרמהאתמניעיםואלוילדים),וגנביתמהונים(מדגלים,לגנותם

נוסף.סבלעליהםומביאיםהסיפורים

ביןמיד,שתשותכוינתימענהבחנהעודנתחזןשהדהסוציולוגית
נתימאפיהיא ,חזןכחייםתוך-אישית".זדות"ל "תיבין-איש"זרות
יםיחברתוקולקטיביםקבצוותאלבהקשרהבין-אישית""הזרותאת

קבוצהתוךאלאחתקבוצהשלופחדיםהדחקותשלכהשלכהואתניים,
עצמוהעצמישלכזרותמגדידההיאאישית"החרך"הזרותואתאחרת;

זואישיתתוךזרותהאם .) 2011(חזן,באישיותומועדיםהלאלמרכיבים
בשולייםהחייםמסיפורישנייםדקמדועלהסבירשיכולההיאנשאל,

כלאגםבטובתולאששנתפס ,יםיבשולהחימתודעתכאמודמדברים
תעדוה?כחסדקיים,

אוהיוצריםשלסיפוריהםאתהדעתעלמעליםזואנתולוגיהסיפורי
החברתייםמהשולייםשבאו ,) Gene (ז'נהח'אן ) Henry (חבריחברי

מאסרביתמקום,ובשוליהומוסקסאולית),וזנותמאסרמעילה,(גנבה,
הפותחהממואדלהוציאאבל .אלושולייםעלכתבוהשניים,שלבמקהד

סבאג-מדציאנואיילהבשעתההדיורומחוסרתהחברתיתהפעילהשל
אחיה,לזכרומוקדשארשוןבגוףשכתובהשחורים"),הפנתרים("הפגנת

כותביאםלדעתקשה ,"םיהשחור"הפנתריםימראש ,מדציאנוסעדיה
אתסבאג-מצדיאנווכמוכמותםחוואכןבאנתולוגיה,אחדיםסיפורים
 .מקרובהתהום

דיתמכמעטהיאסיפור"פתיחתכיעח,עמוספעםכתבזהבהקשר

 ,חחיםשויחחיםיש ,יואד .הקוארןילבהכותבביןחוזיתהתקשרות
םיחחגםאבלאותם,לקייםמתכווניםולאמקיימיםשלאחוזיםלרבות
לביןשבינהבחחהאום .) 11עמ' , 1996(עח,חוזים"נקראיםכאלה
חברתיות,שלויותמהיבסיפורהלתארסבאג-מדציאנומתחייבתהקורא

מיבעיניזושוליותלתארמתחייביםבאנתולוגיהאחדיםשכותביםהדי
לאומענייןשחשובחוזה-ספרותיידימולהולשזוראותהחוושלא
 .בולעמודפחות

שלדין""גזרהאחד,הזה .השטראתפורעיםבאנתולוגיהסיפוריםשני
-104 'כעמליבוביץאסף כעמ'ויסבדגמודילשללה"י"אי ,והאחד ) 98



שאביויוסף,בשםבגיבורעוסקוהקפקאיהדיסטופידין""גזר .) 74-67

בשבתובופוגשיםאנוימות.אםלאישיחסרלאכיבילדותובוהטיח
להיותמהפכני:עונשעליוליישםהשרויותהחלטתובהיוודעבכלא
תאפשרולאהבדיותמעינישתעלימםלמכונהשיחוברוהאסיריםראשןו

כמודדכם.לעבוראחדים,לאדותמצליחיוסףאבללארותם.לאחדים
מאב,גםעותהמאם,יתוםבנו,הנראהככלשהאוילד,שלדרכולמשל
בפניעומדכשהאובהמש.ךלו.גםיצפהטובלאשעתידכךלוגלות

עתהמסוגלאינוהאוגםנוספת:נוארהאמתביוסףמוטחתראוהו,חלון
מעתהמשתקףשאינולכךהסופית,להתדדררותוסמלעצמו.אתלראות

לבשםלא"איך .מעונשוכחלקשנמחקהתודעתובעיניעצמו,בעיניגם
שאוהביםמאלהאחדלאהואהשתקפותו.אתלאדותבאפשרותושאין

מולו.שהשתקףמהאתאהבכךשלאהאמתבמראה.עצמםעללהסתכל
 .) 103(עמ'לגמדי"להיעלםרצהופתאוםגדולעצבבופשטעכשיו

שאינםלאהבה,זוכיםשאינםגודלמוכיעלאלגיההוא"איילה"הסיפור
משועתקים.למצרדיםייחוד,לחסריהופכיםכןועלאיש,מעניינים
שבהאיילהאלימה.בפנימייההחיהנערהאיילה,היאשלוהגיבוהר
כביטויביתםבגינתבעבוהדשותלתחיתההמתהשאמהבירקותונזכרת

איילהחדשה.תינוקתלווישבשניתנישאהנראהככלאביהאהבה.של
 .כשילהביאהכדיתותערגליותקופסתוקונהבביתו,לבקרמתכננת

שבאה.כלעומתלפנימיהחתרתהויאהאיסוף,בתחנתלהמחכהלאהאב
קופסתאתהפנימייהמחסןשמאחוריבערוגהשותלתהיאהסיפורבסוף

ולהבדילייחוד,חסדומשועתק,תעשייתילדבר-מהסמל-העדגליות
אהבה.כלמאחוריושאיןפקטיאדטאמה,ששתלהמהערוגות

האדםשבוכמצבחברתיתשוליותשלדימויאפאומציגיםהסיפוריםשני

פיועלנראות.חוסרשלכמצבאיש,מעתהמענייןאינולפתחהשהוטל
בשלויגיבוריהםאתממקמיםהסיפוריםכותביהקצר,הסיפורמסורת
ואלויהחידוש,כאןוזהודיוק,וליתדפנימייה.אומאסרביתמקום:

"הטדוטופיה":שלכסוגלהגדירםיהיהשנכןובמקומות-התבססותו
הנבלדמרחבאחר,מקוםוהמתאר ) Foucault (פוקרמישלשהגהמשוג

ושמשתדעמהמקובלוייחדוייםשוניםשחוקיוהרגיל,האנושימהמרחב
 .) 2010(פרקו,שםולאפהלאהזהבמובן

להתמקםנוטההקצרבסיפורהחברתיתשהשוליותהמסקנה,
מהקלאסיקותבאחתמרוכזביטויבעברכברקיבלהבהטדוטופיות,

 Boule de Suif"שמנמונת"הקצרהסיפורהעלומית:הספרותשל
הספרותיותאיכויותיושעל ,) de Maupassant (מופסאןהרגישל
המודרניבסיפורמקבילותבספרויפהבנימיןאבהרםהיתרביןעמד

חסרתבהיותהכ.ךכלמובהקתבוהשולייםהטדוטופייתכי(תשל"ג);
צדפתמלחמתהואהסיפור"זמן"נוסעת.רכבת-זמןאופילומקום,

לדיאפ.מוארןבקרוניתמסעהבעתצרפתייהזונה :גיבורתופרוסיה.נגד
פרוסיקציןעםלשכבבהמפציריםצרפתיםאזרחיםשלומם,למען

שלבסופומשתכנעתבתחילה,ממאנתהיא .בקרוניתהואגםהנמצא
(עמ'מלכתחילהלמעשהאותהשעדודומימצדבבוזלבסוףחרכהדבר
יסמנושלו,הגדלוהחברתיהמפץמופסאן,שלהחברתיהדיאליזם .) 9-8
אתהכבישלשלוימשליכהרביםשבמובניםחברהבהמשך:שיבואאת

מוסכמותיה.במסגרתמשתבץשאינומי

מצליחהקצרהסיפורכיפעםכתבהמסלןורוניתהסופדתלסיום,
חיים,הםשבוההיסטוריהזמןשלחזקאחדדימוילקוראיולהעניק

" l .. J מטלןו,האחד"התלצוםשלהאאוהדואתהאחדהתלצוםאת)
 :בשולייםהחייםהאנתולוגיהפיעלהזה"התצלום"ומהר .) 2005
לכאוהד,אנשיםסתםעדו,ברנראיםשאינםדניםאנשיםשלקיומם
 •מקומות.ממשובלא

קריאהמעודוניומנחתלימדויםלתכנןומצרהלספרות,דוקטור-זרקהאביבה

לילדים.כתיבהוסדנאות
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היסטרויתפאוטיקהעלמסהבחמן:והכחנוטופהזמןצוחת .) 2007 (מ'כאכטין,
 ,הקשריםומכןוביתן-דביר-זמהרוכנרת,שעב:וכאריההדוארוירמןו),ה'(תרגום:

 .כנגבגרויןוכןאוניברסיטת
 .ובתוחלתיוהקצרהסיפרובצתותעיוניםהסיפור:אמנות .) 1975 (ל' ,גדלוכרג

העציר.השומרהאצריהקיבוץהצואתפלעוים,ספרית :כיה mמ
 . ynet, 12.1.2004הקצר",הסיפרו"שכחי ,'שהארכן,

 ,ית" mחכשלויותלשהסמליכיננוהלע :משמעותיאלה"האחר .) 1994 ( 'חחןז,
-16עמ' , 42סצויאלי,וכטחןוחוורהכנשואעתכתבסצואילי:בטחןו 5 . 

הגהלודוכקבצוהכקבצוהעכצמי,אחחתכמייצגהאתנימערו"להא .) 2011 (ש'חןז,
קבצותי,לוטיפלולהנחיהעתכתב :מקבץ ,"י mהוחכהאנליטיכ mכמסמוי mכ-

 . 40-25עמ'

פלעוים,ספריתאביב:ותלכיה mמהמתדר.יבסיפרומקבילותגתלש"ג).א'יפה,
העציר.השומרהאצריהקיבץוהצואת

 . 2.10.2005'האץר,''ספרים',מוסףהסיפור','"סוףר:מלסןו,

לארו.הצואהכתרילשורים:סיפו,רמתחילים .) 1996 (ע'עח,
סיפוריםשלאנתולוגיהבשלויים:החייםכתךו:העךרו""דבר .) 2014 ( 'אעצמןו,
לארו.הצואהורבכתבהצואת :אביבתל .) 4-2(עמ'קצרים
דבראוחירתמצרפתית(תרגוםאחריםמחרביםעלהטחטופיה: .) 2010 (מ'פקור,

 .רסליגנהצואת :אביבתלאזלואי),אריאלה
Charles May. The Short Story: The Reality of Artifice. New 

. 1995 Haven: Yale University Press 
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שילהדורית

ימיםמאריךהקצרהסיפור

מקוונים,עתוכבתיאישייםאתריםפייסבוקדפיברשתישנם

שקהלפקסןיואהקצר,פוריולסרהילשדווכבםומקשנותנים
עבורם,משלםלעתיםהם,יאלמתחבראחריהם,תרהקוראים
קורא.ובעיקר

גםנקלעוכעקבותיהןהישראליהספחתשוקעלעוכרותרעותשנים
האלההעלומותשניכיןההפהדרמאדו.שחורותלשניםהספחתעלום

ומיטשטשים.הולכיםההבלדיםכישארלאךכרוהד,להיותאמוהר
הקפיטליזםלפגעישנכנעאחרתחוםככלכמו-התחילהגבולותטשטוש

שהגיעושיווקאנשיהגדלוותהספריםשרתותכראששהציבוככך-
ספורותשניםתךוותרבות.ספרותשהואמהמכלמאדווקים mמעלומות
 4כמאה, 7המשקל,על"ספריםמבצעיאתהללוהמאכעריםהשליטו

סופרמרקט-הספריםשללקריסתורקלאדברשלכסופושהביאוכמאה",
האופישלמחדשלעיצובגםאלאסטימצקי),(ארהשהקימוהזההגדלו

השיהר.חיתהלהיפגעהראשונההעברית.הספרותשלהאמנותי-תוכני
שיהרספרלאאףשכמעטעדהספריםחנויותממדפיהדורוהשירהספרי
נמצאיםאינםכמעטשירהספריוככללהאלה,כחנויותכארוימצוגאחד
ספרישלהפיזיתההיעדרותדני-מכר.לאשהםהפשוטהמהסיכהכה,ן

שירה".קוראלאככראחדש"אףלהנחההובילהמהמדפיםהשיהר
שהפיצוהרווחתהסבהרהקצר.הסיפורשלהז'אנרעלגםחלחמהתהליך
סיפוריםלקרואאוהביםשלארקלאשכישראלהיאבודיםסוכניםאותם

מעבר,תחנתרקכעצםנחותה,ספרותיתסוגהשזאתגםאלאקצרים,
לשהונכןוהאמיתילשלבכשלהסופרשיהיהעדאימונים,שהרמעין

דומן.כתיבתהספרותית:היציהר

קצרים,סיפוריםקובצילהוציאממעטותאכןכישארלהספריםהצואות
כקובץמחבראםוכיןכרתכיםמספרלשכאנתלווגיותמדובראםכין

מסויםכיצורלתמוךדיהאמיצהכשהוצאהאח:דכותבשלסיפורים
יחסית,קטנותהוצאותרקכלל(כדרך-הקצרהסיפורכז'אנרשכחד
הספר,אתכלוםיספידו-מסחרית)רקלואספרותיתאג'נהדבעלות
החדשה"ה"ספרותלאנשיוגםהמכירותלאנשיגםמתכוונתאניוככולם
הכישרןושלהכאה"האמיתיתל"יצידתויחכוויחדשנוצרה,הזאת

בוסר.דקזהקצרסיפורשהרישיפציע,ל mהמילרומןהחשד,
פגעיכספרות.הכנהחוסרעלשמעיהרמעוותתתפיסהכמוכןזאת
קווילולושוותכךכלחשובספרותיז'אנרלחסלסיכהלאהםשוק
אתהקצר,הסיפוראמנותאתומעריךמכיראמיתיקוארשגויים.אופי

כלאהובז'אנרלוקבורלהספידירץולואשלו,המיוחדיםהמאפיינים
ולילה,לילהאלףסיפוריאתלהספידמישהויעזהאםכולו.כעלוםכך
אתואצלנו,זיגגו?וכשכיסמוברראליסשלההצלחהאתדקמרןר,את

אלוינכןו,אפשטיין?אלכסאוקרתאתגרקישון,לאפריםהקואריםאהבת
לולמצאוחייביםלאכשככרהיום,כייחודקצר,סיפורלכתוביותרקל

למצאוקשההכתיבה,שלהמסוימתלקלותהפוךשכיחסונכןופואנטה.
רכים?רומניםלגביגםהדברכךלאאכלטובים.קצריםסיפורים

חוקאחורנית:ללכתאי-אפשראכלנכןוזהכלאלוי-שיגידומייהיו
ומצבוהתקבעככרהקצרלסיפורהשליליהיחסאכלעכר,הספרים
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אתלכדוקמספיקהדבר.שכךמאמינהלאאני .ויתדדררילךרקמעתה
עדהמלאותכישראל,היוםהפעוליםהעתכתכישלהאימיילתיכרת

סופריםכידירקלאשנכתביםקצריםכסיפוריםמלאותהןלהתפקע.
סופריםשלעטםפריכסיפוריםגםאלאדרכם,אתשמחפשיםמתחילים
הסגנוניהאתגרעםולהתמודדקצריםסיפוריםלכתובשנהניםותיקים,
יצביעלאהכותביםשמציעיםהזהשהשפעייתכןלאמציבים.שהם
היו"המדופסות"הספריםהוצאותאלמלאהקוארים.מצדביקושעל

שקהלמשוכנעתאניקצרים,סיפוריםקובצישלפרסומםאתמטרפדות
צריךולאיותר.רבהיהנייר-ספרים-מדופסים-עלשלוהקוניםהקוארים

התקשרותלערוץלגשתמספיקזאת.טענתיאתלהוכיחכדיוק mללכת
אתלוארותהאינטרנט,קריחיים,אנחנושבוהעולםשלכיותרהרחב

קהללכיןהקצרהסיפורכרתכיכיןשקיימתהמופלאההאינטראקציה
הנאמן.הקוארים

שרתותשלהמפוקפקותהמכררכירשימותלואהווירטואלי,כ mהמ
ישנם .כימינוהקוראיםשללכםנטיותלבחינתהנכןוהמדדהואהשיווק,
אתרפייסכוקדפיכרשת

לוסיפורלשיהרוככרומקוםשנותניםמקוונים,עתוכתכיאישייםים
לעתיםאליהם,מתחבר ,אחריהםתרהקוראיםשקהלספקואיןהקצר,
קואר.וכעיקרעבורם,משלם
הצואותשלהחםכחיקןביתלומצאהקצרהסיפורמפתיע,לאכאופן

ספרותיחופששמאפשרותהןהאלהההוצאותהדיגיטליות.הספרים
אנשיםמנהליםהאלהההצואותאתתרבותי.שויחפלולריזםאמיתי,

שחונקותהגדלוותהשרתותשלהצינילניצלוכפופותאינןהוןצעירים,
הקריאה.הרגליאתומעוותותיחדגםהסופריםאותהוצאותהאת

הוצאותניי;רשכקנייתהחיסכןומשוםגדלוההקלהישכלכליתמכחינה
להקשיבלהתפנותשאפשרכךביניים,לאנשיותלשומיםההפצההדפוס,
 .מוכשריםלכותביםכמהלותתהקוראיםקהלשללכושי mלכאמת

סיפורים,קובצילהצויאהחלוו"כוקסילה""אינדיכוק"ההצואותלדוגמה
חאתמסוים,כנושאכרתכיםכמהשלאסופותוחלקםאחדסופרלשחלקם
ראוהלאאניהארשונה.השוהרמןעורכיםשלהמנצחיםשרביטתחת
כיאםמחסהביתהקצרלסיפורהדיגיטליתהספרותשמעניקההזהכבית
כטכלטמצוידיםאנשיםכישראלנראהויותרשיותרומקווההבארהבית
הרינשכחות.וקלאסיקותמקורייםאיכותייםספריםקוראיםכקיבלואו

הדיגיטליותהחנויותשלהמדפיםעולנצח,חיישיהיוצריךטובלספר
 •מובטח.האיכותשלמקומה

2011מכישראלילדים.ספרותקודת mלספרותדוקטור-שילהדורית לאחד-
ותדגוםמקארת,יעברספרותמדהילשםכצדפת,שניםחמש-עשרהשלשהות

לעברית.מצרפתיתפחזהומתרגמתספרותביקורתכותבתשונות.כאוניברסיטאות
העתככתב'הארץ;שלוספרות''תרבותכמוסףאודדאועטהפדיסיפורים
לכד'אחבר'הדיגיטליתוכאסופהאלכסןו;'גילטייהדהעתככתב ',!רה'לספרות

(אינדיכוק).



לויתןעמוס

"מפני"אלא"בשביל",לא

המתחבשיאסיום

סיפור-זיהרס.ספרהשלהארשןוהחלקאתמסיימתבן-אריניצה

המתח,בשיאעמ') 468 , 2013אביבתלאוניברסיטת(הרצאתחיים

בחרבותלאספסת"חחר"אפריםיזהרשלהראשןוסיפורופרסוםעם

בשבט-אדריזהר,ס.הספרותיובשמרלמדןיצחקבעריכתו''גיליונות'

יפהפייהקטינקא)גליליה(היאלג.מקושדהסיפור . 1938(פברואר-מרס)

אשתולוימיםיזהרשלאזחברתו-ולזמןלנעמיולאהצעיר,השומרמן

היאזמנית.ממנוקה mהתאוףזו,מהקשדהנפגעהאשר-ילדיוואם

ליידישל"מאהבההדומןובהשפעתאחד,בגברההיאבעתהתאהבה

לחור),כךאוחדיזהרעםתחילה(שקארהלרוכסד"המאתצ'טלדי"

עדלוזכתהשלאמהגבר,אותרעםהמיניתאהבתהלמימושהגיעה

סקרןבמתח,הקוראאתמותירזר,בנקודההמסתייםהראשןוהספראז.

ראשה?בעלבעשרוכיצדזה,אלזהונעמייזהרלבסוףשברכיצדלעדת

זהמיעדאוד).ראה(שטרםהשניהספרשיופיעעדיתפוגגשלאמתח

שב"סיפודמרכזיבנשואנוגעהואאלאגרידא,רכילותפיסתאיננו

כותבתבן-אריוביצירתו.יזהרבחייהאשהדומותהאהבהדמותחיים",

היאלאספסת",חרזוב"אפריםמתאורתשהיאכפיג.שלדמותהכי

יזהר.שליצירותיובכללככבעשתידהאהבהרגםשלהמשולם"הגילום

שהאהובהמתגשמת,לואגשמיתלאשמימית,אהבהאידילית,אהובה

שתיביןחייםסיפוררקלאאפואזהו .) 359(עמ'דבר"עליהיעדותלא

לביןהאמנותשביןהמתחעלסיפורגםשנדאה,כפיאלא,אהבות,

גולר.יוצרשלהחיים

המתעודיםנשואיםשלרחבהבחזיתמתקדםבן-ארישלספהד

דדויושניעלמספרהואאחרים.ומסמכיםיומניםבמכתבים,

מצדסמילנסקי,משההאמידהופדרסןהסופריזהר,שלהמפורסמים

זאבהאבעלאמו;מצדהיהודית,והסוכנותהקק"לאישוייץ,ויוסףאביו,

הצעיד'ב'הפעולמאמריםוכותבסוציאליסטעסקן,שהיהסמילנסקי,

מרים.התובעניתאמרועלמשפחתו,אתפרנסשבקשויז"ס,בחתימת

שנהרגלהתרועע,רעיםאישישראל,הבוגר,לאחיומוקדשניכרמקרם

במשפחתהספרעוסקכןהגמו:רהיפוכוהיהושיזהראופנועבתאונת

בשלבמהםשפשרהואבנעמיהובתרחלהאםהירשולמית,ולזמן

בחלוהדיזהרשלהספרביתבימיגדלוים.חדוקרתבעוניושחיומוקדם

ברחובות,שלוהושתיקההבדידותבתקופתאביב,בתלנודדויובתל

בשמונהנוספיםובנשואיםבירשולים,למוריםהמדשרבביתבהתבגרותו

ישראל>לבנו(נשואהיזהרשלכלתר-שבן-אדילצייןצדיךהספ:רפרקי
משיתוףנהנית-אוילךמקדמותמאזהמאוחריםספריואתשערכהומי

הסיפורכלולמרתקים,גנחיםחומריםשופת mהמשפחהשלהפעוהל

בספהדהמתפרסמיםהכפר"),("שרטהמהדיםופרגמנטאחד")("ערב

לעסוקבחרתיהזההשפעמכלהאחרןו.)זהאלאשוב(עודולראשונה

חאתנלו,דיזהרוס.-לאספסת"חחד"אפריםהואחרןוהשמיניבפרק

שקדםמהכלהראשןו,מסוימים.גילוייםגםבהםשישהיבטיםשניבשל

בושוישעליוידעומעטשאךלאספסת",חחר"אפריםהסיפורלפרסום

בפרסוםצעדיהםראשיתאתהעשויםצעיריםלסופדיםמענייןמיעד

שבופרסומו,בעקבותונעמי,יזהרביחסישאירעמהוהשני,יצירותיהם.

יהיהזההומציאותיים.הספרותייםהיזהרייס,והאהובההגיבורנחשפים

ספרותיות,השפעות(כמומובהקיםספרותייםאחרים,נושאיםחשבןועל

באמתהאוהספדשכןוכדרמה),יצירתועלהביקורותדיקנם,נדנד,גבסיך,

אתמקד.ובודרמטיחיים""סיפורוראשונהבראש

ללמדןפיכמןבין
בשנתלבניליצחקבריאיוןהראשון,סיפורולפרסוםשנהשישיםמקץ

זהלפרסוםשקדמומעטותהלאהמהמורותפניעליזהרהחליק , 2000

לאבטחמכרב,דמדייותרמאזניים-ואמרתיסביב"הסתכלתיכשסיפר:

גלויהוקיבלתילב.ישימואלויצנעו,לינראהגליונותזה.אתיקבלו

ובכן .) 348(עמ'פרסם"ומידלירשוליםלבאואותיהזמיןהואומלמח.

"טרקטור"בשםסיפרוהיהלפרסוםששלחהארשןוהסיפורבדיוק.לא

אגדותשלהמכרכרהביטאןול'מאזנייס',דווקא 1937במרסשלחאותו

כתובהבמחברתיד,בכתבנשלחהסיפורביאליק).(שייסדהסרפדים

מעיהדבן-אדימהעורך.תשובהכלעליוקיבללאויזהרואחרד","פנים

נהגשלאבכךידועהיהעת,באותה'מאזניים'ערךרפיכמן,יעקבכי

במכונתהדופסשלאממשידכתב(עודוידכתבילקראו
לתתנטהלואידועיםלואצעיריםסופריםשלכתיבה)

מסרהידכתבאתשבעריכתו.העתבכתבבמהלהם
חוותלוסיפקחהבספר)נזכרלא(ששמולעחררלקריאה

יזהרשלששמולאחרלימים,ומסתייגת.קריהרדעת

לפרסםליזהרהתנלצותבמכתבפיכמןביקשהתפרסם,

הסוףעדנאמןונשארסירביזהראלום"טרקטור"את

בן-ל'מאזנייס.'בהשוואהשוליתבמהשהיהל'גלירנות'

(המסתייגת)העדתבחוותכברלמשעהכימוסיפהארי

העוךרסגןיזהר.שליצירתוגרעיןמצויהעודהסגןשל

החייםתיאורילעומתויפיםרביםהנוף"תיאוריכתב:

להבנתכישרןובמחברישדברים.ברובהמגלומים

איןאוףעלילהבסיפוראיןאךנפש,ומצבירגשות

הואהבהקטעמעיןהאוהסיפורכלכלשהי.התפתחות

הפךבדיעבדכימציינתבן-ארי .) 344(עמ'ובשתיקה"ברמזבומתגלה

"אנישלו.הספרותימאמין"ל"אניהעורךסגןשלביקורתואתיזהר

העקרוני"החידשובכרתנו:עיקרואתמירןודןהגדירשלימיםמאמין"

בהפניהביטויואתשמצאמהפכניקוגניטיביבקומפלקסהיהיזהרשל

העלילהומןההיסטורי-ביוגרפיהזמןמןהסיפוריהמערךשלרדיקלית
שרמיםשפעתשהלוידמפגשהמיידי.הפיסיהמרחבלעבדהסיפורית,

 .) 2013 , 308עמ'('עדו;המסורתי"במרבןפעלוהלאאך , mדוהלכי

כמדריךשהתגלה'גליונות,'עררךלמח.ביצחקיזהרדבקבכדילא

ליזהדבמכתבאך'מאזניים',שלבחשיבותוהכירלמחמעלרה.ספרותי

אלאאינךהרימשהר,ללמדךעורכהבידיישכיאתהסברואס"אבלכתב

לאספסת"חחר"אפריםלפרסוםהדךרכןפיעלאףמהר'.'טעותטעוה

לשחמ'מאזנייס'האכזבהלאחרחלקה.לגמריחיתהלאב'גליונות'גם

לאשבעצםהשהד","משעולהקרויטקסט 1937באוגוסטללמדןיזהר

נראהלאהזההטקסטשידית.פואמהמעיןאלאה mבפטקסטהיה

כפרחה.שוב,אותולכתובלנסותליזהריעץוהואלדפוסראויללמח

כיווןלי,נראיתאינהזרפאומהלעבד"העצתךבלהט:השיבהצעיריזהר

ויצא."פרכסכשירנלוד,כשירראםצורתו,מונחתהדברשלשבטבעו

כןאסאלאלאחר,ויהיהשיגלדלואפשראיאחד,להיותשנלודמה

עצתואתיזהרקיבלאמנםזמןכעבור .) 347(עמ'שבר"האמתעלויתרת

שפורסםבשדרת""משערליםבשםלסיפורהפאומהאתועיבדלמדןשל

הסיפורכבדהבשילכןלפניאלוםב'גליונות:האוגםיותרר mמא

-18בללמחאותושלחויזהרלאספסת','חחד"אפריםשנדפס,הארשןו

מאי-יוני
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ידידוחבקיךשהדפיסכתיבהבמכונתמדופסהואהפעם ; 1938בינואר
שלהעטבשםגםולמדןיזהרדנוהפרסוםלפנילעצמו).מאמר(התובע
 ,שםבעילוםהסיפוראתלפרסםרוצהשיזהרהביןלמדןהצעיד.הסופד
דודושלהעמוסהמשפחהשםסמילנסקי,מהשםלהיבדלשרצהמשום
למןדאבלוכדומה.בן-שחדכגוןאחדים,שמותמיניכלוהציעהסופד,

ופסק,כךכלוצברירענןשםבהיותומתאים,דווקאיזהרהשםכיחש
העודךלמדןשלחשיבותוהיה.וכךשלום.ש.כמויזהר,ס.זההיהיכי

כסופד.הופעתוראשיתאלאמונהבידיזהראתשניתבוהואגדלוהחיתה
באביותמידמצאשלא(מהאוהבסבלני,קשוב,מבין,אבבודאהיזהר
ואמדונרגשות,חמותבמיליםיזהרהספידו-1956בלמןדכשמתשלו).

יכזיב,לאבפינתווהואלמןד,ישכאןאיכייודעהייתי"תמידהיתד:בין
 .) 354(עמ'יחטיא"ולאישמעיקשיב,לשמוע,~דע

וגליליה(אליוקים)אפרים
שהותובתקופתיזהראצלנולדלאספסת"חוזר"אפריםלסיפורהעריון

לאכיהשנה,אתהשליםבטרםעזב(האוגבעבקיבוץכמודהכחדושיים
זוקצהרבתקופהאולם .לכתוב)יוכלשבולעצמוחדדכמובטחקיבל
הסיפורנושאבנפשו.המתרחשאתשתאמרבקיבוץהדוחהלכיאתקלט
ב"סיפודדנהבתדירותועולהששבנשואהקולקטיב,מולהיחידהוא

לוהתחייבכלשהילחבורהלהשתייךהמסרביחידהואיזהר .חיים"
פרשהעלמתבססהסיפורשלו.שבנפשולמהמלבדכלשהי,לאמונה
חמישיםכעבודנמצאושלהושהפרוטוקוליםזמןבאותובגבעשאירעה

חברשלדמותועלמבוססתהסיפור,גיבוראפרים,שלדמותו .שנה
הקיבוץמאספתמבקשדמותו),בן(כמואפריםגלון.אליוקיםהקיבוץ
ולהעבידושנים,שלושעבדשבוהאספסתבענףאותולשבץלהפסיק

וגםלעצמוענייןיותרלמצואיוכלשבוהניסיוני,לפדרסאחד,לענף
ומסיבותבבקשהדנההאספהבעבוהד.יותרגדולסיפוק
 .דוחולמודתלאספסת"חוזרו"אפדיםאותהדוחהשונות
מאוהבהואשבהגליליהגםבסיפורמככבתאפריםמלבד

ואילךמעתהשיהיהמהשל"אבטיפוסכאמוד,שותהא,
בן .) 361(עמ'לגעגעוים"נצחימושא ,מושגהלאהאידיאל

בעינידמותהאתהמתאדיםהסיפורמןקטעיםמביאהאדי

מדובר.דמותבאיזומעטלהביןכדילצטטםשראויאפרים,
אפרים:בהמהדהדוכך

אמתשלתיליםתליותגתגבכללספראתה"."ויכול
השערבאדוותשרעדונגוהותבדברבעורקיךמפרכסת

אופירבתבקשתמזדקר??דניחוטםבדברהערמוני,
בשקעיצלליםבדברזו,עלזות iקפולמלאותובשפתיים

לנפשכעדיםהשחורות,עיניהובגומותהרכותהלחיים
בסחףלהינשאכדישיינתןלאותהממתינהמתאפקת

הספרמתךו ,'דהר

 ,באבריווקצובהמתאיםהאיתן,הגוףבדבראין-סופי,

בגונםהמיוח,דבריחםהבולטיםהאופיינייםבמלבושיוור.ןמוצק
 ן(!\ידיביטוי;לושאיןסודובעודלעצמה,השייכתבגזרה ,ההולם
לושתוכלבלאעורקיהןעלמתוחוענוגשקוףר iע Wוכפותגליליות
-צעיראקליפטוסקליפתמגוןהללות iה\!(ישיוהרגלים ,העבודה
פרטיםברובלודישלאהכבול,הלבאתכןכלומפעמתחיהדמות
 ,שעתועודהגיעהשלאמתוןהשוקטבהילוכהונזכרמוסיףהואועוד

-ושררווהחם,בקולו~;ומורים,קליםצעדיםשבגינונידוחהבלגלוג
גבוהההתפרצותאפשרותספונהבושאף-שגמלריחנילימוןכעין

 ]".[בזהגםדיובשבילכם ,מתונים ,םינמוכבהגייםשעהלפיהנבלמת
למראהועלה,שצץלמראה-פתעסביבןהכלותאבדנשימתןתעצור
 ,שלההקסםבאדישותעיניהנושאתמתקרבת,ובאה,נגליתדמות

הקרירהושמלתהומניחה,סוקרתשוטה)לב ,אח(טירוףלידיהמביאה
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מפטירהאפילומחייכת, ,ראשנטויתעוברתעליה;ומתוחהשוקטת
 ".ראשלהסבבלאונעלמתשלום,

נקהדואלאבהואיןפסיקיםשכולהוערד,עודונמשכתההולכתזו,פסקה
מיכולתומשהויזהר,יצירתאתמכידשאינוהקוראאתמטעימהאחת,

עלשכתבאלהממנקדיםאחדאצלקארתיוכבדהכבידה.הלשונית
הללוהמובאותהןחיים"ב"סיפודכךכלשמדשיםמהכיהספד,

בהעדהבן-אדיעליוכותבתולמעלההקטעשלבסופויזהר.מסיפורי
המאוהביםטדובאדודיםשל"דודותיזהר:כלפיביקורתנעדרתשאיננה
שהיונעמי,עםחסיויבביןואילךמעתה .כךנשמעואסורהחצרבאשת

היתהתמיד ,אחדותנשיםעםיותרהמאוחדיםביחסיווביןבעייתיים,

היהכךמשוםואולימושגת.לבלתיהאידיליההנקייההכמיההותהיה
ומספרת,ממשיכהבן-אדי .) 363(עמ'יודע"מיולחפש,להמשיךצדיך
שתיקה,שנותשלרשיםלאחדלימים,כיטפחיים,וכיסויטפחגילויתוך

גםליהיגלתופיעלאספסת",החד"אפריםמפרסוםשנהשישיםולאחד
זוגהמתארת ) 1998 (יפהפייהמלקומיהיזהרשלהמאוחדתביצירתו

בגליליהשמרובדמידתזהה"נעמי .צמחיםמגדידעםבטבעלטיוליוצא
שישיםמקץגםהגלידלאהפצעהמשפחה.אתשתזעזעשערודיהותקים
 .) 365עמ'פצעים",עודלושנוספומפניאלוישנה,

עליו"שרובצת"הקללה
החד"אפריםפרסוםלאחדכחודשייםבו.שפתחנומהאלנחזורהבה

כייןדםבעורקי,זורםיזה;רכבד,"דםביומנה:נעמיכותבתלאספסת"
מעולם".לשכרידעתילאאותךאךאחדים,לשכרוידעאותימשכדהווא

מוסיפה:היאהפיטורין")"מכתבבפיוכךאחד(שייקראליזהדובמכתב
עודכלומחטט."חותרוהחלהמחנקביעלה'אפרים',את"כשקראתי

תביןלאכ,ךאותושאהבתאדםזרועותיךביןהחזקתלא
הביתה."אתמלושתיסעצריתימהמפניתביןולאאותי,
ללכתפעםלךשאומדיעדתי'אפרים',אתשקארתימיום
בהמשךהמסופרמן .) 381-2(עמ'לשרב.""שלאמנתעל

עםובגלוילראשונהכאןלהתמודדנאלץיזהרכיעולה
נתבעשהואהמחירעםהוחיים.האמנותשלהדילמה
מתייצבהוא 1938בסוכותלאמנותו.בתמורהלשלם
אתנעמימעלהמכןלאחדשנהומדבר.נעמישלבחדדה
 :)ל"ע ,שלי(ההדגשותהכתבעלדבריו
אינוכיוטעןדברהסתירלארויבד,פיראתפתח"יזהר

אותרהעושהתכונהאותהכיהאדם.כאחדלהיותיכול
כורחובעלתמיד,אותוהמעמידההיאסופד,כורחובעל
עוצרת ,מנגדהצ;רמן-בהשיימצאחברהבכלצרונו,ונגד
אתולעבדלשפוטאותוחהימכרמהם,כאחדמהירתאותו

המיליםאתותמידמשיםבלילוחפשלמשפטיםהנארהכל
שאותהאמד,בעיניובדמעותכמעטוכאן .ביותרהקולעות

חאתאהבותיו,כלאתלאללעשותשעללוההיאהיאעצמהתכונה
מידמדגישיותרקצתאליוהמתקרבאדםשכלאמדהאורוצה.אינו

ושונאמוראלהטילוצרהאיברהאווברוח."נסומסתלק,הזר,בתכונה
יכלו"שאיבראלאעליו,שרובצתהזרהקללהאתהזה,הייחדואת
ערלהבבצלאל,נעמישללימודיהבתקופתקררם,בפרקכבד .) 383(עמ'

אואירופה-הנאמנותשאלת(רגםוהחייםהאמנותשאלתבמכתביהם
בנדוןויכוחלהוישבאמנותהישראליהזרםעםמזהוהנעמיישראל).

איןציונות,"איןלדידובה.געוריזהראורןז.מרדכישלההמרדהעם
כלאתתובעוהאואחדדברדקשי-אידיאליםאיןהגשמה,איןחברה,
כרתכתלנעמי,יזהרביןהאישיבהקשרשנחשףמה .) 340(עמ'כולך"

לאיזהראצלאדם.לוינודדדךאיזובשאלהעקרוניויכוחהואבן-אדי,
"בשביל",כותבלאהואדדנו.היאבאמנותהטוטאליות-ספקשרםהיה



אחרת.יכלולאשהאו"מפני"כותבהוא
אךושתיים,עשריםבןרקעודריזהרשמן,בןבתקופתיותר,מאוחר

הואמשםהמכתביםבאחדהיוצר.ברחובגיבושעוסוקסופרמוגדר

לייהיהשאפשרוכלברלאישאלךלאארעב,אניאנוס,"אניכותב:
ערדאניובכרחי.בעצמימאמיןשאנימהאלאלינותרלאיזהר.להיות

מופיעותזרבשנהואמנםיומי".גםיבראבראאעשה,עדרואנירוצה

לנדראלעדפנחסמאתסיפורועלהארשונותהמהללותהביקורותגם
יהושעשלהשרימהמתחיל"),מספרשלשכיחהבלתיראשונה("הופעה

הביקורת 1940שנתובראשיתמזהירים")וצררה("תוכןב'הדראר'אונסי

ביכורי("לפנינוקריבאברהםעתבאותההמרכזיהמבקרשלבת mהנ
החשריםהחייםבשדרתעמוק,עמוקמעניתההחורשתחדשה,פרוזה

בארץ").

להיותדואיעתירוההמשךחיים""סיפורשלהארשוןהספרמסתייםכאן
שמשרםמענייניםגילוייםכוללזהחלקגםכאמור,אבלפחות.לאדרמטי

'שרטהגנחפרגמנטאותרכמרהמבקרים,לבתשומתאתעוררולאמה

זהפרגמנטמביאהאריבןבן-ארי).לושנתנה(השםאדם,בהמתהכפר',

יזהר . 0

העיזבון>מן(פרגמנטאדםבהמת

קסקטעםלובשים,לאשכברהמשפחהסמרטוט.יתמידבלוייםלבשו
ריראיזהתמידונוטףהמעוקםשלוהפהעםראשו,לצדישמרטקחע
שוררים,עשהרכמרחזקאישהעצומות,שלוהידייםכפרתעםנתעב,
מןישרמפחידותנהמותמיניאילם,באמתהוואאילםנהמותנהום

שפרי,לאואלויאדםלבנימחוץמסתובבתמידלשןר."בליהגרןו
לאלחםמכיכרישרתמידונוגסשידייםואוכלבאורוהו,כנראהישן

ועקוםגדלוגמלונייצורהענקית.בכפומחרקכפירורשחיתהפרוסה
לואבומאסהשהמשפחהשרוכים,בליעקומותבנעלייםרגליוגורר

גםובתחילההעולם,בצידיאילםבדרדמיןאותר,להעליםאיךידועת
לפניו,שראהממהתמהנדהםנעצראחדכשירםרואההואמההביןלא
מןוליחכהשםשעמהדפרהמאחוריריקהפריתיבתעלעומדהלז

קשתבכלמחרות,ומתנעועמאחוריהעומדבעגלה,שהביאוהעשב
אחוריותנועתחחקבכלמשהרלפניודוחקהיהוכאילוהעקוםגבו

ליפולשמרטרהקסקטנלחהפעורופירהוחצוה,פנימהוירכיו,מותניו
בכלפנימהומדחיקמתנועעומסלידה,צפריהלאקרחתאיזוומתגלה

שלוהזהושהדברלפניו,פעורותהיושמכנסיוהתבררואזכוחו,רינת
באחוריויוצאנכנסהנדחקשהיהשהתבררהעבההלבןהדברזההיה

ומאחוריופנימהמגברונהדףוחזקרעבהלבןדברכוחו,ובכלהפרה
הכנסונמרצתמהירהבתנעוהומוציא,פנימהלהדוחקתוכהואל

מסולקבידיוהפרהזנבגדלוה,בקשתגבכפוףשםעומדהוצוא,
הגדלובשלומאחוריהוהואהזאתהפהרשלפתחהמעלהצידהמשהר

הזאתההכנסהבתרךכלוואלאראינואדוםכברשנראהוהמפחיד
החזקההתנועהבתרךכלוונוראות,ונהוםונרגששיבררוההצראה,
נהמותיולפישיאהאלתגיעמעטשעדרפנימההזאתוהמחליקה
מהושכלנוראה,בהתפוצצותמשתחררהוואמעטוערדהחייתיות,

עלשהשפיעההמינית,התבגרותובתקופתיזהרשעברלטראומהכעדות
לאקטגסהבצררהנחשףהוא"ברחובותהמאוחרת.הארוטיתתפיסתו
לרקהאדםמעורבהיהכשניהםצלקת.ברשהותירומקריםבשניהמיני

נערההבועלבאיכרהעץצמרתממרומיצפהכראשוןשכלי.בפיגור
אףטראומטיהכפר"),("שרטהבשניביתר.בחצרשכליבפיגורלרקה

פרה.הבעולהכפרבשרטהמסתורמאחוריהצופה-המספרמתבונןיותר,
אבלצרפהרקאינוהמספרשברעדינההילהדעלנוסףפרגמנטגםויש
שזהידעהואונורא,מענגגםאבלמגעיל,הכלהיה("פתאוםמעורבגם

יזהרנאחז"האםשםמההררתבן-ארי .) 261עמ'טוב",שזהאבלאסור,

שמאארגופני,במימושצררךלהשאיןהגדולהבאהבההטוהר,באידיאל
ואיןלדעתאיןוחששות?פחדים,עלכאלהאידיאליםבאמצעותכיסה

אפאומביאיםאנו .) 362(עמ'פסיכלווגיים"בניתוחיםלעסוקבררנהלי
רקלאבן-ארי,לושנתנהבשםאדם""בהמתהפרגמנטאתשניבפרסום

מנתעללדעתי,וראשונה,שבראשמפניאלאהאחר,יזהראתלחשוףכדי
 •עצמו.יזהראותרשלהעצוםהתיאורכישרןואתלהדגים

הפהרתךואלמתפרץיהיהומנוהרואילםבדדראדםבושכלוא
במהירותלתוכהומכניסומצויא mכומוסיףחורקרקמאחוריהוהוא

הואזוובידרהזנבזובידרהועקום,האדירגברכלבתנעותגרברת,
עוקץלאזבובגםוכאילומלחכתרקהויאהשחורעורהעלנתמך
ראיעכשיו,כברמידהכללושכוחלהעלםלצעוקלברוחורציתאותה,
באגרוףהמקוםעלארתךהורגהיהאותךראהאילורגםהיה,אפשר
לופץרנוראות,חרחורובצעקותהרגעלוהגיעכנראהוכעתאחד,

תוךואלתוכהאלהתיזשרפךלוויצאפרץתוכהאלאליהכנראה
צועקוהואובכוחעודלוובאחציר,לעוסתרקכשהיאשלה,הנקביות

חיהואיןממנומחרידשאיןבקולערד,לוובאצועקהוואעדרלוובא
דחוסברצבורשהיהמהכללתוכהומטיחלתוכהפורקקלוה,שזה
ברמחזיקערביואתוחובקשלובדברברואוחזואבררלבטנוגברבין
כשכמעטופתאוםשמה,עמוקיוטחשהבלוכדיפנימהלקלועכדי

נשאראוזהצעקה,לפימאושרכנראההיהוהאועדרלובאוגמר
הדבר,היותבתרךמחרידשקולןנוראותבנשיפותומתנשף,עומדרגע,
קצת,המתקפלשלוהצינוראורךאתשלוףהואוכעתהתקיימו,בתרך
ניחר,כמפרחוחזהוצונח,היההקסקטעםוראשולבן,סמיךנוזלרעוד
החיהצינוראורךכלאתמתוכהומצויאהוולךנשימה,ערדברואין
נוטפת,עדוההעבהראשוופטרייתהנופלהזההמרוקןהבשריהזה

לוקחובכפרצר,פתאוםשהיההארגזעלחגבמשהו,להיתמךמתכוף
מטפטףשעדונוהלבןהטפטוףאתלקנחשבעגלההעשביםמןמשהר

אדוםעדייןהתפוחערביואתמחזיקמרחוק,גםנראותכבדרתבטיפות

אזנמלכההשתחררשזנבהפתאוםוהפרהארצה,זרמהטפטוףומגיר
כברשזהאלאושמנוני,מפחועבהבקילוחלאחוריההושתינהשולחה
 •-לברוחורקמנשואקשה

 ) 259-258עמדויםחיים,סיפור(מתךו:

מאי-יוני
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קרליבךדהןגלית

ליליפרטירתוכברת

הקר.עלחיתהחריה,צוקישלהקליטהרכזתפרקס,ורדית
להדמיינהאוליהזדהתה.לאואפילוליהודיעהבארבע.""מחר
דקרת.וסופרתהטלפון,מולסבלנותבחרסויושבתאותי
ספרתי,לאודקרתהיום,שערתכלהטלוויזיה,מלוישבתידווקא
הטלפןו,אתניצהחיברהשאליוהקירעלכיאותה,זיהיתיאבל
בשחרר,נכתברוויה''צוקיבערבוביה,שרומיםושמרתמספריםהיו

לעומתי.האותיותהזדקרולטלפוןוכשעניתי
קודםשנהחציאורכה.תקופהנמשךלביני,ורדיתביןבינינו,הקשר
נהרגה.ניצה

שדרות:שהואמהמכללבורחרציתיואניעלי,וסגרהלךהבית
הקברות,ביתשלהברושיםושורתאניסמחורשתהצפופה.מהקרבה
הוצדיקים.המתיםמאימת

שאגיע.מודיעהואניאותיממלאתמוזהרסקרנות
שםרוויה.צוקישלהפעולותהנפשותמעלהמסךיעלהאחותי,מחר,
נשמעככה-לגבעהמגבעההדהודהנגב.ברחביויהדהדקלוםילהט

לסיפור.נופךיוסיף-לי

אשתוכך-עישןובתאונתמתאליהוכשדדותיקנה.תמידאמא
ריאות,סרטןקיבלשבסופן-שלוהארוכותהעישןולשנותקראה
אונפטרזהאםבין .לעלומוהלךהוסיף:ואבאנפטר.אמהר:היא

נהרגה.היאהבעיה:אתלנרפתרהניצהלעלומו,הלךארהסתלק,
לרחםהקשההדרךאתשרדנושתינועדיין.שלי.התאומההיאניצה
זרערניםשלזוגותזוגותנוח:תיבתשלמהופךמצבמיןאמא.של

וסירבנואמאשלברחםהיטבהשתרשנואנחנוהחוצה.שנהדפו
אמאשלהספריםאבא.שלהתפילותלמרותמיננו,אתלהחליף
תיאוריותנפרשותשבהםבספרי-תאומיםהוחלפובפוריותשעסקו
בדיוק:הפוכותמסקנותהיותיאוריות,שלוכדרכןומשונות.שונות
ביניהם.מלחמהארהתאומיםביןמוחלטשלום
בסיפוקמחייכתחיתהאמאהכללים."כלאתשברתןאתן"אבל

ביח,דיצאתןששתיכןיודעתאניאבלעלי,צחק"הרופאומוסיפה:
ביד."יד

שניתנוהכינוייםשלחלקיתרשימהרבנו.לאומעולםהפניות,היינו
הענןוהמוח,הכוחוהשלומיאליות,הטכניקהוהחומר,הרוחלנו:

והמאייד.

אותהעשהסבאשלמהמחסןטרנזיסטור"טכנית",חיתהניצה
אחדאומללששכןפתוח,מנועמכסהמזה,פחותולאמאושרת,
היהלאכבר-וכשחזרלרדיאטררמיםלהביאוהלךפעם,השאיר

דריאטו:ר

בשיעוריםמהן.חלקהייתיאותי,סבבומיליםלקרוא.אהבתיאני
גםמפחד.כפרתהיושבתהייתימעבדה,מלאכה,קדרות,הטכניים,
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שהרסתילאחרחדלובהםלהשתתףאותילשלדהמוריםניסיונות
חרס.כליבדים,מכשירים,

עיניגבי,עלנשמטארוךשיערמראה,ענוגתאני:לדמיין:קל
ורגישות:ב'תבונהאוחזרתהארוכותאצבעותיואצבעותי,מעורפלות

מתרוצצתכשמסביבייער,שלבקרחתישובהאותילדמייןויפהקל
תאומתי.לה

מאחוריה,פיחענניכסוסות,ציפורניהקצרה,גרמית,ניצה,לשקר.וקל
שלה.הטרנטהאתמתקנת

 .והמחוספסתהענוגה .הוכוחניתהרוחניתלשקר.היהואפשרהלוואי
מודגש:פריזאיבמבטאז'קלין,דוהדדווקא.גזחשערינמוכה,אניאבל

ואנילחיים.עצמותלישאיןאומרשזהקצר,"יפהשלך"לעצמות
דווקאשלהןהבינוניותאבלקצרות,לאואצבעותיציפורניים,כסוסת
מלרכלנותציפורנייםעבדוה.בסרבלמלאך-וניצהאותן.מקצרת
דריאטור,הרחלומני:ומבטמתנופףשיערארוכות,אצבעותמחדדות

טיימינג.צרועתהורקרבורטו;רהר

קוראתצעיר,בחורשהייתיישובהרוצה:אניהאמתאתהאמת,את

דווקא.קרלהאס''מיכאלאת
לדברשהסכימההיחידהסיפורהיהחהקלוהאס,אתאהבהניצה
קראת,ספר.עלהרבהכךכללדברישמהמבינהלא"אניכי:עליו,

לטחון?"גםצריךאז

אתהרס"הואאיחה:התווכחתיגמו:ר"בסדרפסקה,"היה"קולהאס,"
שלו."המשפחהכל

פנטזנו"ביער",שם,עניין.וחתמהניצהאמרהמוחלט.""הצדק
 .מישראלמנותקתקטנה,אנרכית,כמדינהשדרותמהפכות.

קראהלאניצהבלימדוים,שנכללוספריםאלואירעדולקרלהאספרט
עליה.סגורהאותיותקריאה,ב mמלההיהלאעקרונית.ספרים,
שאצלי"כמורוסימבטאשלבחיקויאומרתחיתהטלוסטוי,""אלצך

קרבורטור."

כלאתשהכילישןברלזוארוןקטנה,ספרייהמיטות,הכילחדרנו
סטשונים,מסוגיםפטישיםמסמרים,ברגים,לו:הזדקקהשניצהמה

זיכרוןבישמעלותעבוהדשלמיליםשוודיים.מפתחותבוקסרה,
דהרי.

מתניעה.מגרזת,מזוודת,בפעלוה.תמידכירון.לכלנשאבהניצה
אתשיצרהזרהיאבעצם,לי.אומרתחיתהמפה,"לצאת"צריכים
רוויה.צוקיעםהקשר

הכנסת.בביתשחילקוהשבתמעלןולההקראתיבנגב,"חדש"יישוב
שאלהמקום?"עודלהקיםלמהשדרות.עםמסתדרים"בקרשי



בהתלהבות:הווסיפה

אליהם.""נתקשר
שיצמרר:משפטליהוסיפהאוףגרפלווגיה,לשחהאיתם,דיבהרניצה
יידעו."לאהםבמקומ,ךשלוחתאנידבר.אותואות"אני
לא.לפחדודקניצהידעההדנה

שהוא:סוגמכלפח;דטעמהאוהדיחהלאהיאלפח;דחשרלההיהלא
עצמו.מהפחדפחדמתאונות.מאנשים,פחדמיסטי,פחד

בנים."עשרשוהר"זאתילאבא:הוחמיאהסבתא.להקארה"שהד,"

בצהריים,שתיים~הרריה,צומתלגלון.בטילווניצהאניזוכרת:אניהנה
עצור.לאואישדעה,שמש
הלבהקת. mצניצהמרעב."היהבטחזהכאן,מתמישהופעםאי"אם

וניצהעצור,משאיתנהגמכוהר.מלהרט,הואווירעצמה,אתמאהד
וניצהעדני,""אנימוסד:הנדתבמיןאומד,הנהגחם.מהד,לעלות,-

מחייכת:

במוותמנידים,לאומניבצרחבחום.לאלפחותאזלמות,עלינגזר"אם
ונוסעים.עולויםלא."מחום

אתשקיפחהקיוויתילנוכשהדויעונהרגה.לאהיאבטרמפיםדוווקא
זה.לפחותהמוות,לפנילקחבטרמפ.חייה

בצוקיאותנומיקמההיאיפה-יפה.חלומנותגילתהניצהצוךד,כשהיה
גבעותמלוחלןווקערהשלוחןבנתהליקטן.מוסךלהופתחהרוויה,

לכתוב.כדישצדיךמהכלזהששםהמחשבהבהנתפסהות. mקי

רחשאותיהעידלכן,קררםדקהונסעה.למכוניתנכנסהניצהבנוקד
התלבשות.רגע,לשהשתהותהאדןו,פתיחתשלה:הנוקד
לשה,המקצורתבגרסה"ברקד,"עהד:שאנילהבחיןבליאמהד,ניצה
בערב."אחזורבירשולים.אנילדורית."תתקשריוגם:
בחזהר,ונסעה.התניעהשתיים-שתיים,במדרגות,דילגהכךאחד

אדונה,לחיצהתלחציאל"לעלוםהבלם.עלכרגיללחצהבידידות,
לאהבלמיםהפעם,הבוקסים."עלגומד"זהאומדת,חיתהתפמפמי,"

לה.נענו

עםבישורנהוגיםאינםשאנשיםליממחישהרוויהלצוקיהךרד
עזובותגבעותשלשוממיםמדחניםאבלהזדקרו,לאצוקיםמילים.

אתכלוי,אתפי,אתמילאצימאןוצוימאןו,האוטובוס.מחלןוהשתערו
צימאןו","צוקיבכלל.ציודילאדרכיםבאבקשנסתמושליהנקבוביות

יות:רטובנשמעהיהחשבתי,

יזהר.אתליהוציגהפרקםדוריתליחיכתהחצויבקרוןו
להשנותןבאפודמשובץשיעדבע,ךדשלשריםבתגבהוה,דורית:
רווקי.מארה

במצחי,ידיחוששונתעללשנייהמתעכבתנץ,עיניביתוקעתהיא
שם.ונעצרתהחשופותלכתפיגלושת

פרקי-ויבששויתגדלוהידהיד.אתלילחץלכןקררםפותח.יזהר
כדי-כאן"אנחנולמגע.שנשוריבשבעודמכוסיםאופיוקוויאישיות
הנאום.לושהתבלבלגילהוכנארהבחלןומביטהאוטריז."לתקעו

חתוכותנמוכות,גבעותובקצרתםנגליםמא;דושוממיםחלוות,בי mמ
החלןו.במסגרת

היארוויהצוקי-שיצאתילפניבמפההסתכלתי-ידיעתילמיטב
כלשהו.בקשראותהמקדםאומאייםלאיישובאוףבהדדר,נקדוה
לכוחלטבע,הציוויליזציהבין"טריז, .בזמןעצמואתתופסיזהר

במוחיטריזיםביןעיני,מלומוטטתמהחלןואחתגבעההטבע,"
קיומםסלעעלדוגלותחוקנו,בלחםקשורותאידיאלווגיותפוסעות

פרקם:דוריתשואלתמסייםכשהואהשעה.צואתפקדוה,יוםאת

לכאן?"לבואהחלטת"למה
כתבדורית,שמעלבתקנןוומתמקדתמהחלוןמבטיאתמחזיהראני

"שרימתמדויע:חברים"."אספתמתריע:סגלובטשרומודגשמעוגל
בשירותים"."סתימהש: mללחיילינו"."עוגותמבקש: .שמידות"

אוניבאידיאולוגיות,הםכנראה.לענייןלשאפלוטת,אניפה,""יפה
כשאניבראשהמיליםלימתגלגלות-ומסוכןפארינוףבנופים.עדיין

לחלןו.המבטאתמחזיהר
ושרימתשם.וניצהפהאנימחליטה.אניכאן.טובלייהיהטוב,

מהמחברתלחתוךאפשרהיד.כתבאתלעגלמלוי:קופצתמשימות
אגזורכאן.שצדיךמהזהמעוגלוכתבלה,ישמעוגלכתבניצה,של

ופרקיאידיאלווגיותאשנןאכפת.מהכתבות,אדביקבריסטלוים,
שלתמונהביעלוה .פתאוםבימכהשמחהאוחלוב.צאןאערהעלייה,
הללו.בגבעותמובילהשאניעדר
השבורההעץצרפתעלנשורותעודופיסותאצבעותיו,מפוקקיזהר
עודלשעץהועץ.הטפטלחודמבעדשמציצההחלויתלאדמהומשם
ומציצהאגב,בךדדכמודתייה?"לא"אתשאולת:דוריתשם.יצמח
כתפי.על

 .אומדתאנישלי,""ההודיםנעודות.כתפי
היאאני," ,הגדרותשונאתאנינכןו,לאתביני"שלאמתפצרת:דוורית
מוגד:ר"אדם"לאכבדות:ידנייםירכיה,עלהשחאולאתמותחת
המשפטזהאגלה: ,וביציםגבינותסלט-הערבת mבאדיותר,מאוחד
אישיותלהישמוגדרת.לאהיאהיום.אתומסיימתפותחתהיאשאיתר
היא .בגאוהומתלוננתהיאזה,אתלהאומדיםכלוםלהגדהר,קשה

עישונים,שלאדםלאהיאהיום.דקמדגישה,אךסיגריהממנימבקשת
במדבר.פהלאבטח
עכשיוכאילובחחק,וצה mבדקההמתחילהצלקתמחררר,אףלהיש

מה.אלא-צדותשפתייםקטןפההשמאלית,לחייהאתחצרה
אתהיטבהלוםהיהמטאטאביחד.טובהלוכותוקלישאהמטפוהר

מירכיה.מתבלבלמלבינה,בתמיסהחוטאוכאילוהלבנות,ידיה
אותה.שונאתחיתהשניצהכמההר,

בפרט,ונשיםבכללאנשיםשונאתהיא .מוגדרתאינהפרקםדורית

שבפרט.בפרט-בחודיהמיטבאתלגזלוכדיליישובשמגיעותונשים
כלום,בין mבכנתלית ,נמתחתחבריתאוויהרבמדוהד,יותר,ד mמא

להיפרד.קמהאני

שכחתישמהשאתומישהילה"נדויעהבא"שבבעואומדת:דורית
יצאה"הגרפלווגיהשנתמרד:משהולהמתיקכדיכאילומוסיפה,
מתפשרת,לאמפותח,טכני"חושבגאוהו:מדקלמתהויאחיובית."

צדק."שוחדתלובן,שחוד
רומנטיים.לאעקשניים,"אנשיםחרית.אומדתכאלו."צריכים"אנחנו

 ".כאןלבנותמההדנהעודיש

שדאויםמהאתמכסהחשרךעלי.אהובותהיותמידליליותנסיעות
סמיךענןזה,במקוםנחפזים.אנשיםממהדרת,מדרכותיום:באוד

לאוךד.איתינוסעיםמרצדיםאודותודקהכל,אתמכסהחשרךשל
הכל-בהןרכבות,אינסוףליליפוטיות,ליליות,כרכבותלינדמותמיד
 .הספדיםלשברכבותכמוקוהד.
קלוותשלמקהלהשומעת.לעתיםאחותי.אתדאוהאנילעתים
ובתוךמטורף,מכוניותשאןואובחחק,נופלמיםמפל :מסביבי

בדממהניצה.לשהצחוקאתשומעתאניהקלו,בתךודווקאהמקהלה,
 .הנשמהעלמעיקשקטדקדב:רשומעתאינידווקא

מאי-יוני
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שדרות:מצטיידתהנגב,שלוהאינסופייםהחולייםהמרחביםרקעעל
נחבאתעיירההנגב.שלהגדגידיהבוהקבליואפלולית.קטנה

וחשוכה.

עודפיסותאצבעות,יפוקקיזהרתשובה,אקבלמחרתייםמחד
תהנהן:דווריתבכלל."מזיקהלא"נחמדה,דעתו:יביעהוואינשרו
העקרונות,עםים,האידיאלעםקשהלהשיהיהלינאדהדק"כן.

השיתופיות."

מסוגלת.לאאנילאלהגידדורית.תבשר"התקבלת."
שולחן.לבנותלתקן,לגרז,לזווד,שיידרש.מהכלאתאעשה
רכבותבליולישון.עינייםלעצוםזהרצוהשאנימהכלעכשיו,אבל

ומדאותקלוותבליהעצומים.העפעפייםאתשמטרידותליליות
אותי,שיחבקושינהשלשעותמבקשת,אנילישוןמראש.שהוזמנו

 • .אינסוףעד

לאלשממהאמצאנה,לאשבמדברכנראהמבקשת.אניאחותיאת
פרושים,קרבייםבמכוניות,מלאהעירהעיד:שאןואלאלויהלכה.

שטויות.מקומה.אתמצאהשםאולי-שמנוניבשחורמזוודים
נקטפה-הלכה-לעולמה-הסתלקה-ניצהאומדת.שאנימהשטויות

ניצה.לאאחד",בגלגול"חזרהלאנהרגה-מתה.

 2014אשכלולוישם-עלהיציהרבפרסזכתהקלריבךהוןגלית

ברבידוד
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גענוןאורי

רחלואד

ישרממשיךהמנהרות,בכבישיצואאתהבעיה.לאממשזהאחי,אח
שמאלה,שמהלוקחאתהאזהארשןו,לצומתעדהארשי,הכבישעם

אלעז;ראחרילאפרת,הארשונההיריהדאחריוממשי,ךאפותה,לכיוןו
עוברשמאלה,שובלוקחאתהרחם,אפרתיעניאפרת,סוףשלבצומת

אל-מעסהראתמשמאלתארהעדו,ממשיךלהתנחלות,הכניסהאת
אתההלו,ךאישהכביששלבצדשםראויםסלמונה,אוםאתתעבור
לךעתההאול, mלאודמגיעיםאיךעילגת)(עברביתאותושאול

אוחרשמאלה,בצומתאוזישרלנסעוצריךשאתהמהיהר)(בערבית
אתהלאוטו.להיכנסמהיהר)(בערביתמבקשאוזשמאלה,שובכך

נותנתהויאמהיהר)(בערביתאמרשהאוחשובשאתהמהלגלמתרגם
תפתחאבלשל,ךהחלןואתפותחאתהאותה,מלדיקהואוסיגריהלו
שאולאתהאזוקות, mלעתיםרקונשוםלהעליב,לאכדיסדק,רק

האוחלוין,שיחתהדויה)(בערביתתנהלוללשומו,אותועילג)(במבטא
וגבעות.כבישלשמעוקליםקילומטריםכמהאחריויודראותךעצור
שומאלה,ימינהחהזמןלכזההכביש,עםישרכאילוישרממשיךאתה
הכבישלמהלאטלנסעוצריךאתהלעמק,יודרהכביש,עםנשאראבל

מגיעאתהצוופרים,מאחוראליךנדבקים mאחכימהראבלמסוכן,
הלאהוממשיךהגלוד,ההאמראיפהבצומתשמאלהופתהללמטה
אותהנסעתהריהד,ךראתתזההלאכבראתהכאןכפירם,המןולתךו
מינילכלנכנסתהדךרזוכ;ולאכבראתהכאןזהו,אזזוכר?מזמן

אתה,איפהמשוגלךאיןבסיבוב,נפרסתילשוריםפעםמדיכפירם,
אתהשמהאזקצר,יותרהיהזה mשבטהמחשבהלךשקופצתאיפה

אוםאתשובעוברלמלעה,ההאמר,אלהכפרים,דךרתר mמפרסס
אחתבבתקופצתאפרתשלהצומתלידוכמעטומעסהר,סלאמונה
באאתהכימימיןלךתהיההיא(עששכיושמאלההקטנההפנייה
לעשותיתהפ,ךכמעטשהאוטוככהאחתבבתלעצורצריךאתההפךו),
הנעלו.הגלודהעשרעדישרלונסעוהפנייהאתלקחתעצבנירכוס

זהקיבץו,לאזהפהייפתחשהעשרתצפהאלמספר,מתקשראתהאז
העשראתסוגריםהמתנחליםששבבתאומרהאואיבהרים,לשהמספר

שמאלהותפנההלאהעדותיסעלךאוומרמשם,להיכנסאוי-אפשר

קבצוהשאולמעסהר,אתעובראתהחת;ראתהאזמעסהר,לשבמסגד
שובאותהמבין,לאשאתהמשהולךאומחתהןוילדותנשיםשל

רת mבשגלזאתאלאהארשונה,לאבפנייה,ופונהאחוהרתר mמפרסס
לאזהתארהאתהאינטואיציה,לפיקצתתיסעשמה,נכנסבאקאריות,

בלמלעהלצומתמגיעשאתהעדשניים,סיבובתעשהמקסימוםעביה,
הלוכיםשכברלכפרונכנסתה,הגזאתיששתמידאיפהמעסהר,לש
לתךולךשיצורוהילדיםלעתיזהרנפלו,הוחוםהשמשכיאנשיםבו

כזה,תללו-תללובכביששמאלהשםותיקחלמסגדכשתגיעהגלגלים
באישזהולמהשמה,תיזהרמלעות,תשעיםאותו,לפספסאי-אפשר

וסלעיםעפרדךרלהיותהופךהוכבישנעלםפתאוםהאספלטלשב

תיסעכלום,אחיםלאגםשריה,שריהאזלש,ךלמהרזבנויהלשא
תנחששומאלה,ימינה,חזקתסתובבאוזלמטה,עדתדרהיאבדר,ך
ב, mיותרטיפההשבילאיפהלפיפשוטפעמיםכמהלפנותאיפה
לתךודקות,עשה-ארבעיםחציאיזהככהממשיךאתהבו,נסעוכאילו

מסגהאלוימאיפשהו,אוראיזהפעםמדילארותאמדואתההחשו,ך
שםתריםגדלו,למלזגמגיעאתהככהלעין,כברלךיקפץומשהוכפר,

ליךדיעבוראוטואיזהאלבל,ךיענהלאהאושוב,לאיבהריםלטפןו
צריךאתהמיאתישאלהואול, mלאודמגיעיםאיךאותוותשאל
שאיזוהיחיהדהבעיהאחריו,לעקובתנסהאיבהרים,שאתתגידאותה

תאבדאתהאזלאט,ממשונוסעתביניכםשםקופצתפתאוםטרנטה
תאדג,אלתסתדר,אתהאישכהואבלאות,ךלהרדיךאמורשהיהזהאת
יתקשראיבהריםובדיוקלכפר,אוחוריתקטנהכניסהלאיזותגיעאתה

ל,ךמנופףשמהאותוותארהשכן,תגידאותההסתדרת,אםלשאלו
האותאדגאלאומר,שהאוכמופשוטנוסעיםאתםאזלאוטוייכנסהאו

שם.יצואות?היוההפגנותאיפהמוסטפה,לשלביתמגיעיםאותםיעדו,
קראבלביצה,מתךוכמולעיךנשפכיםהושמייםמהאטוויצואאתהאז
ספותלששוהבית,לתךותיכנסמשהו,תלשבאחי,לבתשיםאש,שם

לאזהקרשםגםבשיניהן,האוויראתומפצחותשםמצטנפותזקנות
האחריםאתשלקחההמוניתשלהנהגלמהקצת,לחכותצוריךיזעור,
ובסוףאותם,להביאנוסעאיבהריםאזעפרבדךרלדרתמוכןיהיהלא

שתלויהשלוחןמפתעלאותומתיזשמקןרהסרט,אתשםראויםאתם
לששלנו""הסיפורל,ךי mאמשלאתגידאלצרח,מדכאזההקיר.על

משאבים,חלוקתשלוסטטיסטיקותמעזהשרופיםתינוקותברגות'י.
הסטנדוטיםשניעםשביחההסרטובסוףרגשיות,מניפלוציותקצתעם

התקוותלעשלהם,המאבקלעיספרוהםאות,ךשהזמינוהפלסטינים
אתלהםסגרואפרתלשהמתנחליםמזמןלאאיךיספרוהםלשהם,
החייליםאיךיספרוהםמתו,תרנגלוותעשריםומאהלשבעוהמים

לוקחזמןכמהתעבור,החומהאיפההספ;רביתשלבחצרמתאמנים
איךלשאלויכלואותהדברים,מיניכליספחהםלחם,לביתלהגיע
כברזהאיתנוכאןלהיותבאיםשאתםזה-יגידוהםאבללזעור,אפשר
 mהקצרפתעלשםתיפלושתיקהאפילו.תשאלאלזעוב,אזעת;ו
חזהרותצאווק;ועצובלכםויהיהלהם,תדוואתםאבללכם,ידוואוז

הועצובההקהר mברמתברדתפלסטיןאתותארולעש.ןכדיהחצוה
חורעםמשםותיסעובלש,ךשישהכנסולאטוו,תיכנסואוזהערב,של

 •טלפןו.תריםמסתב,ךאתהאםאחי.בעיהלאבבטן.

וכותב.מלחיןיחשלמי,אקטיביסט-עגנןואורי

מאי-יוני

45 



אילןאורית

חלקהתנועה

להקשיבצריכיםאנחנו .ם)_!האומרתגיבוי,לולתתזהחשובהכי
כברזוהילד.מאחורילגמרישאנחנוברורשיהיהאבלפעלוה,ולשתף
קשהאבללכ.ךמודעתוהיאכךעלחוזרתשהיאהחמישיתהפעם

התכוצוותשלהקצההןנאמרות,כשהןהמילים,בעצמה.לעצורלה
מחנקלהוגורמתגרונה,אללמעלה,ונדחפתמבטנהשעולהפנימית

לדבר.חייבתשהיאעדכזה
עצמה.עלחוזרתשהיאלואכפתלאבטינה.מהנהןהילדשלאביו
והואבוגםדבקשלהשהמתחמשוםשתשתוק,היהמוטבאבל
הצוותלזה?קראההיאאיךו-בנו,שלהמחנכתבפנילהתייצברוצה

ומרוכז.חריףכוחותיו,במלואכשהוא-הטיפולי
תמידאניזה.עללילהצרותצריכהלאאתבסדר,אומר,הואבסדר,

מאחוריו.

לא?ואני
אתמאטהואכךאחרלהירגע.ממנהומבקשאומרהואאמרתי,לא

בצעדיםחבוקים,הולכיםהםרגעיםוכמהבזרעוו,אותהומקיףצעדיו
שהיאעדעליהמקלהכךכלהמיליםחסרתהזווהמחווהמתואמים,

נתקלותרגליהמעודת,היאפריכהקלה,תרדה,אסירתכלוה.נחלשת
נאלציםהםמצחקקתשהיאאףרעלקטנהילדהחיתהכמובזוזו

לא-אומרתהיאנעמדיםשהםברגעשכןעוצרים,כמעטאו-לעצור
צעד.מחישיםשרבהוםלאחר,לנראסורנאחר,אנחנולא
בנשימהבבוז,פתאוםאומרתהיאהזה,הטיפלויהצוותבכללזהמי

עצמם.אתמנפחיםשהםאיךהיועצת.הכלבסךחטופה.

לביתהזובדרךשהלוךבנהעלחשובתהיאברמזורנעצריםכשהם
עומדהואהאםלאדום.מתחלףכשהרמזורעושההואמההספר.

הנמוכיםהעגוליםהעמדויםעלכמוהמתיישבשהאוארוממתין
כלקרוביםהללוהעמודיםהמכוניות.בפניהמדרכהאתשחוסמים

המשקלשיוריאתמאבדואתהדעתהיסחשלרגע-לכבישכך
מאחריםשכנראהילדיםשניומתרוממת.בחרדהנלפתתהיאונופל.
בחמש-שששלהמהבןגדוליםהםלפניה.מעטעומדיםספרלבית
רפוייםהמהוהיםהג'ינסומכנסייותר,קליםגבםשעלהתיקיםשנים,

אפוריםטריינינגיםלובשיםהםשלהם.האגןעלבחגוהרומהודקים
ביניהם,מדבריםלאהםבקפצר'ון.מכוסההאחדשלוראשומצוירים,

איזושלמכוחהזהלעברזהנהדפיםמנוחה,חסריהרף,ללאזזיםאבל
שלהם,הצחוקמתרחקים.קלות,מתנגשיםכאט;מים,פנימית,תנועה
ומהוסס.מחוספסלשיעול,הדומה

לעברםמצביעההילד,שללאבאאומרתהיאבתיכון,בטחהם
בראשה.

מאליו.המובןאתלומרכךכלדחוףלהנעשהמתי
הנשיא'?ב'ידלומדיםאתםאומרת,היאתגידו,
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מתקרבתהיאאליהם.מדברתשהיאהבינולאאוליעונים,לאהם
הנשיא'?ב'ידלומדיםאתםאומרת,היאחי,קולה,אתומרימהמעט
הקפוצ'וןעםזהמהם,שאחדלגלותנדהמתהיאמסתובבים.הם

שיערוקצוותשועלשלפניםמאדו,רזהבת,הואראשו,עלהמשוך
שואלת.היאאנחנו?מי,לכובע.מתחתחשמליבכחלו

הנשיא'?ב'ידלומדיםאתם .ם)_!האומרתכן,
 ."חק"כמונשמעשלוה"כן"הנער.אומרכן,

ברישלו,אלאאכפתיות,בחוסרבדיוקלאברישול,בהמתבונניםהם
נעוץאינומבטםבחשיבותו.להפריזשאיןדברהיאהתבוננותכאילו

מגלשיים,עלכמולוידהמעליהמחליקהואמתחמק.אינווגםבה
תנועהבאותהכלשהו,בשלבלאינסוף.הנפרששוהומרחבבתוך
מעברמתחלף.ברמזורהאורוממשיכים.מעליהמסתובביםהםחלקה,
נעריםשלקטנהחבורהלהםממתינהעכשיו,רואההיאלכביש,
הפרטייםלחלל-זמןאותםלהכניסכדינעיםהםגילם.בניונערות
קרח.שלנצרץמשטחכמומובדליםהםשלהם.
י:אלוי .'טבכיתהבטחהםהאם,אומרתהאלה,הילדים

בדממהמביטההיאהוא.וגםחושבת,היאשנים,כמהשלעניין
שבתוכה.המכאיבבדברונוגעתהמתרחקים,בילדים

לחדרוכשנכנסהלכן,קודםשניםכמהרת, mמאערבשעתחיתהזו
הפתוח.מהחלןומאחוריו,שנגההשקיעהבאוראותווראתהבנהשל
אתחצהשמששלזהובפסבו.ששיחקצעצועעלרכוןהיההוא

עברכאילוגופראתארתהבהוכשהביטההועירומההדקההש;ק
אתעודלהעריךיכולהשאינהאחרמסוגחומרונעשהמטאמורפוזה

ודחיסותו.ומשקלומגעו
עצמושללגמרישהואמרחצתבוודאותהאםיעדהרגעשללשבריר

עצמיתרמייהשלהבהובחס,דשלעיןהרףהואשלההיותרושכל
אתסוףסוףכשהסיטעיניו,הזו.לערעורניתנתהבלתיהאמתבתרך

היאזיכרון.ונטולותחלקותהיובה,והביטמהצעצועלבותשומת
בהןחולףהכרהשלגלראתהובדממהבדממה,לתוכן,היישרהביטה
 •הראשונה.בפעםזאתאמרכאילואמא,כשאמר

הקיוםשלהפארהדרתמתךו:



ו

פנקסשירה

פאצ'ינרזפרני

עבהדואישוריעםמהכפרשבאנואנחנושלהם,הגדלוהבעירהיינו

השמשזוהראתלהחביאעליו,לשמורשצדיךזהבכמוהכיסבתךו

ומבנייןלעבודהמעבהדונודדיםאתה.מילחשוףשמאייםשלו,

קידוחיםברעשבנייניםממנהמצמיחיםאדמה,עובדיוכמולבניין,

אליה.כלונושנמותעדבטןו,ומערבלי

בחוטימלאהצרפהעםובץו,טיטמיםנוטףשלד,דקהיהובהתחלה

לואמיםלאקדים.בטןוקידות .פתוחביובריחצוינורות.חשמל

קשדים,בניין.שלזבלעםאדמה,דקגינהחיתהלאבחוץשירותים.

אתהקידות,אתסגחיותרד mמאדקמברלז.פיגומיםפלסטיק,

עםהאלומיניוםאתהרכיבובדידות,וצבעשפכטלעשוהצינורות,

אחדלכלנתןשהקבלןהזה,בשלבחהיפה.היההובנייןהחלונות

הקידותבתוךו~זpנוטנק,שלדלתכמוחלןועםאחרת,בקומהממ"ד

הנחים.אתלויגנבושלאכדיה, mפתהדלתעםהעבים

אחחבחדדשליהאחיםעםישנתיבכפרבביתלבד.הייתיבממ"ד

בכלבישחלים,העי.ןבארשסבא,בכפרבהםשעבדתיבבנייניםגם

מזדןועללבהישנתישםאלבלנו,שסידחאיפהכלוםישנוהמקומות

להיותהתחילכימהבית,שהבאתיצמדשמיכתעוםוב mבשמצאתי

סגדתילחדד,ונכנסתיעצמי,אתשטפתיבחצ;רשאכלנואחדיבערבקח

אותךשקוברתהכבהד,הצמדשמיכתאתלעישמתיהנבההחלןואת
תקהראללמעלההוסתכלתיהאדמה,אלפנימהאוזהמדרןואלפנימה
שלילנשימותהוקשבתיצעקות.מכונות,קדיחות,מערשוקה mלבנה,

מאשור,שהיתיבתקופהונזכרתיהשקט,הלילהאלויצואותנכנסות

א~ד. {iאתאוהבתיהספד,לביתהלכתיעשכדו

עציצישלמפעלהיהשלהלאבאמהכפר.ואנימהעיד,באההיא

מדפסת,חיתהלביתבכניסהחצר.עםבביתגרוהםלצמחים.פלסטיק

ותה,קפהושתועוגהאכלוישבו,הםשםוחתלוים.רקפותעציציעם

עםלשבתאותיהזמינוספד,ביתאחדישלהאחעםלשחקוכשבאתי

אצלנוולשתות.לאכלוהחצר,עללהסתכלהמדפסת,עלהמשפחה

ביחד,כלוםיושביםעליהמדפסתלואחצרלאכאלה.דבריםהיולא
ואםעציצים,לאוגםחתלוים,לא .אוחיותאחיםהודים,וסבתא,סבא

בלירקפת,בליאדמה,בליריקאפילומפלסטיק,כדמצואהייתי

אותו.מוכרהיהשליאבאכלום,

לשהם.החצראלתכנסתיהעשראתפתחתילשם.באתישבבתותגם

היאגםמחבאוים,וכששיחקנואחדים,ומשחקיםכדרוגל,שיחקנו

שבקטבשאתו .הצמחייהמאחדויבאורוהו,במחסן,התחבאנושיחקה.

לשילואלושלה mלנשימהקשבתיאותנו.ימצאלאלשהשאחכדי

הלכ,וגמדשלנו,המקוםאלהתקרבלשהשאחעדביחד,ויודרותעלוות
לאחדהשהלכובקרפותשנרדסו,בשעביםבדיצה,יצאנו,ובערש

שאוכליםבד,חזירילצדולו.שהיההתחביבעםשלהאבאגםהויה

בשבתיצואיםהיושלוהחבריםעםיחדהחקלאים.שלהיבלויםאת

עםהביתה.איתםחדים mמעמיסיםבהם,יוריםגדלוה,במכונית

טפטףדםמת.חזירמחזיקאחדכלבשער.נכנסוהםהכתףעלהדובה

הנעלייםעלדםהגברים.שלהמכנסייםעלהרקפות,עלהאדמה,על

להםהופשיטובחצ;רחבליםעלהחזיריםאתתלוהםלשהם.הגדלוות

לואכלו.לבשלשאפשרלחתיכותלחתךוכדיהעוד,את

i} עלישבההיאהשלל,אתהביאוכשהםשבתוכלחיות,אהבהא~ד

שלהאחהחתולים.שלבפרווהשלההאצבעותעםובכתההמדפסת

עליתיאניאבללחתיכות,לחתךוהעוד,אתלהפשיטלתלות,להםעזר

דאיתישכבדלמרותלידה,הותיישבתיהמדפסתאלהמדרגותאת
אתלהםשובדתיתרנגולותאחדירדפתיוכבדכבש,שוחטיםאיך

לאאבללאכלו.כדיוחתכתיהנוצות,אתמרטתיניקיתי,גםהצואו;ר

האצבעותעוםא~ד. {iאלבאתיהגברים.שואדשלהאחעםהלכתי
הותפללתיהחתלוים,אתאיחהליטפתיהנעימה,הפרוהובתוךשלי

עללהלספרבמקוםאוזמכלום.אחדלהיותלישיעזורלאלוהים
בכפר,בביתלנושישהחתוליםעללהסיפרתיוהעופות,הכבשים

עלגםאותם.לאדותיכלהשהיאעדושם,צבענתתיאחדלוכל
ים, mהפמעלזהבבכלובשדותלה,סיפרתישלנובסלןוהנכריות

שסיפרתימהבזכותדאתההיאאותןוגםבג'ונגל,יפותציפוריםכמו

כלוככההחזירים,עללוהסתכללבכותהפסיקהסאמדלואטלה,
הייתיכיעלי,דקהסתכלההויאשלה,מהצעדאותההצלתישבת

וכשהיאבכפר,היפותהחיותעלהסיפוריםעםבשבילה,הג'ונגלמלך
הגיע.לאמחדאבלמחד,מחד,להאמדתילאדות,לבאוביקשה

כנדירת.ולאבביתאצלנוחתוליםהיולאהאמת.חיתהלאזוכי

והסתכלנולדקעליהםשפכנוחתלוים,אחדידרפנושליחבריםעם

עלשטוחיםהחתלויםאתלעשותמשחק,עדוהויהבעורים.עליהם
ככהאותםכשדאינווצחקנוחזק,עליהםשהודרנואבןעםהאספלט

השיעדבגללהאלה,המשחקיםעללהסיפרתילאאבלבלטה.כמו

הפרוהובתוךושלישלההאצבעותהשמלה,הלבנה,החולצהשלה,
הומשפחההרקפות,והחצר,המדפסתעםהביתבגללוגםנוגעות.

ואתהאהבהאתדאיתיכיהאמת,אתלהסיפרתילאביחד,שיושבת

לשם.להגיעכדיאחדמישהוונהייתיבשבילי,רצוהשאניהיופי

הספד,מביתאותיהוציאשליכשאבאנגמד,זהשכליוםהגיעאבל

בבנייןעובדיםשליהאחיםכלכיעובדות,ידייםלהחסירלאכדי
לדאותהפסקתיככה .מכלוםאחדשאהיהלומהקטנים,שהםמאז

לביתללכתרוצהמיכיטוב,היהזהובהתחלהשלה,ואחא~ד {iאת

חבריםעםהסתובבתיגבר,כמובבנייןועבדתינער,כשאתההספד

ימאי-יונ
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כדימזיעיםשלאאנשיםעםוחנויותרחובותדאיתי,שלאבמקומות
מביתאותיהוציאשהואהצטערתימאוחדיותרדקכסף.לעשות
בנייה.אתרישלנוודרבד,שוםאותילשאולבליממני,ועשההספ;ר

אתלומדיםמחסומים,עובדיםדחוק,נוסעיםנוודים.אנחנו,ככהכי
שנותניםבכיסים,האישוריםעםמתחבאיםזזים.שלאאלהשלהשפה

לנסועשאי-אפשרבגללאבל ,בעירשינהזמןבליעבודהזמןדקלנו
וישלנו.שמסדריםאיפהישניםבזמן,ולחזורלכפר,חזרהיוםכל

לזוזבליבעירונשאריםבמשטרה,הלילהאתלגמורשמפחדיםכאלה
עלדודמגןשרשרתעליתולהאנימפחד.לאאניאבלמדי,יותר

לבלותהחבריםעםויוצאשלהם,הצבאשלחלוצהלובשהצוואר,
הראשונהבפעםכשדאיתיכיוהחולצה,השרשרתעםככהלים,או

שווהושזההזדמנות,לינתןשאלוהיםהבנתיהים,אתשליבחיים
הים,אלפנימההראשאתהכנסתיהסכנה.שלהאלההמשחקיםאת

ויורדות,עלוותשליהנשימותעםיחדמעליהגליםאתשמעתי
גדולמעלוםחלקוהייתיויפה,שקטהכחול,העלוםעלהסתכלתי

בא.אנישממנומהכפריותר

ונקיעדרםלבד,שםלישוןפתאום.שקיבלתימשהוהיההבונקרגם
ובלילהצמדבשמיכתעטוףהעבוהד,מרעשדחוקמקלחת,אחדי

עדיחדשלנובנשימותא~ד, Qבשובנזכרתיהזאתבדממהדקהשקט.
היפה.החצרהנקיים,הבגדיםשלה,השיעדהכל.וגמדבאשלהשאח

Q ,רופאהלהיותללמודלאירופהונסעהתיכון,סיימהשבטחא~ד
יותרעדובשמיכהאותיכיסווהכעסוהקנאהשאהבה,החיותשל

שללדתכמוהאטוםהבונקרחלוןעלהוסתכלתישמעלי,מזוכבדה
מלוחםמוט-גדלוהוידיתהבלוטיםהברגיםעםלתמיד,סגוהרטנק

לשמיכתמתחתקבורהברכיים,אתלילשבורמאייםברזללחתיכת
הזההחדרלומרותמשתנה,שלאאחתאותהתמידהאלה,החיים
שאיןהדגשתימכאן,יציאהדדךעלבשקטלחשובכדילבד,לישנתנו

הדבר.אותושהבלללכת,לאן

כיהחוצה,מנהרהכמונוספתהזדמנותהגיעהאחד,יוםאזאבל
בחוץ,קפההוכנולעבודוכשסיימנושוכח,לאאבלמתמהמהאלוהים
פתוחהחיתההבונקרדלתשלי.בדידהנשיםשלקולותפתאוםשמענו
אמדושלי.הבגדיםואתהצמדשמיכתאתהמזדון,אתמבחוץודאיתי

משמדאומהמשטרההאלהשהנשיםבמרתף,שמתלאלמהלי,
החבריםשפופים,ישבווהם .האישוריםעםבעיותושיהיוהגבול,

לרוץ,הכל,לזרוקכדיקפיץ,כמומתוחיםקפה,הכוסותעםשלי,
הבנייןשלהקיראלהתקרבתיאנידקהבתים.ביןלהסתתר , mלבד

בחלוצהארךו,שיעדעםבחודהדאיתיהחלוןדדךאליו.ונצמדתי
עםכשהלכההעקבים,אתשמעתישלה.העינייםאתדאיתילבנה.
אתהארונות,המנודות,אתהחדרים,אתלהוהראתההשנייההאשה
בסדר.שהבלשלילחבריםוסימנתיוהמטבח,הסלןו

החבריםעמדווממולהחצר,אלהחוצהיצאוהםבדידה,הסיודבסוף
כמועליהםמסתכליםוהקפה,הסיגריותעםהגדרעלנשעניםשלי,

שלקנהשלהםבסוףכאילושמתמקדותועינייםקטןבחיוךציידים,
במהירות,מדברתאותהשמעתישלהם,הזההמבטובגללדובה.

הםכיהבדביקיו,ועלבחצרלשיםשאפשרהעציציםעלמסבירה
והיאלגוף,להםשנצמדדובהכמוהעינייםעםהוסתכלוממולעמדו

ושמעתיהקירמאחודיעמדתיאניודקמשם.וללכתלסייםרצתהדק
אנידקמחד.גםהדידהאתלדאותרוצהשהיאלה,אומדתהאשהאת

המשיכודקהםבבוקר.שובלבואקובעותהנשיםשתיאתשמעתי
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התחילוהםהלכו,הנשיםוכששתילוהסתכל.ציידיםכמושםלעמוד
אחדבהם.להתגרותצמדוותבחולצותשבאותהשרמוטותאתלקלל
ביפו,מתנהלהתקנהלךלו,ענהומישהויפה,הצעידהשהבחוהראמד
לאשאםאומד,אחדומישהוצוחקיםוהםלים.איתןתבואהיאאלוי
מאחודיפהמלכה,שלארוחהלהלבשליכולהואלים,לבואתצרה

כאילובפינה,שטוףשמונחהגדולבסידובועטיםצוחקיםוהםהבניין.
הסיד,עםאותםדואהבצד,עמדתיאניודקמאלומיניום.כדורגלהיה

העינייםעלוחשבתישלהם,המלוכלכותהנעלייםעםבובועטים
וידעתיבטלוויזיה,הזמרותכמודקותגבותומעלוכהות,יפותשלה,
וסגדתילישון,הלוךשאניאמדתיאזאיתם.לצחוקלייעזורלאשזה
בתוךועדרםנקיושםשלילחדדואזלהתקלחנכנסתיהלדת.את

ומחבקאליבאהשקטהלילהאיךהדגשתיהכבדה,הצמדשמיכת
גדלושעדדאיתיהזה,הונעיםהגדולהחוםובתוךאמא,כמואותי

דדנו.להיכנסדקושצדיךלי,פותחשאלוהים

אחרתאבלשעלוה,חדשיוםכמולמחרת,בנוקדנפתחהשערכי
מהטלוויזיה,הזמרותאחתשלשידלעצמישדתיהפעם.עלההוא

שישייוםשלאלההנקיים,הבגדיםאתולבשתישובהתרחצתי
יפהוהייתיאחוהדהשיעדאתלקחתי .לכפרחזהרנוסעכשאני
דאולאאבלבחזית,הצבעעלעבדוכבדשליהחבריםכלומסודר.
שיבואולנשיםוחיכיתיסיגריות.לקנותשהלכתיחשבובדיהד,שאני
הדלתאתפתחתיבלדתדפיקותוכשהיומגיעות,אותםששמעתיעד
אזאני,מילהביןבליהכהות,העינייםעםעמדהוהיאשלי,הדידהשל

זההבית,בעלמטעםשאניואמדתיקדימההידאתזרקתיבמהירות
לבניין,באיםכשהםאומדיםאנשיםששמעתיכמולה,שאמדתימה

מהתיווך,שהיאוענתההידאתלילחצההיאהבית.בעלמטעם
אתשמעתיאמדה.היא ,אישורהדירות.אתלהראותאישורלהושיש
ונצוץ,כבדזהבכמובכיסשליהעבודהאישוראתוהדגשתיהמילה
האצבעותחוםשלי,בידשלההידבגללמטורףכמופתאוםרץוהלב
שלהכיסמתוךהחוצהתזרחשהאמתהפחדעםיחדשולי,שלה

כדיאחודהצעדלקחתיאזמרבד,שלשורפתשמשכמוהמכנסיים,
למקוםלחזורכדיאחודהוכשהלכתיאליו,שנכנסתימהשערלצאת
חשבוהדידה,אלפנימהנכנסוהנשיםשלי,החבריםעםבאתי,שממנו
מכובדות.נשיםכמופנימה,להיכנסמקוםשנתתי

וכלהמנודותהמפסקים,הברזים,עלמצביעהלכתי,דקובהתחלה
לחצתיוהבלוקים.המזויןהבטוןלתוךדחפתיבעצמישאניהרבדים

לאלוהיםמתפללכשאניהלכתיהתלויים.השירותיםשלהכפתורעל
ולפנינגמרווכשהחדריםולהשתנות,השערתוךאללהיכנסלישיעזור
הסלון,במרכזונעמדתינשמתיתחזור,לואשלימהדיהדתצאשתל,ך

קדקובסקי,ואדוןגברתשל 1925משנתהבנייןעללספר,הותחלתי
שלהם,הבןעלסיפרתימארוסה.שעלתהיהודים,סוחריםמשפחת

 .הבאיםלדודותהבנייןעללשמורשמחהואכמהועלקדקובסקייאיר
עלסיפוריםמספרהבית,בעליאיר,אתשמעתיפעמיםהרבהכי

תלאתהתחילהמהגרמניםשנדחההמשפחהואיךשלו,הבניין
הסיפוראתומספרהיפה,בסלוןעומדעלי,הסתכלההיאאביב.
העינייםעםעליהסתכלההיא .שלוהומשפחהקדקובסקיאדןושל

הטלפוןמספראתלהנתתישהלכהולפנילי,שמקשיבותשלההיפות
אחתשלנוהאצבעותושובקדימה,שליהידאתהושטתיושובשלי,
קולנוע,שחקןשלבטוחבקוללהאמדתיזאתובכלהשנייה,בתוך

עציציםשלמפעליששליושלאבאסאחודי,טוניטוני,לישקוראים
סאמד.שלהאחשלהשםכמוסאחודי,טוני .מפלסטיק



כיובלשישית,בשנייהרגםהארשונהבפעםטובהייתי

הקליינטים,עםבאהשהיאלופנילקבעו,התקשהרהיא
מהדהחלפתיבמקלחת,ארבכיודעצמיאתשטפתי
צרתהשהיאהדיחתשלהלדתאתסגרתיהנקיים,לבגדים
פתחתי,באהשכהיאודקהמזדרנים,אתהחבאתילארות,

ביןעברנויארה.אחדשאףלבי ,פנימהאותםהוכנסתי
להםי mרסיפהסלןובאמצענעמדתיכךאחדוקרהחרדים

מה,זמןפתאוםושכהיהמאורסה.הומשפחההביתעל
איתרלעויתיהביתלעבללו,חיכיתיאוזהסיפוריםשנגמח

שלושבקטשם,שעשינועץהצרפהאתלולהארותלגג
לעשלאותר mאשאלתילשמים,מתחתהלעיונה,הקרמה

שהיההזמןלעליסיפרהואוהזה,בביתלשוהמשפחה
מתר,שכבדאלהלעהאלוהשאלותאתאהבהאו .ילד
שאיןליאמד ,לשמיםמתחתהגגעל .שלואומאאבא

כמרר mבאיךאותם,מעריץשהאואיתם,חשבונותלו
אבלעכברשוים,להם,קארוככהכימאיחפה,עכברשוים

אמדאפילומלכים.מעצמםשערוהתביישו,לאהםכאן
עהוינייםלשה,השםאתאמדורקפריהד,לשו,אמאלשהשםאתלי

 .ילדכמרובכהפריהד,לה,שהםאתליאמדהגג,עלדמעות.היולשו
לשאיוכדלשו,אמאלעיה,דיברשכהאונשברלשוהקלואתשמעתי
עיישה.לשי,אמאעללוסיפרתישוטר,כמראותרחוקרשאנייחשוב

במסךעלהכשהירחשלי,בחדדלבדכששכבתיבבונקרובלילה
הביתבעלשלהסיפוריםעלחזרתיושחרד,עמוקירדוהלילהחירור
שרבהשקט,בבונקרהסיפוריםאתאמדתידםבקלולשכוח,לאכדי

פעםאיטלקי,פעםשונים,ובמבטאיםבקלוותאותםאמדתיושרב
השמותאלוכיפצ'ינר,טוני ,נידוהרטוני ,טוניליקוראיםכי ,ספרדי

כיבקנאה,א~ד gלעחשבתילאוכבדהזה.בעולםישלהחשרים
עםשלהם,הבנייניםכמרלשיהחייםמתךוצומחתהגאוהואתיראית
שלההעדיןהקלואתשומעתיבכרכבים,מלאיםבשמיםשנרגעהגג

ארת,ךאוהביםרת mהלקטוניבאה,אניטוניאלי,מתקשרתכשהיא
החדר,אתמילאגלדשליוהקלולש,ךהסיפוריםעםדיהרמכרתיטוני

גדלו.קלונעושחקןוהייתי

שערביאהבוהוםהסיפורים,עםיותרטובהייתיפעםרכלהימיםעבדו
מתוךשיצאההעידערלבאירופהיהודיםשלהחייםעללהםמספר

עלמדברהערביאתלשמעולבראאטקרציה,כמרנהייהחההחלוות,
שלאלהשאמדתיוכמהיותר,להתקשרהתחילההויאשלהם,הדברים
התחילוהדבריםרות,יהדאתתמכורהיאשדקכדיאחד,לאףתספר
אמרתיהזמןכלאבלליםללכתארתהלהזמיןורציתיהחצוה.לצאת
אחדרירםהגיע.לאמחדאבליותר,מוכןיות;רטובאהיהמחדמחד,

השםאתפתאוםשמעתילאחוד,רהשיעדהיפיםהבגדיםעםכשהייתי
קראהשהיאזהטוני,השםאתשמעתילאנגמד.שהבלויעדתישלי
אחד,שםשמעתימוכשר.בחרדאתהטוניבאה.אניטוני .איתרלי

ונוראיתשרדפתשבמש ,בכיסהאישורכמרהזה,השםעליזהרהווא
להתחבאשאי-אפשרויעדתי ,כלרםברקרהרשלאיבשמדברשל

 .הזאתהאמתלשמהשמש

עלי,מסתכלליהר,עומדהקלבןאתואריתילשי,השםאלהסתובבתי
הביטודקלי,הקשיבושתמידשלה,העינייםאבלשם.חיתההיארגם

לאריחאריחבידייםהצמדתיפעול,כמרשליבידייםשהנחתיברצפה,
סגורים,שעדיםשניכמרהיו,לשההעינייםסגורותאבללגרף.גרףכמר

הטלפונים,שהיה.מהכלעלכלרםלילהגידבלילמטהמסתכלת

 "הפררורםס'פדו" ,רהמות'ט

שלוהידייםאתשםלאהאולידו,שםחיתהשהיאבגללדוקהפגישות.
 .לעבהדושאחזוראמדוקראותי,עששרההרריםאתוקיללצעקעלי,

הסגורהעשרלידשעמדתיכמרדקרת,כמהעדרשםלעמדוהמשכתי
יותרלהיכנסלינתןלאשלהכשאבאאזוטוני,א~ד gשלהביתשל
טוניאתהדגהקבלןאיךאריתילשערומבעדבניין.פעולנהייתיכי
הנעלייםעלנוטףטונילשהדםאתאריתישלו.הכתףעלחבהעם

אתממנופשוטהאואויךטוני,אתתלוההאואיךהקלבן,שלהגדלוות
 ,נגמדשהבלליאומדחשוב,אנימהלשאלוובליהחשרים,הבגדים

לגמדי,מתהייתישלאבגללאבל .מותררמהלעבדו,מתיללכת,לאן
וצריתישדפה,כמרהכעסאתהדגשתיבהם,שידרהאלההחזיריםכמר

עםאוזבפנים,כלוםעםבערדאותרלוארותלדק,הבנייןעללשפךו
כלרם,עשיתילאאבלעליה,לדרךושאפשרלבטהכמרלהשטיחאבן
לושירמהערלהתרחקלו,לושירמהערק mלהתאומדיםאלצנוכי
אני,ככהכישורב.שרבלעצמיאמרתילו,לושירמהערק mלהתלו,

היפיםהבגדיםערםמלוו,משחקאניהרע,מלולשירובמקרםשחקן,
 ,שצחקושליהחבריםאלחזהרהלכתיהזאת,מההצגהקתי mהת

קפהלךנביאאלוינסיהכמרהיוםבאמעצככהלבשוהלכתאיפה
יא-שיח'.מגש,לעמיפו

נתנושהםהממ"דאלונכנסתיהעייפותאתהרגשתיהעבדוהיוםובסוף
הבגדיםאתהורדתיטנק,שללדתכמרהכבדהחלוןאתפתחתי .לי

עדרםונכנסתישאנחנו,הכודריםשלאלהכמרונראושהתלכלכוהיפים
הקידותבתרךשכבתישלי.אמאשלהצמדלשמיכתמתחתומסריח
 mפתהיההחלןו .שלילכשימותוהקשבתישלהם,הבונקרשלהעבים
ערדאתמכיששלהם,היפההחצראלנחשכמרפנימהככנסוהקוד
יכיששהקודכדיהשמיכה,אתמעצמיהורדתישלי.האמיתירתהפנים

אתליטפתישליד,השמיכהבקצהנגעתיובאצבעותכלוו,הגרףאת
כיאיתי,יחדמלטפותשלההאצבעותעםהנעימה,החתוליםפרוות

מעט mלוכהקברלתוךאר ,חוליםלביתמשםלצאתהדרךחיתהזר
 •הפסקה.ותהיהעלי,:דרהמסך .בכפר

עטהפדיאוריאזהנובלה ."הבורגנית"בשםכלדגנותבתאדריכלית,-פנקסשידה
ד. mהמאהקיבוץבהצואתאודתדאה
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נשרגונן

עלקטנותכבשיםהדנה

סבאשלהגרף

שהים-עשרה.אררחציאחת-עשרהבןאזהייתי '.ובכיתהקרהזה

אניהכלבו.מנהלתלתפקידשליאמאאתבקיבוץבחרושנהבאותה
שלהםאבאאראמאאתרוציםשלאילדהארילדשישחשובלא

בקיבוץ.טובהכיהמקוםזהכלבר.מנהליבתור
אבלשאהבתי,הדבריםכלהיההכלבועליה,מדברשאניבשנה
המתוקים.הדבריםכלבעיקר
שלתצוגהרעליוארוךשולחןעמדהקיבוץשלהכלבובחנות

שלוחןהיהזהועגילים.וצמידיםשרשראותמיניכלזולים,תכשיטים
אמניםשםעבדולאהקיבצויות.בנגריותפעםשעשרמהסוג ,מכוער
מספיקומדויקות,טובותידייםלהםשהיוקיבוץחבריאלאגדולים
שליסבאגםהילדים.לבתינוערומיטותלמדפיםזרויותלהכיןבשביל
עללהסתכלאהבתילחלונות.משקופיםלהכיןהיהתפקידו .שםעבד
לתריסשנועדובמשקופים,האלההחריציםאתעשרההואבההדךר

לפתיחהזזהיההחלןושבתוכןעדינותעץמסילותמיןלזכוכית,אר
סגירה.אר

וזיעהגילוחרמינגריםדובקשרוףאורןעץשלמיוחד,ריחהיהלסבא
אהבתי.שהכיהריחהיהזהבעולם,הריחותמכלחמצוה.
ענקיים,תקהרמאווררירקמזגנים,היולאחם.היהתמירבנגרייה
רעות.מבשריעטלפיםכמרסבא,ומעלמעליבאיטירתשחגרבחליים,

הגופייהעםרקונשארשלוהפלאנלחולצתאתמורידהיהסבא
בחלקיםשביצבצרהכסףתלתליעללהסתכלאהבתיהלבנה.הזר,

לרחש:עצמיאתמצאתילופעמיםשלו,והכתפייםהחזהשלהחשופים
הגרףעלקטנותכבשיםהרבהסבא,שלהגרףעלקטנותכבשיםהרבה
סבא.של
מאווררשלהרעשאותי.ישמעשסבאשבעולםסיכוישרםהיהלא

כךומפניחזק,היהמסביבשעבדוהחשמלייםוהמסוריםהתקרה
שמיעה.מכשיריכמרשלו,האוזןבתרךנחרקטנים,צהובים,אטמים
העררעלאחדזיקנהכתםלאואפילושזופות,פניםהיושלילסבא
קישוט,כמרשהןחשבתישדווקאהי,דגבעלנקדוותקצתרקלו,היה

גבהערר.סרטןכמרנורארבדאיזהשלתוצאהלואכאלה,מנוקדות
למעלה.צ'יפסשוקולדעםאנגליתעוגייהכמרנראהשלוהיד

הטריטוריהלאזרעשה.סבאלאזהבכלבו?ההוא,השולחןמקרם,מכל
שלהבוקרבארוחתאיתרשישבתיהפעמיםבאחתהסבירהואשלי,

שנימולעץשרפרפיעליושביםגבריםשניכזה,טקסמיןהנגרים,
וגבינהקרטג'רעליוכשולחן,שמשמשנוסףכיסאביניהםגברים,
גסשמלחפרוסותעוגבניותחרסינהמלבןעלחמאהרגשוצהובה
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ארושנייםבטריותם,בוהקיםרחוצים,שלמים,ומלפפוניםבהןנספג
אחי:דמקמחשחררלחםופרוסותזיתיםסרגישלרשה

השחורהקפההיהההן,הבוקרארוחותבזמןלוחיכיתישתמידמה
הואהפינג'אן,אתשוטףלאפעםאףאניפתילייה.עלבישלשסבא
טובהקפהככהיותר,מלוכלךשהפינג'אןכמהכיוהוסיףלי,הסביר
שלהשומןאתישערר,הסבירהואשליהשואלותלועינייםיותר,

קפהשמכיניםפעםבכלובעצםהמתכתי,בפינג'אןנספגהואהקפה,
מקבלבעצם,רככה,הקודם,הקפהשלהשומניותאתמקבלהואחדש,
שלו.הטעםאת

היהכמבוגר,גםאבלכילדשלי,האמיתיהועונגטוב,היהגםהריח
התהליךאתלהרגיששפתי,אללהגישםהשחור,בספלופליםלטבלו
הוופלדפיאתלגמרישפוררווריכו,ךהתפרקותמיןהוופל,שעובר

הרגעהדקיקים.הדפיםשביןהשוקלודשכברתאתהמסרובמקביל
הלוגרגריקפהשכתמיהנמס,הוופלביןהמגעשלהזה,המדויק
דיזהאזלהגדירו,מילהמחפשאנישכאשררגעהיהאותר,עיטרו
אושר.לזהקוראיםפשוט,

מהלועהעץ,משטחיאתשמחליקההזר,מהמכונהרחוקלאישברהם
שמקשטקדאיףכמרתחובהנעימהנסורתעץ,שבביעפרשלה

אוהבאניהיוםגם .הנסורתאתלהריחאהבתיערביים.ממתקים
הקרזלואתלהרגישהידיים,אצבעותביןארתהלמלוללהריחה,

ורדו,אףעםלבנים,לעכבריםמצעבתורעליוחשבתישכילדשלה,
אחר,מסוגקחרלמדמייןאניוכגברזכוכית,אקווריוםבתרךחמוד,
 .גרףשערותשל

שהודבקועץשלפירוריםמזויף,מעץשולחןהיהבכלבוהשלוחן
הצבעים,שמכלהאדום,הפורמייקהלוציפוילדיקטמילויושימשו

שם.מתאיםפחותהכיהצבעהיה

אדומותחלוצותללבושאותנוהכריחובמאיבאחדשגםנזכרתיעכשיו
התחתיתבעירוצפופותהמוניותבתהלוכותאדומיםבדגליםלונפנף

צריתישתמידריפו,ואלבניהעצמאותברחובותבעיקרחיפה,של
האנשיםביןלשייטוהרועש,העצוםבקהללהיעלםמהם,לברוח
ניסנס,ואדיארסליבואדישלבסמטאותלהיעלםמעליהם,לורחף
כיכרשלהוחרמרסירתהוורדיםמיעםוהקפההפלאפלאתלהריח
שלערימותעםענקינחרשתמגשעלשהתבשלהוהמג'דרהפריז

החלטתיממששלאותבליןטחןוופיסטוקגרוסיםושקדיםצימוקים
בהרט,אוהב,אנישמראתלהגרתמקרםומכלשונאאראהובאניאם
ומכנסינרגשלובמהירדופקעםהולךהייתירככהואט,האבה

זוכרלאואניבכיתי,בכיתי,כן,מפריחת,אדומהוחלוצהקצריםחאקי



שהולךשחים-עשרהאווחציאחת-עשהרבןילדמה,בגללאפילו
וחזיותלבניםותחתוניםוסדיניםכביסהוחבליאבןבתיביןבסמטאות
ואבקתהוודריםמישלהמחרמן,הזה,המתוקנדיחמלוומתנפנפים
 ,הזאתמההגייהלרגעמפסיקולאצעדיו,מחיש ,מתנשףהכביסה,

ואט.האבאואט,האבאהאוטומטית,

בנגריה,סבאאתביקרתישבבוקראחרישנה,אותהשלבמאיבאחד
ישקצת,תחכהנו,חשבתי,אזשם.חיתהלאאמא .לכלבונכנסתי

למצעדהכיתותכלאתלאסוףיבואוהצהוביםשהאוטובוסיםעדזמן
המבוגרתהאשהבכלבוחיתהממניחוץבכלבו.הסתובבתי .בחיפה
 .הכלבושלבמחסןדבריםמסדרתאותהראיתיאמא.עםשעבדה
שהובילפתחהיהוהקופההאדוםהפורמייקהושולחןללדפקמעבר

שבעים,אוליוחמש,שישיםבתאשהשם,עמדההיאהמחסן.חללאל
הצלופן,מעטיפתאותםמוציאהקולבים,עלחדשיםבגדיםוסידהר

עגלתשלסורגעלותלוהחשדה,מחירמדבקתמצמידהמיישרת,
שאתעץכמכננתולכודלאחוראסוףהיהשלההערמוניהשיעדבחל.
שהכנסתיובזמןבאף,לידגדגזה .היטבהדחתישלההמהגוניריח

וגםמשיכהשלכזו,תנועהבמיןהאףאתוכיווצתילנחירייםאצבעות
אבלכבדשתיגמרמעצבנת,גםאבלנעימהתחושהשעודהדפחיסה,
 .אותודאיתיפעם,אףתיגמרשלא

עשרותרקעעלויניל.תקליטשלדגםעםמפתחותמחזיקהיהזה
עשויעדיןסטנדעלקטנהבתצוגהתלוייםשהיוהמפתחותמחזיקי
הוגודלהעגלוה,התקליטצורתבגללדקלאבלט.מאודהואנחשות,
עטיפתשלתמונהחיתההמיניאטוריהתקליטשעלבגללאלאשלה,

דודווהברדיו,ניגןהזמןשכלהשירעםפולים,להקתשלהתקליט
הר.הררההרדו,

המפתחותלמחזיקשליהאישוניםביןהמפגששלהזה,המדויקברגע
ובקבוקיופרימורפדיגתשלהמיציםומדפיהמתוקיםמדפילבין

אלמהיהרידשלחתיהמבוגרת,באשהלבהייההכתומיםהקינלי
אותובדדותיקופלנו,וסטיאורטסאמרסאבריסטינג,שלהתקליט
בסערהנכנסהשאמאברגעובדיוקבצרוד,שהיוהמחזיקיםמשאר

המכנסיים.בכיסאותוטמנתילכלבו,

החלוצההשנהגםניסכם.בוואדיהייתישוביותרמאוחראחדותשעות
אהבתילאחיעה.מדמעותומפויחתמיחעתחיתהשליהאדומה
מהר,להתקדםלרוץ,לעוף,רציתיאותי.עיכבזהומצעדים.תהלוכות

משמאלמאחוהד,מקדימה,אנשיםהמוןהיופלויטיותובתהלוכות
לכוד.הרגשתי .ומימין

וב mשלהערבייםהאבןבבתילהבחיןיכלותיבושפסעתימהנתיב
אשמהשלריח .חיפהעירייתשלהמשופציםובמבניםשוקדיחסן

ממיםבהם,ופשטלנחיריהתגנבסביבי,הסתלסלאותי,לפתשוקר
שלחיזיןובאאחריועדינים.שערותעשביומרססקשיםנלזתגושי

מחדשמעוררבאיטיות,מקומועלחגומבריקשחודוינילתקליט
"התקליט"בחנותלכן,קדוםשבועותכמהשנבטהאשמהדגשאת

התקליטאתוקניתיהגדולאחיעםהייתישם , 11הרצלשברחוב
שם,עמדנוהחיפשויות.שלהכפלוהאלבוםהיהזהבחיי.הראשןו

טיפוסאחרמגיעיםאליההישן,הבנייןשלהשנייהבקומהואני,אחי
עולעליהןמעיקיםעצובסקסשלוריחשחשכהטחובות,במדרגות

שלמגעבדוכנים.שסדורההתקליטיםתצוגתאתבוחניםבהן,ההלוך
התקליטיםביןחצץבהירקרטןובמזנןו.כריכיםכמולהם,היהניילןו
למהרם:בקולשאלתיואניוזמרות,זמריםאולהקותשלשמותעוליו
הלוידייניליוגםאותי,סקןרזה ? The Beatlesלוא Beatlesכתוב

ולאהפרטישמהלפימקוטלגתהשולחן,באותושם,חיתהשחיפשתי
התקליטאתלקנותאוכלשלאבדורהיה . Holidayהמשפחה,שם

עלכתובשהיהממהחצישקלים, 25לינתנואומאאבאהזה.
בורקססמיאצלבולגריתגבינהלבורקס 25ועדוהכפלו,התקליט
תכננתיכהביןלשםפריז,בכיכרחומוסאולצדכןהמשבירשמול

 ,שליבעינייםהזגוגיתיהמבטאתראההואבכרמלית.אחיעםלהגיע
שללביתשנתקשרוהציעהזה,התקליטאתרוצהנוראאנישאמר,

שם,זיהיתיאנילחץגםאבלדאגהחיתהאחישלבעינייםההודים.
לילבכותיתחיללאשליהתינוקשהאחרקשיט,שאמרה,הבעהמין
מברלזחוגהטלפוןנשעןהחנותבאמצעשעמדבטןועמדועלכאן.

הכהחלוהדשלריחעכוהר.אליפטיתפלסטיקהלוביתעםירקרק,
שומרבזהירות,ביצעתיהחיוגפעולתואתאליו,כשהתקרבתיבי

ענה.לאאישההודיםשלבביתהחוגה.שלהמסוכנתלכידתהמפני
לצעידהיצאבטחאבאהצהריים.אחדששאוחמשחיתההשעה

חיוגשלצליליםלתשובה,מחכהעדייןלאחי,אמרתיבגבעות,
השכנה.אצלבטחאמאהוספתי,ואמא,הראש,אתלימנפחים
מהזה,עםונגמורנקנהבאויאללה,אמר,אחיהשפופרת,אתהנחתי
באמצעעמדנוכבדיותרמאוחדדקותכמהובאמת,יהיה,שיהיה

שללוגועםאפוהדשקיתהותקרר,החשיךשבינתייםהרצל,רחוב
שעןואתדאיתיהרחובבמודדהרועדת.בידי"התקליט"שלאדום
הנביאיםהוצלהרחובותשבפינתהמרכזיהדוארביתשלהענקהקיר

נזכרתיהשעון.מכיווןהגיעומאפיםכבששישליקשלוריחוהחלוץ,

התקליטאתשהפךזיכרוןואמא,אבאשלהמעצבןהקוקייהבשעןו
אזהכרמלית,אתנפסידשלאבוא,אמר,שליאחומעיק.לכבד

נחשלאספלט,מתחתהכרמליתאתמדמייןלידו,והלכתיהתעשתי
הצהובהלועאלבדדךהעיד.בבטן mובכבמהירותשזוחלאנקונדה
ודהויה,אפורהעירשלפעורותשפתייםהכרמלית,שלוהמקושת

באוטובוסלנסיעהרקלאוכל,כסףלנואיןשכברקלטנוואניאחי
אמדתיאזלכרמלית,שקליםחמישהלאאפילוהביתה,פריזמכיכר
 182בדיוקסיפור,לאזההמדרגות,דדךלכיכרנרדבואלאחי,

פניוואחי,פריז,לכיכרועדוהנביאיםשוקדיחסןמפינתמודגרת

ייונ-מאי
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הביטלחייו,עלשש-עשרהבןנערשלופצעוניםשערותעייפות,
זההשתגעת,אתהאמר:זאתוגםזה,אתלךסיפרמימופתע,בי

 .ללכתהמון
תקליטאבלאי,ךאבלשאלוכאשרגםכלום,גילינולאואמאלאבא
באותוכפולתקליטמצאתםאיךאזשקליםוחמישהעשריםעלוה

זהעבוריהחיפושיותומאזמבצעים,עלשקרמרחנואזגםהמחיר,
מוצמדומפותל,ארוךשקרגםזהדואר,ווינדינגאבדלונגרהרקלא

כמוהשדהר,עומודוהגבהצווארמחלויותואחתאחתלכלבאטבים
כביסהחבליעלהרעה,ההיא,ברוחשמתבדריםמוכתמיםתחתונים
בה.גרתישפעםבשכונה

ארוחתהכנתשעתחיתהזו .טוביםריחותביהכוניסכםבוואדי

אבלהערביםשלהפרטייםהספרבבתישלומדיםלילדיםהצהריים
במטבחיפתיליותעלבישלוהתחתיתהעירשלהקטנותלמסעדותגם

שלאנזהרמהר,הלכתיהטחובים.האבןבבתישנחבאוהנירוסטה
משנירחשהפעילות .הסמטאותשלהאבןמרוצפיבשביליםלהחליק

המתרחשאתוסקרושרפרפיםעלישבוזקניםהמרוצף.השבילצידי
הרחובאלשופךהכניסותמאחתיצאמישהוסיגריה.עישנוברחוב,

היההביוב,שלהדוחה,המעופש,לריחשבניגודזוכראנימדלי.מים
רצפה.סבוןשלטובריחלהם
ברזלוגדרותגרגירםעציצימלאותאבןומרפסותכביסהחבליבין

הים,היהזהקערים.מעיןכחלוים,בהבזקיםהבחנתימעוטרות
מתנשם,מתנשף,מהר,הלכתיואנינראו,הםאףומכולותמנופים

בשפתייםנתקלשלאומההלחי,בזיעתשנמהלודמעותזלגומהעיניים
והחזההחלוצהאלהותגנבהצואורבמודדהמשיךפשוטלגרוןונכנס
כשנחזורשבערב,שידעתיהמכנסיים,שלהעורבחגורתונעצרוהבטן

ועור.זיעהשלחמוץריחמיןאותה,גםאוריחאותהאורידהביתה,
 .להריחאוהבאני

עצרתילנזירותהספרוביתמהאריאלעבדקונדיטורייתשלבפינה
שביןבבשרליכאברעב.והייתייבש,היהשליהגרןווהתיישבתי.
אותי.דקרהואהמפתחות.מחזיקהיהזההרגל.להתחלתהמותניים

עטיפתשלהצבעוניבמשלושקופלנווסטיוארטסאמרסאבדי ,סטינג
במיןנזפואלאדו,דודורהההוא,השיראתעוררולאכברהתקליט
נו.נו,נו, ,התרסה

שלוריחותבמגאפוןוקריאותאדומיםדגליםעכשיו,עדשהיהמהכל
והדברהיה,כלאנמוגהכלחלקות,אבןומרצפותערבייםתבשילים

 .אשמהגםכךואחרבושה,היהרגעבאותושחייתיהיחיד

זהאתלהחזירמוכרחיםרם,בקלוחשבתיזה,אתלהחזירמוכרחים
 ,ביזיוןהראש,אתתפסתימשהו,שחסרתגלהשאמאלפנילכלבו
מהכלבו.גונבהכלבומנהלתשלהילדביזיון,מהר,חשבתי
בחולצותערביותילדותעשרותשלהתנעוהנגדורצתימהרקמתי

יצאושבדיוקספר,ביתסמלעםמכופתרות,וכחלוות,מעומלנות
אתמציפותלבתיהן,וצרומהשיעוריםג'ינסובחצאיותברעש

פמפלונה.שלבפייסטההשחוריםהפריםכמוהוואדיסימטאות
ניסכם,מוואדייצאתיבמאי,האחדתהלוכתשלהסיוםלנקדותרצתי
ולחניוןהמכסולביתפלמרלכיכרומשםהעצמאותרחובאתחציתי
שלהאמצעבקונפערומכעורותתעלות .בנמלהרכבתתחנתשל

ציבוריותעבודותמחלקתפועליפניעלחלפתיואני ,העצמאותרחוב
מטיליםמגוחכיםהבנאיברבכובעיכתומים-זוהרים,וסטיםעטויים

האוטובוסים :ראיתיאניזאתוגםהמחוטט.האדום,חוטמםעלצל
כמוחוםהואדוםהיםמישלהכחולרקעעלבלטוהם .שלנוהצהובים
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והמנופים.הקונטיינריםשלעגבניותברוטבשעעויתמרק
בכמהרקממניצעירהחיתההיאעתליה.לידישבתיהביתהבנסיעה
שאניחבלקטנים.שדייםלהלצמוחהתחילוכבראבלחודשים,
עםבכיתההראשונהכשהבתדווקאלעצמי,חשבתיומזיע,מסריח
נסורתמלאלךישואמרה:עליהסתכלהעתליהלידי.מתיישבתציצים

קרה,מהאבללמה,אבלשאלה,הויאלבכות,התחלתיהראש.על
ועכשיואותו,אוהבשאניכמהשלי,סבאעלחשבתירקעניתי,ולא
יתביישהואהמפתחות.מחזיקאתגנבתישאנייגלואםיקרהמה
משקופיםמתקיןאותולראותלנגרייה,יותרשאבואירצהולאבי

שלו.החבריםשולשלוהבוקרבארוחותרכילותולשמועלחלונות
וככהשלי,החבריםשלההוריםעלדבריםמיניכלסיפרותמידהם

יאירלמהלהסביראפשרובעצםכולם,עםשוכביםשכולםלמדתי
הידאתליהחזיקהעתליה .שלהםלהוריםרומיםממשלאאיתןאו

נסענוככהשלה.הידבתוךשליהידעםטוביותרהרגשתיוחייכה.
הוידהלחיים,עליבשויהתשליהדמעותומומים,שעה,חציבערך
עתליה.שלהידבכףהזיעה

ראיתי,לקיבוץהכניסהאלומתעקללטבעןושעלוהמהכבישכבר
חשבתי,הסוף,זהשלי.ואבאאמאאתהמטונף,האוטובוסחלוןדרך
מחזיקאתלהוציארציתימשהו.שחסרגילתהמהכלבוהזקנהבטח

אלוי,מהחלןולזרוקלעתליה,לתתמשהו,איתרולעשותהמפתחות
זהדה:ושליהדופקהעו:ודמוייהאוטובוסמושבישלבחריץלתחוב

כףבתוךנשארתיאניורקקמוכלוםעצר,האוטובוס .מדימאוחרהיה
שלהתחלהגםאבלופחדבושההתערבבושליבבטןעתליה.שלהיד

עדככהשנישאררציתיתקום,שהיארציתילא .בעתליההתאהבות
ילכו.ואבאשאמא
אתלההויהשלי,הידכףאתנחיריאלהגשתיקמה.עתליהאבל
לקראתהולכתי ,מהאוטובוסבזהירותידרתיקמתי, .עתליהשלהריח
למה.הבנתיממשולאנקיים,בבגדיםלבשויםהיושניהםואמא.אבא

 .במאיהאחדלהפגנתנסעשלאמיכלכמובעבוהדשהםחשבתי
אבאשלה.הקטןבתיקושמההשמשמשקפיאתהורידהאמא
מחזיקעלשיגידוממהפחדתיכלום.אמדתילא .אליואותיקירב

המפתחות.

ידהמפתחות.מחזיקאתעתליהבתוךשחיתההידכףהדגישהכעת
תקליטשלהפצועהפלסטיקבמגענאבקתבכיס,חיתהשליאחת

המצח.מעלהשיעראתהסיעההשנייהוהידהקטןהוויניל
זזוומשםעליההסתכלתי .משהולךלספררוציםאנחנואמדה:אמא

נמוגהבעתליהההתאהבותרעדתי. .אבאשליםילעינשליהעיניים
 .סליחהלאמא:ואמדתיהמפתחותמחזיקאתהוצאתיהיא.אף
כזהבדיוקישזה,מאיפהי,יהאבלבהפתעה,צחקההיאהיי,אבל

סליחה.נו, ,דיאמא,סליחהשוב,אמרתייואנבכלבו,
רגע,תקשיבחמו;דתקשיב,ואמד:הכתףעלידלישםאבאזובנקודה

 .סבאזהזה,אתלהגידאיךיודעתכךכללאאמאסבא,זה
קלוטפתאום,צעקתיסבא,עםמהנו,ממני.רוצהאבאמההבנתילא

אצלוהייתיסבא,עםמהמהכלבו,גנבהעלכאןמדבריםלאשבכלל
בנגרייה.בנוקד

סבא .טובהדגישלאהואבצהרייםמבין,אתהאבליודעים,אנחנוכן,
 •מת.סבאמבין?אתהמת,

ככתוניס.ספרמתוך

כמולעוףהארשןוספרו .חשויםהכותבשמיעהלקויעצמורימגדנשרגונן
לואהדתלספרותגןרמתכפרסזכההזמן)אותהמאוח;ר(הקיבוץבימןוברב

הביקורת.



עלוןצדוק

המרקחתרביתהרופא

אניהחולים.מקופתקת mמדבפינההמרקחתביתשבזדנותשנים
שמאהמקוםנמצאהינדהרופאאתלשאלוהתביישוהודיכיזוכר
מצדו,והרופאאלה,כגוזשאלותעללענותרופאשלמכבדווזהאיד
אףהמידעאתלהםמסדלאזאת,לשאלורצויםהודיכיהנידאםגם
התשובה.אתידעידעוכיהיהשבדודפיעל
הבליטואפובקצהמונחיםשהיוהומשקפייםרופא,אותוהיה mקי
בלטדוחוקודאותו.שאפפהלסמכותיותותדמופניובהירותאת

בענייניהואמצויכיהמפורסמותמןזההיהנשכח.לאדשוםוהותיר
מצויכימרפאתו,באישכנינו,אצלדווחהנוספתתחושהאךרפואה,

שלשברומוענייניםאותם-אחריםבענייניםגםמכלוםיותרהוא
ואם-כשכמותםלהביןמסוגליםאינםכיסברוושכנינושהודיעולם,

נמצאהיכןכגןודיומא,בעניינילשואלוראוישאיןהריהדבר,כך
המרקחת.בית

אלהחלויםמקופתדרכיעשיתיהימיםובאחדשנים,עשרותחלפו
אחדותתרופותלהביאמנתעלבעינו)נותר(שמיקומוהמרקחתבית

הוהרוריםבדרכיהלכתיעציהד).רופאהאצלטופלו(שעתהלהורי
מחלותינואתהןשתאומותאיערכיצדיצןר;מיתרופות;מהדפקדוני:

עלהםחושביםמה-לתרופותוביחסםבהודיגםהרהרתיומיחשוינו.
שמחיםהאםוהמים;הלחםכעלעליהןהםשמחיםהאםאדוותיהן;

אלעצמהאתמתאימהשכמוההוויה,נפלאותיתדכעלעליהןהם
הובילוניהוהדודיההדרתי,כךנפש.סיפוקלנולהסבכדיצרכינו
בהןרואההואגםהאםהתרופות;עלהאוחשובמהרופא.לאותו
רופאיםאותןהפיקוויערעמלבדובכיהואסבורשמאאואלמתת

היום.מעשיוומההואהיכןובכלל,ממלוחים;וחוקרים
מדשם.ובידובימיםבאאישאליניגשבדרכי,כךמהלךבעדויהונה,

כבדוומפנילעזהר.)לשאלוברחובאנשיםאליניגשיםדנות(פעמים
ארשיאתאליווהטיתיקרבהלאותבזרעוואחזתיזהקשישאיששל

אניידועאםעייףבקלושאלניוהואשאלתו,אתלשמעוכמבקש
אמרלו,הסבירואמנםהחלוים.קופתשלהמרקחתביתנמצאהיכן

לאתרו.בידועולהאיןשקיבלההסבריםמןאךבלאות,
המסבירבעצמיאנימתרכזכישחשתיפיעלאוףלו,מסבירהחילותי

אתביותרמשכו-ובאישיותוגופובמראה-בומאשדיותרלו
להתבונןהוצריכוניפניובהירותאתשהבליטומשקפיולביתשומת

זהישישאיש-הספקמלביהסתלקאט-אטמקרוב.נו mלובבו
אחד.לואהואהוא.רופאאותולעזרתיהזקוק

בעולמנו,הכרחיומהמקדימההשאלהעלדעתיאתלתתצריתילא
עצמועלחתרכילכךכיוונההמקהרידרקאם-מטריהדשאלהאך

בשאלתהאוניםוסד mהרופאאנוכי,הורי,חלקנוטליםשבוצירוף
לי.הניחהלאזושאלה-המרקחתביתשלמיקומו
יות mהכשלחריפותתחושותרבות.מחשבותביחלפולילהבאותו

כפיחריפים,ילדותוזיכרונותזו,בתוךחוזואחדזותקפוניומקריות
תערובתשובביונטעוביעלולהיות,יכוליםילדותזיכרונותשדק
הכוחמןיצואתשההוויהטובטוב,כיההדגשהקוטביות:הרגשותשל
שהטובטובלאטוב,לאכיהפוכהבהדגשהנתעדבבההפועל,אל

כילדחשתיבאחתכעבר.יהיהלאשהעתידצרומהלהפסד,סופו
הרואהכמבוגרעצמיאתודאיתיכיל,דעצמוהחשוכמבוגרממש
מאזבינשתנהמהותהיתיהמבוגר,אתהדואהוכילדשבוהילדאת

שהאמנתיצוננים,מיםידיכפותמשתיגמעתישבהםימיםאותם

ביןההבחנהאלצישמיטשטשתהיוםועדעןד,מגןהיישרשבאים
אלעצמנו,אלינועדהוגיעוונסבוסבבומהשברתיהשנה.עונות
היומיומייםהצרכיםואלנקבים-נקביםחללים-חלליםהעשויגופנו

הורישלהאוניםבחוסרנזכרתיקלוש.סיכוילוולנואיןשבלעדיהם
עדעלוםשלשברומוברבדיםהידועהרופאשלדוחוקורמלואל

שדווקאדיומאענייניאדוותעללשואלומהםמנעהשבלבםשהבושה
כיעדרוח,קודאותוהואפגיעכהכיעמוקותחשתיעמוזובפגישתי

בידינו.לסייעכלליימצאלאלעתים
וסייעתיבדרכושנקלעתיהרופא,שלהאוניםבחוסרהרהרתיכך

וכייבשגרוניכישחשתיעדעיני,לנגדחליפותעלתהודמותובידיו,
אתפתחתיוכבילדותיהמטבח,לכיודניגשתיעז.צימאןואניצמא

גומעובעודיהצוננים,הזורמים,המיםתחתידיכףאתהנחתיהברז,

אףאלאהגוףצימאוןאתדקלאאנימרווהכיחשתיבשקיקהמהם
ועתיד,עבדונפש,וגוףאותי,אפףעשור-אוניםהנפש.צימאוןאת

כלום-ההווהוויית mהעברזיכרוןונעורים,זקנהובגרות,ילדות
 .לאחדאלצינתערבבויחדיו
ומבטימיטתי,בקצההתיישבתייותר.ושקלומעטרגועלחרדיחזרתי
הציבשבוהנצחיהסדרואלמחלוניהנשקפיםהשמיםאלנישא
שכמוההוויה,מנפלאותהואזהסדרגםהכוכבים.אתאלהויםבהם

אוט-חשבתי,נפש,סיפוקלנולהסבכדילצרכינועצמהאתמתאימה
שאפף mרקוראותוהאולתקופתנו,האופייניהרוחקודאליחזראט
המרבכיחשבתירופא).נעשהבגינו(ושאלויבצעירותוהרופאאת

כיוםהומרהלאכילדמבטינקדותכיהאולומדאנייכלושאותו
להחזיקאנישנאלץליצרלי.צרזאתובכלאחרת,השקפהבנקודת

בעושר-אוניםהנפשאתהמדוויםשהמיםהמרגישכילדלאעתהבה
אךעןדמגןבאיםשהמיםמרגיששעדייןכמבוגדאלאעדןמגזבאים
 •הכינרת.מןבאיםשהםידוע

ספרו .ה mופשיהרנותבישורלים,יליד-עלןוצחקשבכתובים.ספרמתךו
עריונותיואתשוחרשפינתהשלממשנתוהיונקחמן-ליוםעמדו-שניים
עמהד.בהצואתאורארה-המחברבהגיגיהפילוסופיים

מאי-יוני
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 י(:!וג~

~לנות Pכת r9כ~לנות P ~א;~:יי??למ.דת
סר~עקריע.תזpל ה;??;ט~~ס~ת
גוף [iת 15~ריזpלך~ה [i~ת
גופי~תלילחתו?לי 1'1 ר;r 5/כק

 ; nא;לקrכת~~לי
אוכלאניואני - .-:י .-:-

~תגופ.ךלק:;;גל
 ; nא;לחתrו~זJר:;וי w~~לי

יש t:iל

חיתשיעור

 .~יא;ת Wה iqע;ל.א~ניגופי~תליזג?rוי~ה ר;r 15נש.

טיתשיעור

? !5o/ r;ל?דיךק;ליוע.י~י;כי~תש;~לת רiJ גופ.ך~תליקריא
לשורה~ט /oמ [i:;גיכת /oזגדוע. ה~יג;:?? י~~
ירה. wהיא

רע.צוריםr;רנוע;תהיאח~חך 5!ר

ים Wוךג!כסוקסי~גיח~תי 5!ר
 תקpז~ו;~~ ר;5o/ r!~ע.ם ל~~
ר Wק ?1~זpם

tקי t:iךרק

:;גי ךג;;:;ע

פ; ?t ~~תא;~ךת~ני

ז.נ~ח;ריוגו!:(י~ת ה~י~??ו

ךת ry15ח~ה 5/לזגע.ז~רא~:יי W תי~;: o~~סחד;פ.קו?זpק;לך
ה w;רים t:iל ?t?ז.נ~ת?~גינו~~רשךר;ך 91Pvר

ל;להי pר~י אל??~י Wרא

:;ב~פ·ר~יםע;רך~ת~ק.דת ?1

~ןגך םי~~ג;:מ,~ת 5! ו;~~

 ה~;כ? ה~~חב;:

~סוקהואז.נ~טר~ל
רקדוק iJ;כת 11~ע [lpiצור;תר~ל

??tשעורי~זכד ת;ל~ריn ;~ורשותו:;בית הw ~ o/ ;כw ;עw n ר;מיםבוע;ת

~בול;tיי~תלדל~ל;ת?דיסר~ע~תת 9טק. ?1~ני
rולוךים

~רים 9ק ?1

~~נוח:;וי~יד;ת:;גיב 9:;גיב 9

~~ v לכדאלתw ~~זס~מ~;:ר·ב 
;ל n:;ג~;ונוע;תכ;ת 9ק ?1

אלףשיעור

ד~ן.י;בrאת~~ית J!הואל:;;גך

ביתשיעור

ו~שוזJה.קר~?.תצורהגופ.ךלtי~:;גיר

גימלשיעור

~קרא. iJח~~ת~הלכ;ת~ב;אiדןע.י~יך

W1? ~~סדרא;סך ת~~p ןי~~~~לאי 11 ~~הל·א 
רות w ~~?גופ.ר בי~;: 9ז.נזכרשם .vלה~:יזג nלקיר;זג~יז:זה
מליםו:;;גיגינו

~י~רים ;מ?תוך;ת 9 דלתשיעור

לי~סז p~ת ת~~ס??ו~ה Wכ~~י .ר.שק~;;r:ילו~י~י~ם w?ללים~יד ה~~ vל
rוי t?W ~ י~? W~תךל;?.זpת~ה W י~~ W ?ר iJ ~~ 9זג~ט.ך~תזג~~ירהלא

?עול liiJ;:גפ;תע.ל י~~~וז.נ~ט.יגור 9ךריקו?זP.ססדי
~סי v~תצ;ת pל~t:כינו W ?ה Wזpנ~;ול:;בדק~כתא; י~~~פ.רוד ד~~~~;וזגחשגופ.ך

ע.י~?ך 7ע.י~י:;;גיןזpןp~ריד

tכים ?tך;שחבוריוr:זבוט~זpרהואךגופי

ס~~רים ל~~זגיםךגופ.ך
?עול iiJ/;:גפ;תע.דפ;ת ?tנ;מ;ךי~~~ע;סךךמ;ךר;כיך

האשיעור

גוף. v nי; igo?לל;דיע.תללא~ה w:;i~כמ.ש /oלהנ~כזלא

וושיעור

לגופ;.~קרה~לrזנור iJהדוקנ~rזי~ת

54 
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גדותעלשדפאס:אוקטביו
הוצאתניצן,טלכוספררית:הניי,ד

עמ' 170 , 2014קשב

משירי ) 1987-1935 (שיריםמבחר

 1914- (מכסיקומשורריבכיר

 . 1990נובלפרסחתן ,) 1998

 ;מהדהדים ;הזהברחוב"צעדי

אתשומעאנישב;ואח;רברחוב

 ;;שבו ;הזהברחובחולפיםצעד;י

 .) 61עמ'(כא,ןאמיתי"הערפלרק

פאסואוקטבי

הניירגדותעלשר
 i:tנ"לב ::ויררפ:ינ

הים,אלמוצאויזלטיר:כואיר

 , 2014המאוחרהקיבוץהוצאת

עבו' 85

אודשדאהלספרשלישיתמהדורה

רלוונטיהואועדיין 1981בשנת

כתמיד.

 תז::~נ::~ ?1האמתמטtכלת ;"בלילות
 /ומסוכן.כבד /יזvן,~ש.הו ;כ~ע,ך~ת

והמתכת /מתכת,כמומצלצלהדם

('שחד "ועורקיםורידיםחדוןהכמו

 .) 68עמ' , 6חורפי'

דיזלטירמאיר

היםאלמדצא

החושים,שפלבלנריאנה:אנה
הוצאתיצחקי,ב'משהמרומנית:

עמ' 73 , 2014לשירהקשב

"t:נשע;ןח;לכמ;;כדיוק ;ינז

 ~דק ~ז~זל~י;ת~כרלאש;ר ~ול riה
עמ'תנאי',('משפט "נפילה 1 נ::

24 (. 

המלצות

lתעוןוו

הוצאת ,שמותיכל :אמיררנה

עבו' 136 , 2014המאוחרהקיבוץ

הכוללמבחר , 2013-1993שירים

דבר,ואחריתחדשיםשיריםגם

דואינובאלגיותקריאהבעקבות
 /מושהית,גדולה,"אימהלרילקה.

שורות .!פניםהמתקראתוהדקות

בזפיעלאףנועי,והשקט,שורות

אתמפרמה ;כןפיעלאף /נועי,

wv "29עמ'בז',פיעל('ואף?גה (. 

אמירדנה

שמומיכל

nבm.ו n כ.דח.rץוrח

 ,העולםלידשעותברג:יונתן
עמ' 116 , 2014קשבהוצאת

ישבנ;ולאהדברים,היוכדרכם"לא
 ;הךסהערבקרושים,שלבמחיצתם

עלו ;שצעקותשעהאפליםבצעדים

איברהעץ //ל:גנו.שלהמחחמבית
התכנסוהסוסיםהמית;יכוחואת

הפכההאורצליפת /האדמה.בקצה

('תוםהקדים.""החורףקרה,

 .) 97עמ' , 1הישראליות',

למשודרמחווה :זרעאליייוסי

הקיבוץהוצאת ,מכרסלכנחמן

לשירהריתכווססררתהמאוח,ר

 'עמ 62 , 2014

קדושות,כוויותבהן,שמתרוצץמה"

מהמהירותשמתפטראו;רזה

רועיםשבו /חושך'ה'ויהישלו,
המהירות"אחרישניםהאורסוסי

עמ' 2הקבצנים',בשבעת('מעשה

34 (. 

הוצאתחיים,צידיפישר:גיורא

 'עבו 85 , 2014קשב

הכובע ;בגריההיודחלילעל"כמו

למותהולכתאני .1ראשהאתבלע
 .!התחכמתיהלוכים,כולנו ;אמרה

ללכתוהמשיכהמה;רהולכתאני

 .) 19עמ'('התחכמנו',לא~ה"

הוצאתשברים,עמית:פנינה

עכו' 72 , 2014ספרא

צוחקלא .1לורומההיאאמרו:"הם

במשוךה ;ושותהאוכלבוכהלא
 ;חתוםלאהוב.יכול ;לאומים.לחם

מות:;ןלפניורק //בכאב.וסגור

 //.כמוני ;לא /אתבתי,ליכשאמר~:י
 .) 6עמ' ,'בא'(להם"האמנתי

הפסטורליתכאווירה :ברקאייונתן

חושןאבןהוצאת ,העלמיןביתשל
עכו' 73 , 2014

השירה /ברורים:יתרונות"לשוא;ה

הכוריאוגרפיה /לשמים,ישרעולה

העשןפעלוליסגנון;,דורשתלא
נשפכותהגופותבטבעיות,/באים

ואפילו ;מרושלבחןהפתחיםמז

('מיוזיקל;קבוע"ההשתחוותסדר

 .) 45עמ'

 ,כחוללאכחול,עצמון:צבי

עמ' 59 , 2014קשבהוצאת

גםתפסיק;ישלא /בוכ~ה"ערבה
 .;הדמעותיבשו ;וכברל,ךנג~ראם

 .הבך~הלשפתככהמתאימה~ז;י
 ;שללקנ;מ~::נז /,ספסלעללסוכך

עמ'פארק,נוף',('עיצובצוחק"תור

38 (. 

כתנאיםשחדורמאירי:גלעד

 64 , 2014קשבהוצאת ,מגבילים

עמ'

 /:תלת-מ~דיקליפמרצד"בחלונות

אורניםאפו;רמטלייםפלשים
י • • T •י. • •: :

 ;שניותזp::נעהעיר, /מבואותבצדעי

מדףעל ;למכיהרמיםמשור~נים,

משובצים,פל~ל ;שדותמגורז,'פז'
::ננ!כי 1ל 1,1ל 12ול:גנךר,~דגה ;גבע;ת
 .) 55עמ' , 2קיץ'('חופשת;נר;נר"

הקיבוץהוצאתשוליים,חלפי:רחל

עכו' 110 ,ריתכווסהמאוח,ר

 ;הדקהשבילרקזה //תטעה."אל
שלהזוה;ר ;הכסוף ;הרועד

המהסס ;המפקפק ;הכישן ;החלזון

נמ~ך" ~~זוחל 11ל nשזו ~שלי
 .) 12עמ' ',רןjוז'(

הוצאת ,שריקהבר-יוסף:חכווטל

ריתכווססררתהכואוחרהקיבוץ

עכו' 95 , 2014

עינייםתהיה /זVוק, Qנתחתן,"בוא

ירקותתביא /אף.לךאהיהשלי,/
 ;פניניםגריסיאבשלאני ;מהשוק

כלעלשיצחק ;משותף~הנלד
 .) 55עמ'(שירהפנים"

כובתאברהם-איתן:רחלי

הכואוחרהקיבוץהוצאת ,האשכול

עבו' 158 , 2014

ריקה ;הבטוחהלארץ"שבה

 ;מיליםענודותידיים ;מהבטחה

 .;רוחבענני ;אובדותאהבהשל
היא ;המתהשלהאבןמצבת

 /./ריקותאצבעותיההבטוח.הדבר

('אצבעותרוח"ככנפיאצבעותי

 .) 115עמ'ריקות',

שוקעותהארניות :וייסאורנה

כתובסררת ,פרדסהוצאתלאט,

עמ' 79 , 2014

ושלושהשירים .ראשוןספר

מאודקרובאתעורר"אם .סיפורים

אקום /בהם.אגעכמעט ;לחיים
אזרוק ;כפכפיםאנעל ;גבוהה

 ./ברחובלגבריםאשרוק .1נךלים

 .) 65עמ' , 5('זרה'דעה"ליתהיה

. ~ ' 
 .,, ~ 41י\

לאטשוקעותהאוניות Jייסוהנורא
• 1 

 ~--תכו~

אותישתפגושלפניקררי:אוריה

עכו' 63 , 2014כרבולהוצאת ,המלה
לא ;גולמית ;אותי"השאירו

 ;תועה ;רגלכףכטביעת /מעובדת
 ;מאחורינחבאת ;החשוףבבטון

הבית"לחורבןזכ;ר ;גבוהקולב

 .) 36עמ' , 23למידותיי('בדיוק

~ 

מאי-יוני

r 

1 
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חבולים,קשריםאייגן:מייקל
הררי,ואוריפכלרעמיתכואנגלית:
עמ' 272 , 2014כרבולהוצאת
האמירקאיהפסיכאונליטיקאילשספח
עשוייםשמהםבחומריםעוסק

אתחשרבאורמאירהחלומות;
דרךוויניקוט,ביוןשלמשוגיהם

ומודרכים.מטופליםשלמקרהסיפורי
ילדותואתהמתאראישיפרקכלול

השפעותואתאייגן,לשוהתבגרותו
חשיבתועלהקבלהותורתהבהדויזם
הקלינית.

שלאחרןואקוררלאנג:רהואלי
היהדוימהליצאוםערויותילדות,
ושםידהוצאת , 1943-1941בהאג

עכו' 340 , 2014

ומחקריםיומניםקטעיזיכרונות,

היהדויםנאלצושבהמהתקופה
אחרנפדרים,ספרבבתיללמדו
 .בפישרסטראטהליצאוםהיהמהם
יומיומיתהותמדדוות·ההוראהשגרת

וגזרותיו.הנאציהכיבשותביעותעס

בלבדצי mשנהפעלהספרבית
לאחראליושבולאהותלמידים

גירושהחלבו , 42שלהקיץחופשת
לנאנגהרואלילמחנות.הלונדיהודי
חוקרתוסופרת,היסטוריוניתהיא

באמסטרדם.היהדויבמחיאון

האבשלהקרומתאהובתוהפסיבי,
ררים mמשואסיריםפליטיםוגם

כךמתוךשונים;נפשייםבמצבים

החשרה.זהותומתגבשת

כנרת, ,ולואיסלילה :רוסמןגתיחג
עמ' 207 , 2014יתןבזמורה

צעיריםואשהגברשלאהבתםסיפור
וליצור;להתקייםהזכותעלומאבקם

הזוגבניבשניהבוערהיצירהלהט
מציאותעםלהתיישבמתקשה
משכרהמורכבתוצרכניתחומרית

ונו'.משרותבנקים,דיהר,

 ,הצמחיםשתיקתכוושון:בנהל
 'עמ 395 , 2014עוברעםהוצאת

לעבוהרסטדונטיתהיאתמר
 .קלותנכההאחתשיהרסצויאלית,

היאבעלה,אתמאבדתשהיאלאחר
משפחתשלבמשתלהלעברומגיעה
הגסביחסונתקלתהיאשםבמברג.

תמוההבפעילותוגםמעבידהשל
העולםמלחמתלימיהמובילובסיפור
בהלונ:דהשנייה

 ,זיכרןומחלפימרמלשטיין:שמעון
עכו' 149 , 2014פרדסהוצאת

היאבספרהעיקריתהתנעוה

בתנעוהאםהזיכרןו,אחרההתחקות

ואםנהיגהאוהריםכטיפוסממש

"עלכאשרהמחשבה,שלבהפלגה
הליקוט,משימתמוטלתהקורא

עלילה.יצירתלכדיהופירשוההרכבה
ההיפרהתיאוריםביןהמוחלטהניגדו

המעורפלהקשרםלביןריאליסטיים
(גב "נשימהעוצרימתחרגעי ...יוצר

הספר).

פשרייתשלנעוריםזיכרןובעקבות
לאהיריןושכללהלו,שחיתהאהבה
לישארלמגיעהואהופסק,שלאצרוי

בתואובנואחריבחיפשויםופותח

 .אומם

 ,אורחעוברתגוררון-קנכט:לידיה

עמ' 198 , 2014פרדסהוצאת

העוברתאחתמשפחהשלקורות
עודאמריקהדרוםדךרמפלוין
מתוארתכךבתךו .בישארללקיבץו
היהדויםשלהגדלוהההגיהרתנועת
אישינפשחשבןווגםשעבהר,במאה

עצמה.המחברתשל

מאנגלית: ,הביתהמוריסון:טוני
הספריההוצאת ,בוגראלינוער
 'עכו 142 , 2014החרשה

פרסכלתמוריסו.ןשלהעשיריהרומן
 .) 1993 (לספרותנובל

הצבאימשירותוהחדמניפונק

ששנילאחרקרבהלוםבקוריאה
משוטטהאולידו.נהרגוילדותוחברי

חיכרונותחהררהתקפיף mבסיאטל
הלודתו,לעירצאתועד .מסריטים
העשריםבתאחותוחייאתלהציל
עםלהתמדדואותוהמאלץבמסע

לחיים.ולשובהזיכרון

אבותכובשת,אניאבאסתיו:שירה

 ,החרשההעבריתבשיהרובנות

20הקשריםסררתדבירהוצאת 14 , 

עמ' 383

לדיהשלבשירתןובנותאבותיחסי
וולך;ויונהאתרתרצהרביקוביץ,

הנעדראוהנוכחהאבשדמותשיהר

טוענתסתיומרכזי.תפקידבהממלאת
לאבמחזיהרמהמשוררותאחת"כלכי
החלקיותהפגיעות,האנשויות,את

השליטהיחסיאתומפרקתהוסופיות
הפטריארכלי".הסדרשלהמובנים

יונו :כופיניתהירח,נוףב?ז;כרי:ה ?iכוי
הכואוחרהקיבוץ ,פוןצסררת ,ריעס

עמ' 188 , 2014

כוללצפון)סדרתאת(החותםהספר
ואןו"פייןהירח""נוףנובלות,שתי

,\ 1 ••• ~ 
 ',י
1 1 

1 ' 
(אננה fואנ'י

הוצאת ,ריאקציהו:טפינמשה

 'עמ 191 , 2014השחרדהעמ

כסיפורגםהמתנהלהיסטורירומן
מרגליותישארלהרומן,גיבורבלשי.

הויהקישינבמטבחניצל(מרגוליס),
מנהלהואיאסין.בדירלטבחעד

טיבלגילויאותוהמובילהחקירה
היהדוי,היישובמנהיגיביןהאינטרסים

הומנהיגיםהעותמאניםהשליטים
המושבהרקעעלזאתכלהערבים;
 .ההםבימיםרחובות

הוצאת ,ברשתדייגזכויר:ישראל
עכו' 253 , 2014נוקרו

מאבדמבוססאמריקאידיןעורך

דרכים.בתאונתוילדיואשתואת

ושם,ירלהםונתתיגוטרמן:בלה
כוחקרעו,רתיהנצחה,שנות 60

עכו' 335 , 2014ושםידהוצאתוחינוך,

אוררואהשום",ל"ידשנה 60לרגל
 ,בקצהרהסוקראלבומיבפורמטספר

שלההנצחהמהלךאתעשור-עשור
הזיכרוןרשותהוקמתהשואהקורבנות

לוגבורה.לשואה

בהירותשלימיםאפלפלר:אהרן
ביתןזמורה ,כנרתהוצאת ,מדהימה

עמ' 238 , 2014

גברתיאר,שלונפשיגיאוגרפימסע
הריכח.ממחנההמשתחררצעיר

ככלמהרלביתולהגיעמתכווןהוא
פוגשבדרכו,מתעכבאךהאפשר,

דמויותעםומתעמתבהוהואנשים

אביוהדומיננטית,אמודמותהעבר:

 .חניכהסיפורשביסוןדברוקלין",
סטותטהואברוקליןאוןפייןגיבור
נוף"יגיבורי ,בחייומכעדתבשנהצעיר

לגברהנהפכיםונעהרנערהםהירח
שמרנית.דתיתבמסגרתלואשה

נפילתעלהדרשהפרארי:רום'ז
הוצאתאיילון,רכוהכוצרפתית:רומי,

20פועליםספרית עמ' 173 , 14
לפילוסופיהסטודנטיםומאתייה,לי:נרו

הבראתלהפךומתכווניםלעviבר,
קטןקורסיקניכפרשלהמקומי
מפגשמקוםהאוהברמלציח.למקום

תשובישללסיוריהםוהצטלבות
דשרתומההדדתכשברקעהכפ;ר

רומי.נפילתעלאוגוסטינוסשל

" 

שלהיהדותתפישות :נורקדגבריאל
יוסףשמאולביאליק,נחמןחיים
הוצאת ,גרינברגצביאווריעגנןו

עכו' 183 , 2014שיוכעחרשה,דהעמ

ביןהניכרהשוניעלמצביעמוקד
היוצרים.שלושתשלהיהדותתפיסות
שלתפיסתורקכיהיאטענתו
עלהמקובלתזואתתואמתביאליק
הממסדעולהציוניתהתחייהתנעות

 .הוציוניהישראלי

אולי:אזבשרותפרלכון:נאוריגלס
בשירתועיןופואטוביוגרפיה,

הוצאתז.ןנתןשלהמאוחרת
עמ' 176 , 2014הכואוחרהקיבוץ

המאוחרתשירתואתמכנהפלדמןנאור
 ','פואטוביוגרפיתשירה"זךשל

בכלדיוןלצורךהמונחאתומציעה
 .אוטוביוגרפייםהםשהקשריהשירה

אירעויםעלמצביעההיאזהבספרה
שאותםהציבורייםובחייםזךבחיי

מותעלאבלומשירתו,לחלקהפך
בשירתוהנכונותהמוות,פחדהאם,

ואף ,פוליטיתשיהרלכתובהמאוחרת
לאלתרמןמפתיעהתקרבותניסיון
המת.

~ 
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