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אתירו mבה ,-1963בבשניתחמוחת,ביטחתיותפשריותלנוכח ,-1953ב

באופחיציהכנסתכחבר mשי 1965ומשנתאשכלו,לויבידיהשלטןושרביט
העבדוה""אחדותהעציר","הפעולהשונים:בגלגוליהיצהרשהאולמפלגה
 ,)י"פר(הממלכתיתהשרימהאתשהקיםלאחר '-1970בההיסטורית;רמפא"י
מהכנסת.התפטר

שכמעטמעוערההבלתיהמנהיגשלהאחרונותבשנותיומתמקדשילןואבי
נחקהרלאזושתקופהבעטנהלררתטי,ובלתיפתטילהיותהופךמלבונשכח

ביוגרפיהגםכתבשילןואביכילהזכירהראוימן .דיה
המובהקיריבושלוהמדיניהפלויטיפעולופקריאתהכלולת

 .) 2007עובד(עםכגץמנחםה"זקן",של

וספרותיעיתילמחקרשזכהבתלודותינומנהיגשאיןנארה
נמניםביותרהמובהקיםהחקוריםביןגוריןו.בןכמודבכה

מיכאלפרילינג,טוביהטבת,שבתיריץ,יחיעםנה, mאדדו
עודר.צחורזאבזהוהבר

נשואיםלמצותספרושמטרתהמחברשלעטנתולמרות
הריימיו,בערובגוריןובןובעיקרלעומק,בהםעסקושלא
ברדכיוה"קזן",שלבאישיותומטפלהספרשלרובושרוב

מפלגתושלחובכללהישראליתבפלויטיקההנפתלות
אחתלאשהוגרדה-לתפיסתודניםנשואים mקושיבפרט,

חילתית".כ"משיחיות
נארההוענייניםהשמותומפתחהמקורותבבדיקתכבר

נזכריםשהםאומחבריםאינםהיישובאתשהסעירורביםשנשואים

דריפתהערבי",ו"המדרהמאערוותכךמעמיק,ניתוחללאקלומוסבהנף
טתספר,שכהפעריקלאות, mכלכלההצנחנים,האצרישארלים,הקומוניסטים

עודר.ערביותשכונותכפרים,הרס

חייושלהפרלווגאתבעיקראלאהאפילוגאתדקסוקראינוששילןומכיוןר
מתאפייןהספרביותר,ורביםמורכביםסבוכים,שהםגוריןו,בןשלומעשיר

וכאובים.חשוביםנשואיםמיצריואירבותחזרותכרונלווגי,סדרבאי

עלשהכריזרמיומעלה,משכמרשהיהמנהיגעלביקורתדברילכתובקשה
ההיסטרויה),פניאתמשנהחיתהשאלוינשק,שביתתעל(לואהמדינההקמת
שבמהלכההעצמאות,מלחמתחיתהביניהןשהמרהמלחמרת,כמהליוהו
מיליון.>חצימעלשמנתהאוכלוסייהמתךואחד(כאחחאיש-6,000כנהרגו
קרנסנזאולית,הנחהמתךויצואוכנארהכללמתייחסהמחבראיןלכך

ההיסטוריהוחקוריהאוכלוסייהמרביתעלמקובלהאועודייןהיהשהנעשה
הצבאית.

לאוךרשחחרנשואהערבית,האוכלוסייהאת"להבין"שניסהגרויןובןדדו
המדינה,קוםמיוםשנהשמונה-עשהרבמשךלהסתרדותקיבלםלאהספר,

גירושהקקרע;גאלותעברית;(עבדוהעויןהיהכןלפניאליהםיחסרוגם
"הסוכנותבלבד:צויונייםיהודייםשליטהגופיבפיתוחצידדהאואריסים);

וכד'.לישארל"קיימת"קןרהיסדו","קןרהיהדוית",

היום.עדהמפלגרישומה
הדתשלהונסתריםהגלוייםלזרמיםהחילתיהמנהיגנכנעלמעשה

המלאה".ה"עגלהמלוידייםהריםהדךראוךרלוכלהאורתדוקוסית
אתאהבואחי.דישראליתוכןביציקתלצחלאההיתוך""כורעריןוגם

גנב;(רומנים mתרבאתלואשפתםאתלאהעלוים,אתלאאךהלעיות
עודר).מרגלחסיסכין;מרקור

שנפערויים mהחבבפעריםלעסוקהרבהלאואףסוציאליסטהיהלאגוריוןבן
בהטיותבשקרים,אחתלאנתפסהואהיישוב".ב"תקופתכבר

לאיהערבית,לאוכלוסייהר mבהתייחסכאמרוענייןובחוסר
הראשונהבמפלגתומשבץשהאותוךהוכפרים,הערים mפית

כך(זערני),אחדשרסגןאוףמעטםערביםח"כיםכמהמפא"י

זכותמתןאוייישוביהםלהרסערבים,לגירשויחסולגביגם
רמלה,לוד,(דררימה,הגתמלופעולותלגביגםרכךהשיבה,
עודר).כפר-קאסםנעליך,קיביה,חסאס,

אפקטיצרוכךבדימונההגעריניהכורהקמתאתעדודהאו

עוסקאותבריתותכרתהערבי;ב mהמגיערןושליותרר mמא
קשד"ל"מבעצונחלץהשלישי""העולםמדינותעםנשק

עלהכריזסיניהאיחציכיבושלאחר .-1956בהקלווניאליסטי
השלישי"."הביתהקמתעולהשלמה"ישראל"ארץ

ביטחוני".כ"אקטיביזםבמחקרשהוגדהרמדיניותנקטגוריוןבן

אוכזריותלזזלומלגלג,ביחסנתקללמדיניותושהתגנדמיכל
כ"דה-בנגוריוניזציה".הוגדהראשכלו,לוימחליפו,שלשמדיניותועדרבה,

נכונותגילההאומח,ד .-1967בשנכבשולשטחיםגישתוד mבמימעניינת
הגולןרמתלעלאאךברןו, mירשוליםלהצויאהמערבית,הגדהעללוותר
אלףלמאהוקרוביישוביםממאהמיותרהתעלמותתוךביטחןו,מעטמי
לואההתנחלויותלהקמתהתנגדלאומאיךדהמלחמה.בשלר mשבאזרחים
שלרם.הסכמיבפניעתידימכשלולהעמידעלולותשהןמצא

לפולהיחסריותר,אינטימייםבנשואיםלטפלהיהאמררהספרשלהשניחלקו
יעקבלמאירסנהלמשהיחסרשהתאב,דמזכירוארגרבלנחמיהערייתו,
הרביםוספריוזיכרונותיוומכתביו,פתקיושפעמפ"ם,מנהיגי-חזןומדרכי

חייו,בחורףהרבהבדידותוד mרבמיהמקרורת)ברשימתמופיעים(שאינם

ערייתו.מרתלאחרעביקר
ר: mיופלויטייםמהותייםלנשואיםהמחברחתראוזנמרץבקיצורזאתאך

רדכובתחילתהוגדרבקורששדההעובדהבהדגשתלקיבצוים,השלילייחסר
עדפעונחשלאארלחוחבצרחלתנ"היחסוכקיבוץ,לואחקלאיתכחרהר
וידוייםרה-האן,ישארלהרבוצרחט mשישארלשלהחשאי""הקיבץוהיום,

מעטים"מלו"רביםשהיינוגוריןובןשלאמירתוביניהם,שהעיקרשונים,
 • 1948במלחמת

אתומכשלותיו,משוגותיואתבהבנהיקבלו"הזקן"שלשחסידיונראה
"ההגנה"וקציניהפלמ"חחיסלויריבים,חיסלוהביטחתי,האקטיביזם

מפלגותשלהחינוךזרםחיסלוהבריטי,הצבאיצואישלהועדפתםהבכירים
לאוכלוסייההתייחסותוהרבים,פילוגיוהרבנות,מלוהתרפסותוהפעולים,
עודר.הערבית

כאשררודני,וכמעטכריזמטיכמנהיגגוריוןבןדדוייזכרעל-היסטוריבמבט
היתךו""כרוליצוריר mתיסירנהמדינה,הנחתעלהתמתחר mנחבתעדותנו

חשד".ר"יהדרי

חיינועלהשפעתוכךכלשגדלוהמנהיגעלמספקלאאךמענייןספרזהר
 •בעתיד.גםוכנראהובהורהבעברהמרכזיותחיינוסוגיותעול

שלאפלויטייםמנהיגיםשללחייהםרידדומדןו,ריבכאישנעדוגרויןובן
ובודואיואחרים,אשכלולוימאיר,גלודה , mשכמשהמפלגתו,עםקריישח
הואיערי.ומאירחזןיעקבסנה,משהבגין,כמנחםיריביםלמנהיגיםביחסו
לארשונהריצדישארל")פלעוי("שרימתרפ"יביצירתמפלגתואתפילג
הפלמ"חלפירקו"אלטלנה",לפשרתיחסרכךבעותירת.מרכז mמפלג

רכךגלילי>ישראלההגנה,שלהארציתהמפקדה(ראשהרמ"אלופיטורי
"הסזןו",לכן,קדוםעודררמק"י",חיחת"בליהאנטי-דמוקרטית:בהתנהגותו

כביטולהאחדות,הפירקומלאכותאתהוקדיםראשומןוסיפורמעיןשהיה
יהבדןאתשהותיהרהחלטהכנו,לעהוחדריהדתיהחינךו mהוותבחינוךהזרמים
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ירiותבלשוןתוויםמחפש"קולי

מאוחרת"

לשידהקשבהרצאתאחרת,תבאואומרן:אלכסנדרהליאל
עמ' 70 , 2014

ס;סהסז;נידקזip.ורי r9זקילים ו;נ~~~ז;נ~יר ך,:~י.ע~תrזנ;ר i2 ~;;ז~ו"
ז;נ~~tקיםלקשר~~ינ:וילא ; .1ז;נת?,ן ה~~~ךדרק~ה ה~~;;ז ה;~ p ~ז;נלתם v י~י;:

~~~ברנכ:רחז;;ר .;יקז~~~~לחים~ז;ניקו m י~~~ת~זpפוחןז;נ~לרנכ:;ך
רת".~ס~ם~ת ';tחך~t;יז:ריז;י~ה.ר~ת~~אנ:וי~tקים Q~~ז;נים .11לתר~יסדד
 .) 10(עמ'
שבהםשירים mבסדנפתחוספהדשבד,מתךועלרהארמןושלה mשי

אלובשוררתפגעוה.אםובלצבחיקילדותה mמתאו
נוספים,רביםכבשיריםהקשים','בימיםהשירמתוך

ההתפרקותבתהליךהשפההתפקרותשלמקרמהבלוט
המשמעותהתרקונותאתמייצגתהאםשפתהתפקרות-

בדידותהאלתשמטתהולכתהילדה .הקשרהותפקרות
שאףהתפרקותתהליךעבצמהוחרהרפשהחסדבעלום

"ז;נן-הודיברוהשפהכהתפרקותביטוילידיבאהאו

לישן~ל.ת i2ז;ננ;ר;:דיא .1סר~דרתע,Wדוסיס .ה~~ ~קןסףי
ז;ננ;ר~קק.ת~נ:וי~ה 1ד~ל.יס,:;יןן:םתסי?.ת~tקיחןר;, Q~ל

<מתוךזpלה"~חזp,ך א~~-ךדןר 9ס~~ק~ה ,11ן ;tס~~גוף
שרב ) 14<עמ''מכאן'בשיר .) 12עמ'ידית',של mעד'שיד

מלוכינרמזובסיומוהרדיברההשפהפרקומרטיבמופיע
 , mאחאםשפתלעצמהמצאהאכןארמןוהפרקותהליך
~חזpךל::ד~עלזP.סצןזר P: "-חדשה mזהלעצמהובנתה

תו~ים p:~ךים 9ס~אן .11ז;נלים~ליז;י~תר~ת~קיאךסגוףסק~;ה~ת~~יף
ךת.".ס~~~לרות~ןשןרסדים~rזקשקךליילז;ימאל;,ז;נ~ז;נין
 , mהמשרדשבנתההנפשייםהמבניםביןבמתחעוסקיםבספררביםשירים
'חללבשירלדאותניתןלכךדוגמהבתוכה.פעיליםשעדוםהשבריםלבין

בשלמותו:כאןשיובאארשןו',

זp~ךיסל~~י ,ה~~~ .1זp?י א~~לזpסע.י~:ם-1 ן~~~ס~תוו:זים"~~רו:דוים
שוביעברכשהבלואזלשוב;,מבטיחהלתוכ;ימביטההיאבכניעה;מורמות

 /,עךiP i2ל:~י-tקית- 6ס~סקי~י~ d~Tךק 6-ת~ "ל.~מרה 9 ~~וסrזל;ןT i ה~~ב P. Tז~
מר p: ה;~~ס~תחר~קרתד~לי תר~~~ / הu !iל~ךןtרקר~~תלאלעלים י~~

 ."ט~~עדר /ט/~~עדר~רי~;הנר~הסגוףדבו;קל~~י ן~~qז

מלואלארמןושלתועדתהניצבתשברהאופןאתמתארלתפיסתי,זה,שיד
להתקרבכדידיהחזקההיאכיוםבמדמה;אשדהאםושבדילתחהסיפרו

כפנימיתנחוויתההתפרקותררית mמאיים,הגובהאךלוהתבונן,הקצהאל
לגמדי.וגופנית
ארמןושעדנהביקוריםבמרכזםאשדארוכיםמחזרויםשנימופיעיםבהמשך

השירבמרכזהעומדתהנפשיתבדינמיקהלהבחיןניתןבהםגםמצואה.באץר
העטןוהמפגשאת mרמתאהחלןואדןאלבהםקרבהארמןו-רשאןו''חלל
-סכנהתחושתלוצדובכאבדוריהוואהקדומת,לזרהחדשהזהותהבין

~~~מונכיזP.זסךהסר~~הvךזpק.ש דi2 ~iז;ננ;רסrזלןרל~חיסה,ירןiים ונ~~~"
ע.~ים /.ן:~נ;זז;ניך 9ךע,ב~לזpל.ג ,ה~~ר ,~~~לרות~~לית~~קר~ה .11 ת.ק~~
שובס!הותקל~ת~יiש p:ס~~דילרוים q םי~~,ע~ ל:יr.חו~יסךר~יםע.י.ר~ים

 .) 16עמ'נחיתה',('לקארתךקת" 9 ~

סד
 377גלירן

לאיחויבניסיןוובחמשההנפשית,השלמותשימררלעבמאבקמרכזימקרם
 1לקיהיד ?jז;נrזת t2מו~יסחrז ם~"-צעמהשלידהיששהתפקרו,החלקים

מו~ףסלןו~~חךiיז;ניtקית, qס~קר~ה .t11קיךים ת~~ד~זP.סס~הן~ו ת~~~~
פירקותהליךמתךו .) 15עמ'ביעד',נופל'עץ(מתךול~ז;ני"~~~עות~ין /

השב:ראתהשדדותהנהדשללקיומהעכדותהשיהדעלרהמנשוא,קשה
מתקיימותהוןמהכותבת,כגדלוותנתפסותממנההעלרהשהויהדההכהר

עובדת<אלכסנרדה),בשמההמיצוגת , mהחיצרנימזהויותיהשאחתהיכןגם
שבהםמקומרתהשבר,מעמקיאללדרתהשיהדשלתפקיהדהתפרקות.
לופצותקהורנטיים,מבנים mלבנכדישפה, mחסהויאמפקרות mהמשמע

הליל;הבאמעצאותימעיהד"היאשהתפקרה:אמהשפתלעבת mהכאת
:P ס~דזר.Pכתז;~q לרמm "תי~~-~רים- 9 ~ ,~~ןוד ;) 2ס ,עמ' ·<'שיהד',לז;נלים 

:;יןס~~ד ד~'} Vדך~דןר~מר~ה~תס:ינ:וי ט1~ר.~זקיהןק~ד~~אנ:וי י1~~
עקקלתךו~ן ט~~ס;סהtקיהן ]".[ס!!רם.~ם~לשי~י~ז;נים~ע,ז;ניקכ~י;ר

 .) 32עמ'אם',('שפתבצבעים"לדבריעדולשאהמחשבות;

אלהכותבתקרבהבשיריהלבנייה,פירקוי·תהל~כ 7בי:הדף: Tללא "נעיםים Tהש:~ד
השירהחדר.תךואלחזרהארתהשיימשכואלויהירשהםבידיעההחלןואדן

המורכבתפקידהד mבמיבלוטזר.נפשיתתנעוההיטבמדגים ) 50(עמ''זרות'
כניסיוןבעינימתפשרתהידכףפרקיעלבעבריתהמיליםחריטתהשפה:של

רבוהעצמית,בזהותומקומרתחשוותיוהגרף,גבלוותאתמחשדלהגדיר
המחדושת,ההגדרהבניסיןולכישלןוכביטוילוסכנו,ברלפגעוניסיןוזמנית

באם.הבגידהעלצעמיתלעהנשהכניסיןואר
שודרת~לס~;ך~ף~~ךקי~גז~רית~ז;נליםדט qלחךו;ףצרר"וז;ננ;רעדiד

 ם1~לשןרו~תוק~דאזק1יע.י~:םזוגותזק~י 11ס~הל~~דגזP.ד r ~ .1ערקךים
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מדדוות".צרוותסדנישאוין,שלצביהרלמצבהתאמה"איןאוימי"מלשד
בבוקראז"כבדהילדותבשחדעדונטמןיעה mהוהייחודהדגשתזעראולוי

אהבתילאטנא,תשאתיבטור."כשעמדנוליהציק ,'אכיתהביכרויםחג
לי".יפההיהלאאותו,
תהפוכותהבית,צמחיהחתול,בספר.נכבדמקוםתופסיםתגזדותיוהטבע

הביתחתלוהאובאניבחדד".שנחתה"העצבצבתאתמאזניםהאווירמזג
גםהואוטובות"לעשותפס-קלומתקו:גרגרודשא."באמבט"טובלהאהוב
גשם-ממטירכשקלוח"גםממומשת:ובלתיקת mמוחייתיתלהוויהביטוי

דלוקבחצר,מפנתרהאו !החצוה-דושרשליבאנידהורתנרואית mדובגן
עוםצפדא-טבא,מלצצלותבחצרהצלצוותעכבר".דמוייבדרלסיםאחד
אם,-להםמגןאניפסע."פסעוהמתקויםחלזונותייצואיםסעהד.""שוך
כערים".ליהם

להדגישמנתעלמתארכותשהןישמתגמשות.הספדבשירירבותמילים

כדיהנשיתהמקבילהאתמקבלותשהןישלציליהן,את
ארוטי.מבעלהדגישאומתריסהמגדריתאישיתולבטא
לועתיםהכותבתלשלטובתהמשחקיםהשינוייםלעתים
התוכןחשבןועלשבאארוותנינפנוףהעיק;והופכים
והמעב.

ל~מiדהכותבתביןסימביוטיקשרעולההספדבשירי
לעי"היאעליהלשמרועליילדתי,שלי,אמא"זאת

שלה,אנישלי,הילהדהיאשפע,"אמא-עוגן-קחאו
השיריםבאחדהאם".מחלליתלהתנתקעלי-לטובתי

אתהכותבתזתחתבספ;וביותרהומרגשיםהמשרימים

וכניםעירומיםמשפטיםלטובתהמיללוייםתכשיטיה
ספקלמסעעמהלצאתלאםקוראתהיאבהםכאב,עד

מאווייהןכלאתיחדלוהגשיםמציאותי,ספקדמיוני,
סינרים,הסיריאמא."באויהחי:בבשרחותכותהמיליםביותר.הכמוסים

שלשוהאצמיחאנישתצרי,מהתלמדיאתגגות."ללעיותנעלהסירים,
הואאבא,אתצריכותלאשתינו,קרעלום,ביחתביןנדלגצאצאים-זהוב."

עוציהתנהלות,חוכמתאותילמדיהחיים,חילעספדי-אמאבאויעסוק."
אפשר?באמתהאםאפשר".בחוץ."אדועדואמא,באויגברברים."עללי
תדירומתחמקתמופיעהכלצ,חלופתחמקמקה,תהיההמציאותשתמידאו

לומדרצוההמארה."לעאצליעזידןו."חקרחום"וחומיבחוםהגבירהכמו
 •בחום".לדמתוימקוםפינהפתע,נלעםדבר-מה,

')ופ!דרה

דועורצקםיריש-

 moמרtש>רי

ישראלי.משודדהואבן-נסהשלמה
בן-נסהשלמה
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הדדטניהי;ם mהניפוליןרחובות

~ךחים 1:1פ;ליןחך;ב;ת

w קטעו;ת 1:1 יכנ;ע~~~~חלקחם

ל;מ;ת p ~ז;ירימ;ת 1:1 ת;ע~~~א;נכן

P ים~~W ד~ךז:וי,לא::
~עך;יל~ז;-'נרילWא~~ךים

פצוע"עוףכמוהתפילה"עכשיו

 204 , 2014ד mהמאהקיבוץחןור,מעלותבשירהדד:טניה
עמ'

להטיחאחתאלליהתחשקהפלויטית,המפהשלהשמאליבצדשנמצאכמי
 mלהדוחרבתישיהרכמנקדאלבהקי;רלאהדדטניהשלשיירהמאסףאת

ליותראדירהששידתהטרובה,ליירתאינטליגנטית,במשותרדשמחבר
 ) 1947-2014 (מככדלאשנפטהרהדד,טניהכחייה.להשזכתהמזרלכתשומת

פרסמה-קלייןלבדקה-תניאשמהאתהוחליפהכתשובה,שחזהר mמשרד-
גםומכילמרתהלאחדשיצאזה,מאסףכחייה;כלכדשיהרספדישלשרה
יערז-קסט.איתמרשכתבמענייתנבדרכאחירתנחתםנוספים,שיירםמכחד

עתכתב'פסיפס',עוררךהמשודדלשלתמיכותכעיקרזכתההדד mשי
וכזאתהשארה.אתלכאובהממשיכהשיהדגםכמראמתיתשיהרהמעודד

לאלעטמי,ייחהדו,עיקראכלהדד.לששידתהחיתה
כמשהומשופעיםייחידוים,כצירופיםאלאככההיה

קצרזמןשנתכבולצאן,פאלושלישורליםמשידי
התאכחתר.לפני
לאדוךהיהידוםסלבעלהמקוננתכאב mשיזהוי
שהרבעהההתגנתודלומהאנו.ימינוערד mהחד

המציגיםהשירים,כגללדווקאלארהשרימה?כארשית
אויןומתנחליםיהדויםעםלטת mמהזהדותעמדת
הדברת,מההקשדותאלאלרפאוה,אחדערכיכהם

לנשמתאמתים'),'גשר(ממייסדי mפרלחנןכיניהן
שידארשפלים",מחלביםכידיש"נצרחרמתנחלים
בתי"שךפתאוחירמזעה,ההינתקותלאחדשנכתב
אלה mהקשד .הפלסטינים"כידיוחיללוםהכנסת

האםהשאלהנשאתלכיאםלשירים,מערילותאינן
להחגיםשמלא,משודדיכידי , mהפרכהקשדות
יעה. mה mאכימעדרחתהיוהפלסטיני,מהצד
אמרנית-שידהאלאמעיקהר,פלויטיתאיננההדדשלשידתהמקהרוככל

שיהרשלפדיחהחלההאחדתיםכשעירוםכיותר.אדריהלידיתלדיגיחית
כהניכריםשחלקיםשיהר ,'דmה'שמיבהעתכתבסביבכעיקראמתית,
השאופתשיהרטהורים"."אנחנושלצקדנית mמירפייפכאיזהלעדתי,גנערים,
אהבתהחיים,לשה"יפה"כצדכלוה mרמכתצמצטעצעתאכלאלהוי,לטהור

וכר'.חעשליליים,רגשותכעלום rאכאילוהיהחת,המשפחה,הילדים,
במשודדותהטובהלעדתישהיאהד-שפי,סיןר mשיכמרהד;ר mשיאכל

מקוריים.שיהדצירופי mזעכזהמאתוסחורגתנירם,האמרנירת

נוף,לתיאוריעזיםכאבתיאוריכיןמכלשתכשהיאכמיטבההדדטניהשידת
של~תםכגרמניה,עקודיםכמחנהנהדלו(הדדילדותהשללדונרפיאםכין

ספדיות:רדים mהמאשידיהשליילשורםנרפיאראצרה),שלעושארהניצלוי
אתנאים.נוףתיארויכסימןעומד ) 1976 (אחריםחרמים rאהארשןו,שידיה

השניהדודלשידתלשייךניתן ,) 1991 (החייםבאצרותהשני,שידיהספד
הושלםהמענייןהוא ,) r) 2007ז'ןקהואחןח,השלישישיירהוספדלשאוה,
 .מכלום.

תאנ;ההיה"העולםכלל:כדדךקיציכףונ,שלרבהכאבהארשןוכספהרככד
ר~אקהשרפההזאת;ת mכתפאזהתהקהלת mכתפ ץ;: iZהיההעלום

כחמשההדים."";פסגותאדמהכסיכארי,ד1,ןמורת"אדמה,אולסיחגין".
אתלהעבידלעתים,מצליחה,הדדאלבהשארה,כזרועתנקשרהכאבנאמר;ו

י;ם mהניפלויןרברת m "כמרחירשית,מטתימיותנזכרתלהעכי;רשקשהמה
כתירכ mמכגשם;,לאטצומח"הקברארהקטעוות",מאצכערת;יחלקשהם
ק.רבמאחורי;ונמשךהתעשייתיי;םהכתי;םכששוכלשבפתקפרטר, mהקכד
שלהאינטימיותהעץ".קודורתהשעבחירכפניו;,העשבריחוכרכה;,סכילכאן

לשלבמצליחהכה,קשרויםשהםהעmה mלמדעמם mההזהדהנוף,תיאויר
כמיןתלויות;עצקותהנוףוכתרךי;ם mפ mעדמהדיין"לידליופי:אמיהרכין
שאיננהזיכרוןשידתזהויחדדך".";צלדיכים mמג m;אשעצישקוף,מסך

~זקטך:;גים~~רירפ;חךים 1:1
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כזיכרןוהנףואתכרוכתאלאהכאב,אתלתארכדיבקלישאותמסתפקת
לידי.לתמהילהאנשוי

לצאן:פאלושלדים mהמאישורליםשידיאתר mכדהמזכירשידהונה
העידהצרפתי;,החלויםביתהעי;ןכחךדירשולי;ם ; mרנסג"נפקחת;
דוש mעתיקים;,כדשרעצימעפע.;ףחמסין,כתךוחרתךלב;ןפרפרהעתיקה,

הדדשלהדתיתשידתהנחדרים.צירופיםחלוי".כלאמכאוב;,כלאחוגג,מאי
יכלושכמרניחילתיגםרכךאמתית,מאשדיותרלדיגיחיתקרובותלעתיםהיא

היע;דאלפליטכמראליי;ךנמלטתהשבת;אתחסדהאני"וכמהעםלההדזות
לביתגעגעואופילוה;כאוב".רם, mההבונקראל

שכמרני:בחילוני-שמאלנילגעתהלציחהמקשד
כשפתרנ:וי"/.כהד-הכית,נרגעד;קאפרסק"חרט

כתךושכדי;רלעש;םכרכהמחסקמקדשבית
טובהשיהרכלוו".מערוטל /ונכלם,מכרישגרף

בית"אכניכאידיאלורגיה:כנטריב,תלויהאיננה
אותילשרתכנפש;ינעורת ; mקמחיאפדוות,זpנ;י

לידכסיכות mצפרפנשיםפוסק."הלבתיכחרמן
היבש".המרוקן,לכיאתמיטיבותהכות;לחרפי

דורסנית-שאינהדתיותשלומדגשעדיןתיאור
כספר.מההקשדותכחלקמיליטנטית,

בנאלייםשיירםמעטלאגםכמבחרישזאתעם
מורכבותעללעצמה""מוותרתהדדכהםצורמים,
"כדממההמרכן:מןכהכללותומשתמשתלשתית
גרפי",אתצרת mמהכא;בכשקדירותהזאת

שלאאתלכא~;ימכעדירשולי;םכטוב"אודה
לו;אמים mכנדרהשופטת-אני"כךהאביב",עדנתאתהעשב,את;תמחק
יכלוותהאחרונותהדוגמאותכששתיכדין",לואמים mכמרטיטה,כאהבה
הישארלית.האמרניתהשיהרשלמיטהרתהיתממותארתהכמייצגותלהיתפס

וקנאהרעועזם,הכילוהתנ"ךסיפויראבלכיהדות,מאדוקטןמומחהאני
מכלטהוהרהישארליםהאמרנייםהמשודדים mשיואילוגדושות,כמנות
מדובראםגםהאינסופי,הלבלוטובלבוארקשדוהכלשכזה,"מלוכלך"דגש

אדמתם.לעכמצררפלסטיניםעקופיככבישיםהנוסעיםכמתנחלים
אהבה"שלקעחת-ידיהכפרתגש;םמכרסהשלי"אמאשלהזאתהמתקתקות

 mחסמורכבת,לאספחת mמייצחי"בחומדכמרבשבתנפשי"אחגהאו
היכןהזאת/השסעוההמציאותבתךואלי,אתה,כ"היכןשטחיתאףארדרמה,

העצד.למרבהשטחית,כללכדדךהיאישארליתפלויטיתשיהדואכןאתה?!"
בגעגעויםכשוחת;כקסאמים,כחברןו,החנקוי;םכגשמיםיעמדו"מיגםרכך

האמרניתהשיהרהאמת,לעלהדוותיושכי,אםהדד.שלבעשב"הפוצרים
השידהממרביתד mיטובנתרבהכללכדדךמזעהההתנתקותאתהמבכה

וכלתיציתיתרפרסטצדדיתחדשיהר-כימינוהנכתבתהשמאליתהפלויטית
עקירתעלצעד mלשיכדוגמהפלויטי.כפשרןת mהצר-לשוניתמורכבת
התמרים;,תנעותהים,"תמרנתהדד:שלהזההמקטעאתאביאעזהיישובי
דגליוכאדמה,מעךוארשומתמוט;טביתאחדביתמפרכסת;דק;הלככותרת

שמים".מקטרעות

השיהר.עלוםעלגםשחליםיח"צני,וערשצירכהתרבותשלכעיחחייםאנו
שרימותמופיעותוכמקומםקיימים,שאינםכמעטשיהדמכקדישכררבעיח

זכהשיהררכךגבר.אוליםלכהדיזה,אתזהומפרכסיםמהלליםמקורביםשל
בל. mהדהרכצדנשכחתשצוינו),חלושותיה(חףדהדדטניהכשלומעניינת

 •שבינינו.הקשוביםהשידהלחובביהדזמנותהאוהנ"להחשדהאוסףלכן

גלעדיוכל



צריונליהאיאתללטף

 , 77'עתרןספדיהלב,אלהולכיםהסיפוריםכלדייך:מיכאל
עמ' 222 , 2014

האחתהזה:הקובץסיפורישבעתאתכשקארתיביעבדו mתחשושלשו
אבלמיסטי),אפילואומדהייתי(לופעמיםאי-צריונלייסדובהםשיש-

השגהר.דךדלעוכמויומיומי,בקונטקסטמאדו,לנוהמובנתבמסגרת
והאופטימיהיפההצדאתלהדגישניסיןובהםשיש-השנייההתחשוה

בלאלאשוןרהעובדותדאייתומתךומפוכחתבצהדואבלשבהווייתנו,
יסתייםשהבלמטפיזיצרןושמבטאבסיפוריםמשהושישהדגשתילייפותן.

בטוב.

לוהשויעלפעלוהטובהצרןוהמשויע.למוטיבקשוהרהשלישיתהתחשוה
באופןכיהועצובההדקההתובנהבהםשזהרוזאתעוםבסיפרויםבולט
האמיתיתהישעוהחלוף.ובניאנשובניבהיותנולהשויעביכלותנואיןאמיתי
אבל,מאיתנו.נבצרהדברהולאנצח,בחיינרצהאםאוהנפשבגאלותמצויה
מכךנופלתאינההחחטוטאלית,להשויעבידנואיןכיההכרהלמרותכאמו;ד
בנשמתנו.עמקומצוילעזורהטובוהרצון
שללשמואותיהובילו-ביניהןקשורותשהןובחד-הללוהתחשוותשלשו
הלב".אלהלוכיםהנחלים"כל-הקובץ

לומדחצההאולהעביד?צחההאותובנהאיזההכותב?לנולומדרצוהמה
ישהשכל;דדךלואהלבדדךלהתבונןצדיךמציאותנועלכילהבנתי,לנו,

הבנתלביןהטבעאתהשכלתניתהאדייהביןהפעראתלמינימוםלצמצם
הלוגית,ההתבוננותאתלמתןרוצההכותבאחדות,ובמיליםהלב.דךדהטבע

האנשוייםהיסדוותאלהלבתשומתאתלוהפנותהקהד-משהו,הצריתלית,
שבהווייתנו.

צריונליתבדךדרציונלייםהאיההיבטיםאתלתפוסאיןכילומדמבקשהאו
לואהאנשוידדךלשפוטישצריונליהאיאתאנשוית;בךדדדוקואאלאגרידא
מציאותנואותו.ללטףאףואלויצריתליהאיאתלהוקירישהמתמטי.דךד
כךהיא,ומשימתנודציתליואיצריתלישלתערובתחשבןושלבסופוהיאהדי

באנשויות,כלומדהלב,שעדידדךצריונליהאיאתלאדותהכותב,לנואומד
שנוכלכדיהדגשאתלנוהעניקשאלהוים-טולסטוישלו mאמבחחחאת

במקום.אותולשים-כךלומדאפשראם-שנשכילכדימהשכל,להתרחק
התבוננותבהםחשוףדיירומיכאלאנשויות,אפופיםכלוםהסיפוריםאוכן

אופטימיות,מלאתאךמסוימתבתוגההמהלוההתבוננותבדמויות,מעמיקה
היאאנשויותנובאשדשביד-משהו,האוהאנשויהיסדוכילכךהמעדות

שברירית.

הללו:הרבדיםלהמחשתדוגמאותכמה
פתהבאשור,לאונשויי mאיששהאואלת;ועשר",של"תההארשןו,בסיפור

שומרייהדויםלשדדכםאינהשזאתלכךמעדושהאואףיד,בכףקרואאל
אלתרהבחיןממש,זה"ברגענכתב:הסיפורשלהאופטימיבסיוםמצוות.
מחייכתמלעיו,פת mמערטילאית,מעט,מטשוטשתכשלגלבנהבדמות
נוךד".כיוידעעלאלעיניונשאהואלבנים.ים mפזדובידיה

האוכיהכותבמתוהדו " mהדמןצורבהעין,מן"סמויהסיפורשלבפרלווג
יותר".טובגולדהאהובה,בתותצרהאתאיבדאשדלאמנןו,"לבאחרצוה

מקנןאחדבכלכילומדהכותבלשצרתוגילויבבחינתהיאהכוונהחשיפת
צריתלית:אינתבתהשניחןצוד,תלמתןלעמסופדזהבסיפור"המושיע".

ממנו". mפסיעחמישיםלש mלטועדאדםמחשבותלקאח"מסוגלהאו
דקלואחייו.אתמלסייםיגןואפוףשכלואבלהניאמלציחהאוכך mבזכ

אבלמהותו.מעצםהיאשההשועהלחפא,בעצמוהופךאףהאומצילו,שהאו
לאבקיבץושחייו"האפשרתהוה:האולמהרדין,המעדיעיסוקובאצטלתגם

וייעד?"חכםמיהמתה?הובתהחיהאבשביןמתוךושישמשכדיאלאנעודו
שהבלהטועןהשכלמרותאתעורריןללאלקבלאיןוכאמודיעדו,איןואכן,
מקד~

עדבולטתכההמחוותמווילמונט"הנעראו:אינדיאניתעם"אגדתבסיפור
נערשלהמצטלביםבגורלותיהםעוסקהואשהדייב, mלהמהכמעטאיןכי

אלוןאנזר
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נע:וספקשהאודובשולדוב,ספקשהאו
הצלם"ייסודיובסיפורמהדהודיו,הבןאתמשויעההאמא"סדוות"בסיפור
בקיומומשוכנעואףהעלום,בואראתללצםהסיפורגיבוררצוהבתבל"הצנעו
בצילומיו.המופיעהמטשושטתכדמות
עלעמוקותחנךומתייסרעצמה",אתשהגשימה"הנבואההאחןור,בסיפור

ספקלואיןילד.הדגכיהתחוורואז-האויבשלבתקרלעבדלידותשהתפתה
עונשו".עליבאוהאוד mבמאאו"במקודםכי

מעמיק,מבטמתךוהאנשויבטעבכאמודהעוסקיםהללו,הסיפוריםדדך
להביטשעלינוהתובנהאתדיירמיכאללנומעבידאוופטימי,חומלאהוד,
היסדוותשבהבדךדבלבד;שכליתלואמאחנתבךדדבטעבמציאותנועל
כיאנשויות,בעינייםאלארציונליותבעינייםנשפטיםאינםצריונלייםהאי

אופטימיתאדייהבוונטעויםאי-צריתלייםיסדוותמהלויםהאנשויבטבענו
להשויע.טובוצרןו
אףאלאהסיפוריםשלבתוכנםקדלאדיירלנומעבידהזאתהתובנהאת

עושירה.מלטפתעדינה,ובשפהפשוט,הלכאוהרבסגנןובטןו,בנימה,בצוהד,
שאנשוימהלכללכותבשישהגדלוהכבדומגתלהבצהדו,הוןבתוכןהןכה

בהווייתנו.

הפשטותהאנשוי,בטעבהמעמיקהההתבוננותכילומדצחהאנילסיכום,
האושגםלשיאה,מתעצמתשהיאעדהעלילהמתנגנתשבההעמקו)(במובן
ה"מחשבהעםהיומיומיהאצרישביןד mהמיהושילובהעמקו,במובןפשוט
כל-מיסטייםספק~סייםספקשהםאלמנטיםשילובתךולכת",יקה mהמ
התענוגאתמעצימים-קולוחתעשיהרעבריתבשפהמסופדיםכשהםאלה

הממחישהאחרןו,הסיפרומסוף mהלקבציטוטלסייםצחהאניהספרותי.
עםהמוארהטיולמאזשנהשלשויםכעבדו"קדהרבדים:אתלטעמי,היטב,
 mשכאיששלסיפורואתאחדיםדפיםגביעלבכתבהעליתיעזריה,חנךו
יהיולטלטל.לדגששיעדסיפרודת. mהמיבדרכוובמוותבחייםשנגעאחד,

למצבה".זה,זיכרןוכןעללו
המשויע;במוטיבשובלההדדדיירמיכאלאותנומחזיראלו mאחחנבמילים

אנושיכלויםהדיאמת,העשותלהשויע-צרתנוכלחףד-בידנושאיןאף
 •.בנושאנשוימהכלאתלהנציחהספחתאהבתומתוךאנשואהבתמתךו

עלןוצדוק
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האושרזולגלבקעמבעד

עמ' 64י 2014גווניםהוצאתסגרריםילאענייניםאדר:אולרי

קאנטעמונאלכיללמדמקובלמדותית,פילוסופיתלחשיבההמבאוכקרוסי
שמעבר mמהוישללט mהמקיומןאתלקבעוהאדםכיכלותספקהטיל

אתכנתכיוהוקציןזקשכללשופנהאוא;ודו mאשי. mהמהחשויםלניסיןו
סובייקטיבית,היאהעלוםאתידיעתנוכיסכרהקאנטיאנית,ההכהרתתדו
כספרלו.הייחדוינפדרעלוםקלוטהאושדדכםתעדוהמשקפיאדםלוכל

לדייקמוטבואלוי-נחשפתסגרוים,אלענייניםאדר,אלרוישלביכוריה
עבדשלכאוהרהמונ;ועולמנוהשופנהאוארית.התפיסה-מודגמתלוהוסיף
לפתעמתפקרכרתית, mלאומיתתרבותית,הואחדהקולקטיביזציהתהליכי
כאוסףסובייקטיביתראותמנקדותומצוגלקטגוריותנחלקמבדדו,כספ;ו
כאחד.והגותיאסתטיכחןהמארוגנותהתשרמויותשלמקוטע

איננהונתיכה,מחולכפסיכותרפיה,העוסקתאדר,אלרוי
נקייהכתיבתהפלויטיות.חברתיות,סוגיותעלכותבת

כספרההאוניברסליהוקלוהוראויותרומנטיותממניירות
צורנית·מכחינההאינטימי.האישי,הקלולטובתנדחק

פנים·כיןעריוניתהפדרהישנהוכשיריםכספראסתטית,

קיומןלצרוךדחף-תוכנה.יפה-כעו;דמסדור-כאוטי,חץו,

אדר mמייחאלוטריכוטומיותלועתיםדיכוטומיותשל
הרפרטוארממגוןולהדגשתוומגייסתעריןולכלנפדרבית

הגזמהסינסתזיה,חפצון,האנשה,מטאפוהר,הפיגורטיבי:

משניהמורכב ) 8(עמ'פנים''חוץ,כשיהרלמשלכךעודו.
לשניכחלקוהמסתפקשאינועזניגדויצורתהיאבתים,
ופיגורטיבייםאסתטייםאמצעיםלונלוויםאלאבתים,

גזומיםהשיחיםמטופחת;הגינה"כח;ץו )'א(ביתנוספים:

זהבמככ:ו"דגיזהנאספוהיבשיםהלעיםכקפיד;ה
"כפני;ם )'כ(ביתאוור".נופ;ךפרחיכיןכח;ןמשכשכים

קטןומסמרוסו;ףהתחלהתאריכים,שוניויפ;הצעירכימביטחייל;.תמונת
כחלוקהקרניכרתאינהמהפניםהחוץהפרדתעלההקפדהחרו".כקי!.'רנעץו
גינתשלומפורטחןמלאכתיאורהיטבומגדורתחוםא'ביתבתים.לשני
במילהנחתםהוואהחץומןהצופהשלראותומנקדותהנארהככלהכית,
(בלוטהארועםמזהוהלבית)(מחץוהמתאורהחיצוניכ mהמכאשר'אור',

לתמונתמצטמצם )'כ(ביתהכיתשפניםכעדואדר).שלנוספיםכשיריםגם
הנעוץוהמסמרכלוואתבלועכמותמתחו)תלויה(עליוהוחרושנהרגהחייל
לחרוארוכיןהמקופדתשההפדרהשמכיןהקורא,כלבהשירכתוםננעץכקיר
ומהקשוימהנתקנובעתחןומלאמפורטלחוץחןתטלותמציתיפניםובין

עוסק,הואשגם ,) 9(עמ''ריק'כשיראהוב.אותושללכתו mכעקכשנצורו
ממנו;.ריק"הכיתלחוץ:פניםכיןארדשובמפרידהכאוכדן,הנארה,ככל

משהוהחלןו;.;מלומשתההלרגעכמקומם;.מתחיםהבגדיםסד;הרוהמיטה
כאמעצותהיאהכיתכפניםהקשויעםההתמדודותכנiד?"זהאלויש;םעז

הביתכן,פילעאוףכמקום)מונחיםהבגדיםסדוהר,(המיטההסדדיצירת
שמץעז,משהוהחוץ,אלומביטההחלןומלומשתהההיאכאשרורקריק

זלותשבוהכית,פניםאת , mהקדומהכיתשוחתאתומכלהשניצחתתקוהו
ריק.הכלסדד

שלמשיריהכרכיםשוכהחחרמוטיבהיאכיצירתוהוצךרולסדדהדרישה
הזיםזיכןוראתלהעלותמכקשתהיא ) 10(עמ'הזיכןור''מחשכיכשיראדר.

שי mהמכיןלוסנכחןהחמקמק'כ'זיכרןולסדרתביעהכאמעצותהמתה
המת;ההאםשללדמותהמרומזי;םקוויםלשרטט"מנסהשי: mמלכלתי
כחדה".שתהיהקטנה."רקאםגם ; mממשאיזולצקת;מתאווהלתוכם,
לממשותהגדחת,כמעטמפורטות,הדגמותהמשוררתמציגההאחרןוכבית

ממשיהכלתיאתלהפךוהשי;רלפימצטיירכךהסדר,לשו mככהברהרו.
כדורה,תהיהשהממשותהצורךגםכנארהומכאןלחיהמתאתלממשי,
מאוערעםלהתמדודותככליכסדרלשימשומאלפתדוגמהומודגמת.מסודדת

מפרטתהמשוררתזהכשיר .) 23(עמ'דיוק'של'ענייןכשירלמצואניתןטרגי

76 
 377גליון

כאשרדיקו,שלכאמתלהכמויות,תאריכים,מידות,ומל~המעיקכמעטכאופן
"כחמישההשיר:כסוףנגלהכעקיפין,אלאמחכושאינואףהאמיתי,המניע

שינישולשומלפפתי;םשניאכלתיכשעבאוחת."שבעיםי mסגכחדו;ש
הלכתימהבית;.יצאתירב;עפחותכשמונה .1תהוכוסלחם;פחסתשום,
שנפטהרהשלום;,לעיהלאשתימאתמלו); mפח(דקהדקות;עשהרכאחת
 mההגתוננשלהמכניזםדקות".שבע-עשהר .;"ועשותשלשושבעויים;לפני
שכאשרנדמההאחרונהכשהדוק. mוממפתיעהאוגדןעםהתמדודותמפני

(חהורגשיתומצוףמתקשההאו mהמותאריךאתלצייןהשירדוברמנסה
האולכסוףכםרספחתית),מכחינההנקדוותלששולשתפקיחכדיקו
הכאבעםלהתמדדוהצוךרלעומגתברהמדויקהתאריךאתלהשליםמלציח
 .' mדק'שבע-שערהשלדיקולרמתעדמדויק,תאריךציןו mכאמצע

לשיאהמגיעההסדרלעלהקפדהכשיריההמשוררתשמייחסתהחשיבות
גוערתנמנעת,וכלתיטעביתשהיאהסדר,הפרת :) 26(עמ'זה''כרגעכשיר

של;ןכמקומואחדכלכס;ךךהילדיםזה"כרגעהדוברת:שלמאשוiדר
חבלקראהב;השזאתידועאנישלו;.כעלוםאחדכלבשל;ךאתהזהברגע

-ה"כסדר"תחשותעכדו".זולגוהאושרב;עקנוצרתזתה,שלאח;דשכרגע
הסדרכאשרנצורהרגשיהכאוסהאהבה.היא-עליווכשמיהרכסדרהנעצוה
כלשלהמקומותכיןבקעמתהוהואזתזתה,שלאחדכרגעומופרמתעערר

 ) 38(עמ'מכעור''כרוחןוכשירהאוש:רזלוגהבקעדרךהאהבה.ממשואיאחד

מגששיםומנוגדי;םסותריםצמיחה:קוונימסדור;תלוארכההכרוחון"פלומת
האולופעמיםישליט."וסדריגב;שהזמןלוחשת,אניאורגןו."סדראחר

והתקוהוומפחידככעורנתפסהסדרחוסרמואר".לעיומטילתוארמכעור
הפארי.אתויבייתסדרישליטשהזמןהיאהמובעת

לצדאךכנו,עללהשיבוומבקשתלסדרכשיריהכמההאמנםארדאלרוי
המלווהדטרמיניסטיתפילוסופיהמהשיריםכרכיםנשזרתזאתכמיהה
נובטנוטלרושלו mאמינוסחמאבק;כלאהקייםעםובהשלמהכוויתור

הואוק;וכיכשרע,מדייותרתילחמואלכעשר.מדייותרתילחמואלכן"על
 ) 46(עמ''~קבה'כשירכהקבלהכגרשו")."אופרה(כמחזהוכך"כךכיןיקפא

עכשיואחרת?/עשוההייתיככרומהלאחו;רלחזוראפשראי"כברנטען:
לאהדק;תואתלספורלא ...כזחילהה~קכהאתלעכורלחכות;.רקנותר
ארו?"ראויםשכסופהלזכורה~ד;העליתרלהתאמץלאמילו;טדרכילחפש
דיכאןושלתולדהאינםכשינוי,האמונהוארכוןלשינוילפעלוהדחףאוכח

מדפוסי mהנגזהמציאות,שלמפוכחתארייהשלאלאהחיים,עלויתוראו
(עמ'חייבת''הייתבשירהזאתהחשיבהמגיעהלשיאהדטרמינסטית.חשיבה

חיתהלאבחי;הרחיתהלאזולאווי;רלהגיעכדילטפ;סחייכת"היית :) 31
י mהככאקטכרמיסתהמכירהארדעלינו".לטפסחייכתס:יתכר~ך;הלך

שלהזיכןורשבאוכחכטבעיותמכיהרהיאדומהכאופןהאח:ושללקיומו
תלויים"/.חדריקירותלעזיכחנות;של"גלריהלעלומם:שהלכואהובים
אינולושדחלהישמרהזיכרוןרצון .) 29(עמ'אולחים"-להישמרמכקשים

האח;ושללקיומוית mהכהאחדשרמיסתכשםואחלהמציאותכמבחןעומד
הומשפחתי.הרגשיהמכנהשלהיציבלקיוםחיוניהוסדר

קצצרהרכשרימהארדאורלישלספהראתלסכםיומרניאוףקשהיהא
העריוניתהיריעהבדדוות.ארותנקדוותעלהמבוססצרלניתוחהמוגבלת

ההגותשיריובינותעושירהבה mהביכוריםכספרהמובעתהוספחתית

שישההארס-פאוטיתלסוגיהומייחדתככתיבתה mהמשורמתחבטתהלירית,
היאהכתיבהזהכשיר .) 58(עמ' ') 3 ('מיליםהאושכהםק mכשהמשירים,
לוהותירלהיחשףעליךהכופהאנטומי-פיזילווגיאוניםחוסרשתן,כבריחת

אוניית mהשלפע/לליצת mל"השתיקהגלויים:הרגשייםמבושיךאת
השתיקהמממ;קרושלוחןעלטיפותכמ;ןכמקומןשאינןמיליםמטפטפת;

ארדשלכשירתהלסיכום,מכישים".כתמיםמותירהמתיז;הואניל;יצת mל
ערויונותלאידיאליםומחויבויותגינוניםנטלותמערננתאסתטיתכנותיש

משרימהספרותיתיכלותמצאתיהעמדוים 64כןהראשןוכספהרנשגבים.
m הק~נ"דוקוא :) 49(עמ'לתארממנימטיבהשארדכפיאורבןi כשהן;ת

ער;בלקארתשי;רציפוריכמוגדלו;.הכי;כ mהמאת mתופסרקודות;
 •השמים".אתממלאות

אורכךניקולא



אחרתסימטריה

עמ' 136 , 2014טוטםהצראתשירים,החיים,אלופיבהט,דב

במקצעוו,כימאיגםשהיההדגלו,היהדוי-איטקליהסופדלוי,פדימוכאשד
כדיהכימיהבמעדיהשתמשהאוגדלוה, mספדשלוהשאוהמטארומתקרח

וגיאולוג,מעדןבהט,דב .המחזוריתהטבלהשלו,הידעוהדומןאתלכתוב
שרקחלאחדזאתוכלעדהעבלתלידיתשיהדמהגיאלווגיה mלדקמלציח
הגיאלווגיתשהשידהאלא .) 2013נשיקה(יקיצתדומןגםמהגיאלווגיהכבד
משלה,לצלוהאמיהדלהיששלו,מהפרחההמוטיביםאתממחזרתאינהשלו

אתכשכתבלויפדימועלחשבבהטאםידועאינניהפרחה.אתהמשלימה
קאוזי-'גבישמהם,באחדאבלבשאוה,עוסקיםאגבמהםששנייםשידיו,

מאחודישמסתתרהעריוןעםמעדות,לאבצוהדאלוימתכתב,הואמחזורי',
בכתיבתגם ) 46(עמ'אחרת""סימטריהמציעהאוכאשדהמחזורית,הטבלה
שידה.

 ,'ל m'הכגמזו,יוסישלמשידוציטוטמזכיריםבהטשלהגיאלווגייםשידיו
לבעםאבניםישאב!ןשללבעםאנשים"ישבלזר:צאןלנכסהפךשכבד
העוסקהמשואוהשלהשניהחלקתקפותאתבהטמוכיחבשיריואדם".

בדלקותהבקיאכגיאלווג,שלובידענעזרבאבנים.
בקחםבלדקותבקיאשרופאכפיהארץכדודבקדום

הוסלעיםהאבניםאתלהאנישבהטמלציח , mהמ
שומות,סימניםבהםלותתהגיאלווגיותהושכבות

ארשונה.מדרגהשלומשפחהקרוביהיוכאילו
אותםשחקרמיאליהםביחסחשבאמתשכךנאדה

מצואהאולגבורות,בהתקרבועותה,שנים,עשרות
אקדמייםחייםדקלאלהםלהעניקפנאיסוף-סוף

 .פאוטייםגםאלא

כאילו /בהטדב

לחיקאוומצהשהגתלתהקוה mפלנטה
החשדהככובלעוממליץהמשפחה,

חשדמקוםשמחפשים"לרומנטיקני;ם
ת mדושבימינוכיוןו .) 44(עמ'לדייט"
עתידהמחפשיםעציריםשלהמגמה
הכלכלימהמצבשנאושואחדיבחלל

i 

ששיריוכמדומניבאזורנו,הוחברתי

לגלקסייתאותםלכוןויכלויםבהטשל
הנכונה.האהבה

מגיעבהטשלהגיאו-פאוטיהמגע
שבו'טקטונופקדטוגדפיה',בשירלבשלותו

ביןמעדות-לא-מעדותהשואוהעךרוהאו
היציהרלסדוותהשיהדשלהיציהרסדוות
סוגהיאבעיניושהיוצורותוהאץר,כדודשל

תהליכיםשלהיצי;הר"סדוותצרופה.שידהשל
לעלום;,אבדויםקדומים;,בזמניםאטיי;ם
שלגדולהבהכפלתמיומנת;לעיןדק-ומתגלים

איודיםגדלויםות mכיצר;וכיצד."התמונה."
 .) 29(עמ'בסלע?"קטני;ם

 .לי~י 'tלי~ש
האדםשננתולפניעדרכאמת.לא,
w זע,~ןתאן·~·"ד~הr· 6 ~·~דדד~ים

 ,Wל~ד ,ן,?~סרג
ט;דף.לופתעכסלע,ך;מםא;דב,היה
~~ Q דק; 6ש~~~ Q !ף~~ד-ה,". -" 

 .שי~~ד~קם'ו~~א
שבהטמוקד,גבריאלפדופ'כותבלספרהדברבפתח

מוסיףהייתיובקוסמי.ביומיומיבהתבתנויותמצטיין

כקוסמונאוטמתגלהבהטהחללעלשבשיריואוומ;ו
בדממ;המרחפותבחל;לצדדית("בסמטהפאוטי
עמ'הקלו",נתיבאתלחצות;בדדכןהחלו;ץספינות

ידועהואוכמהווהגיאלווגיה,שלרבנומשהאו ) 39
האבנים.מןלידיותלוחצובהסלעמןמיםלהצויא
שמשדודיםבתופעותהיאשלוההתבוננותמיטב
לעתיםנהוגכמהוו.בהןבקיאיםאינםלבטחאחדים
לשפתלהיתדגםמסוגלאינומעדישמאמרלחשוב
כימאי-סופד;היהלויפדימוקדלאאבלהשיהד,
לכימיהופרופסורמשודדהיהטדייניןאבנרפדרפ'

דנים,עדוישנםהיחי,דאינוכמובן(הואופיזיקלית
אוחדים).איסדאדיהצחייק,ששןועצמןו,צביביניהם

להיתדגםיכלוההמשוגיתהמעדששפתמוכיחבהט
פייטן.להיותגםיכלוהומעדןלשיהד,יפה
אדותיק mמרגםהאדמהבטןאלחדורמעמיקבהט
וגםסלעיםובניסלעיםדאוההאוהשמים.גדמיעד

אינםכבד("הכוכביםבמסילותיהםשביטכוכבי
קדהםגםכאילו ,) 45עמ'לתפילותינו",נענים
הארץ.כדודשלהנסתרתהגיאלווגיההמשך
חיצוניתקליפהעםקשה"ביצהמאשדד mיללאממשילהואהארץכדדואת

אתד mבמילצייןאפשרהפאוטיהמעדןשלשידיומבין .) 23<עמ'סדקוה"
נדידתכמוהארץכדודות mלנדידתאתמתארהאושבוות', mהל'נדידת
שכנה"אילתשנהמיליןו 480שלפנילמסקנהומגיעהגדלוה,העמים
כלאחרתשם,נשאהרלאשהיאטובכמה .) 25(עמ'הרדומי"לקוטבסמוך

 . mקלנציביהופכיםהיולחופיההמשתזפיםהסקנדינבים
עלכותבהואהאחדים,הגיאלווגייםמשידיוכמהכמוהומורחריאח;ובשיר

ס~יד,הן,;ק,pז~הןה

 .זP.לנוס~ז:יי~ה;:ז~סתךז;
ל.וכר~גל;ת~~ירים~~חנו

 ..ה!!ממהעשות.כל

~~ tp ד~י~ים.י;~ך~לו
ל~ד;תהך;מ~ים~ךךיקים

 .םי~י~~~לב Qיף ~;tךה;קרי
 ,ה~~~יג;:ן~ז:;~קיעם::ד~מךדרנו;ם

כחלל.כפיזה
: • T •: ' T ד

t?וי~ים: 7 ונ~;ד::~~לו
~ g דנו:r~ g דנו:rךק.חקי~

 . .~גוiכ.ק .i ~ ל~~
פדימדיזפתחנואוגב

ה.· i ~ 17-לרמ;ליף p~נ:ר

המדע,עלומותביןמכליאהוא'לארנדדו'בשירו
בקפיצותהמעד,עובד"כךהותנ"ך.האמנות

שלליופייןמערישיםבאישרוי;םמאות,של
בשיריו .) 31(עמ'עתיקות"פיוטיות ;העשחת

ספדאתפעםלאבהטמאזכרהואחדיםהמעדיים
משלי ,) 31 (תהילים ,)-26ר 21 (בראשיתהספדים:

עודו. ) 34 (

מתריעבשידתוגםאלאשלוה mבפקדלא
האורבותהסכנותלעבשערקדרםנביאכמרבהט

האנושישהמיןהאפשרותעולהארץלכדדו
מצביםעלבגדול;,שנחשובהזמן"הגיעיחוסל.

שלומותםסופתובהפיצץושלדיאליים;,
אסטראוידידילע'ארץ'נגיפתעולכוכבים;,

 .) 38 (האנשוי"המיןאתשיחסלענק;י

החלקעשדים.שלשוהכלולהחייםאלופי
ביותרוהטובד mהמילטעמי,האו,הארשןו
לכאוהדהאוהשיריםשנשואמשוםאלויבספר,

העשריםהמחבר.שללמידותיוד mביה"תפדו"
אלהבשיריםובאישי.בחבהרעוסקיםהאחדים
חברתיותלותופעותעצמולתוךיותרבהטמתנתן
במסילותיהם.הוכוכביםהארץכדררלעמאשד

הקפיטליזםואתהקרתעשיריאתמבקדהאו
ביטוילידיהשארביןבאותיו mעומדהחזירי,
המפודכסת,השדבבתהעוסק'המובחרת'בשיר

אירוניה .) 77(עמ'ממילנו"להשהביאחשדכרבעהיפ;הארשהלע"שסהדו
נדידתביןהנעיםמגווניםבנשואיםהעוסקיםבהטשלבשיריודזסהדלא
המבקשתהדגישההנפשנדדוישואדהנדודהיהדויהעמים,נדידתות, mהל

 +ביצירה.ד mמאמפלטוגם mמנלעצמה

אביטובירןו

יולי-אוגוסט
דד



יחדיונועדיםוהזיכרוןכשהגגעוע

עמ'ד o , 2014קשבהצואתרים, mמאמכבתיםזאב:בדאיליה

אחדבחטףגמעתימאוחריםמכתכיםזאבבראיליהשלשיריוספראת
הייחדויהמבנהבגללהרואי,מאמץהצריךלאזהמאדר.אטיקרואשאניאף
ומאביר(בירשולים)מאמרשקיבלמכתביםקטעיכלולהואהספר:של

שמרנהגילבין , 1946-1943השניםביןכששהההיהדוית)בבריגהד m<ששי
השירי,המענהובצדםחרץ,ילדשלבמעמדגינרסרבקיבוץלאחת-עשרה,

פושריםאלהכלילדותו.מתקופתוחמתותומכתבמכתבלכלר, mהמא
וסעורת.קשהבתקופההשזוהרומלאה,סדוהרלאאםגםביוגרפית,תמרנה

אמפתיההרבההמערורתמאדר,רכנהחשופהאנשוית,תמרנהזר

כמעטשלבאיחורלהרריוהמשיבלומשוררלילדבעיקר-
גםפחות,מיידיתהיאההרריםכלפיהאמפתיהשנה.שבעים
העלום,סדריואלהרריואלהכותבשלהפניםרביחסרבלש

והיוםהמשוררשלומבטודאזהילדלשרגשותיובאשר
עם(המיטיבהאירוניהנבזקתשרםפהבערבוביה.משמשים

כלפיעוקיפה,מרוככתאםגםביקורת,שמאחרויהשירים),
בשניגםשניכרזאב,ברשלהפואטיוכישרונואלהכלהרריו.
פאוטיאמנותלמעשההזההספראתעשויםהקדומים,ספריו
באמירותלקרההוא ) m<מעוטלעתיםאםגםמשמערת,בעל

לקרניות.
המתחקררי(מעללמדיקצרבזמןזאבברשלהשלישיספררזה

אישדוחףמה .) 2012(קשב,השעןונגדוטיסה ) 2010(קשב,

שררתנמצרת?כהלכתיבה , 1935ילידוספרוט,חינוךאדמה,
הגעגוע.תשובה:אולימציעה-כיום"גם-מקצעוימתגעגע"אני-שלושיר

רכךבירשוליםכשהואלגינרסרהוגעגעובגינרסרכשהואלירושליםהגעגעו
גםאלאהגעגועים,רקשלאנראהמדי.פשטנינשמעזהאךלעלום. .תמיד

אותר.דוחפיםאותםלתדעהורצןומרפיםשאינםהזיכרונות
הראשוןספררעלכתבתיכברהזה.הספרעללכתובהתכוונתילאבתחילה

אתהדגשתירשםמאוחרת")הלידהנלוד.בשל("משרורזאבברשל
בנוףגםויותר,שנהשבעיםפרחהארשיהרכללכתבשלאמישלייחדרו

רצץנובטכזהכישרון"איךותהיתיהתאחר,שירתםשפרסוםהמשוררים

הסיבהאםתהיתילכתוב.דחףחשתיוהנה,מקרם?"משרםכאילופתאום
מסתכמתרהכררתנרפגשתילא(שמעלוםלומחברולספרהאמפתיההיאלכך

צעיראניהזאת.הקשהלתקופההרגשיהקשראלויארמיילים)בחילופי
אךומהפכים,מלחמרתשתיחרהרשבהןקריטיות,שניםבעשראמנםממנו
בדמדומירעדו,זאתרבשרבליס·התקופהבהדילחשריכלותיכילדזאתבכל

מחנייםמשכונתמשפחתועםלגררזאבבראיליהעברהעצמאותמלחמת
כלולההעברי,הגדודרב mב , 1948משנת(תמרנהקטמןושכונתלשלוי
ייתכןובחרותי.נעוריבילדותי,אניהגתררותישברמהמקוםק mהלאבספר),
לאמפתיה.תרמהזרעובדהשגם
מאחדמתחוררלמשל,כךתיעדוי-ביוגרפי.ספרזהאיןלהדגיש:חשובאך

כלהזהלביקוראיןאך ' 1944באוגוסטבארץלחופשהבאשאבירהמכתבים
המחב:רשלבתגובותיוהד

בספררכברספריו.בשלשותמתקייםלפואטיהתיעדויביןהמתחאוכן
שהובאבקיבוץ,שלולמטפלתעשרבגילששלחמכתבהמחברכללהראשןו
ובתיעדובר,מצאתילאכיכהעלר mאביקרתיבעשתוכלשרנו.כמעט
מכתב,שלהנוכחיהמבנהפאוטי.ארי mאמנערך-מוסףשהביא,נוסףלקרני
הפואטי.עםהביוגרפילשילובהלוםפתןורלדעתימציעתגובת-שיר,ומלוו
הביטויאםהעתים.במצוקותרגםשבפהגםניכרתהמכתביםשלנטירת mהא

בעיקרלתארם.ממנומתאיםהיהלאדק,עדטחןוהיהלאלב""מכמיד
לבקרו,לפחותארבנהעםלהתאחדצרונהביןהנקערתהאם,מכתביאת

לחיילים"במטבחכשעבדותההנפשיים,הפיזיים,הכלכליים,קשייה,לבין
בבית("נגרריםברלהתכבדמקרםאינההדיהררגםומתישהקשהאנגלים"

מטבחון").בחצר,ים mשירעלוב;,פינתיחדראלררבינשטיין
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למדורתקיסםאפילומוסיףארינוהקשייםאתמעציםאינוזאבברבתגובותיו
נפתחלמשלכךהלהבה.אתמנמיךשהואנדמהאףלעתיםהמלדורמה.

משפט /-הלילה'באמצעאפילואליךלנסעו'"מוכנהבמשפט:משיריואחד
עםיחדשנהיהאפשרותתהיהל"."ארליובתגובהפעם";מדישבמורכב,

אבא'לה?//ע;םלהיפגש"אפשרותכותב:הואאפשרי"הכלהריאבא'לה,
כותב:הואהכל"עלבינינול"."רנשרחחבגתובהאחר,בשירלהניח".אשמח
רקלאהאוכימלמדהספרמבנהנעטה,בלאךבדיוק?"ח mנשמה"על

מוסוויתגדלוה,אהבהברוישלוהנצחתם,הרריולזכרנכתבגםאלאמקושר,
מעטה.לאבביקתרושלרבהברובה,
תרבנהשזרארהמשורר,שלהיל,דשלהואהמענהאםבררולאלעתים

ונשנותהחחררתהאמירותלגביהסקפטיותלמשלבדיעבד.שהבשילה
מסתיימות.לא("מלחמרתטוביהיהוהכלתסתייםהמלחמהשהנהבמכתבים

ר"רמלחמרתאחר"במקרםלעשרתמפליאות;הפוגות,באות
אחרים.למחתרתהמענהנדרדלעתיםחדש").זןאלישןמזן
הפעולים"חגבמאי,"האחדשלבמכתבאזכורלמשלכך

("בדרומהאלהימינועלחברתיתוכחהמשאלשירמביא
גםכךבצווארם").קול;רללאעבדים /-לבנהעירשל

זיכרונותשללפרץ'דגלים?'בשירמביא"הדגל"אזכור
האבן"בקירותאדומותמ"ססמארתהחלאסצויאטיביים,

להיותועדהקומוניסטי)הנעורבריתבבנק"י, m(חבר
מתמיד.טיילבהורה
מכתב mלשרבגתרנהפאוטי:דגשבמענהישלעתים

הואם" mאלהשקותשוכחלאובטחירקותשותל "."
שכחת;יאםזוכר-א;יניסביבימהלכיםרבים"מיםכותב:

מתחכמות:באמירותמשתעשעהמענהלעתיםלהשקות".
ארהרגל";מידתאתהמגףתאוםתמידלאאיטליה;,"יפה

גרמנים".שוונאמאכלענבימגדל"אניכמרישירותאישיותאמירות
ל"צחקנרהתגובהשירלמשל,בלקוניות.כאמורלרקותשהתגובותקררהאך

היאטשרנרביץ*"ימימהכך:נפתחבדרך",לךשקשקשההפטפטניתמהאשה
בהערותיב mרממעיראשרהמשוררעשרהטובשקשקשה"'.'האשהכנארה

הילדיםלסופרתבאשרגםשנעשהכפישונים,ביוגרפייםענייניםשלויים
דעתילעניותאךגינרסר,לקיבצוובהקשרגםפעולה,אתהמפרטתבהערה
בשיר.ולאהשולייםבהערתלהיכללחיתהצריכהכולההשררה
זיכרונותיו.מטעןבשללאאיכרתימשוררהואזאבבראיליהמקרם,מכל

בעיקרהנרזה,בספרגםביטויומצואאךהקדומים,בספריושניכרכפיר, mכ

שלענייןזהואיןאינספורמשורריםתיארוהטבעאתוהרי .טבעבתיאורי
תהמאדר,מלציחזאבברובכךמהבנאלירת.לחרוגלחדש,להפתיע,בכךמה

ממהרת?'את'לאןהיפים:משיריובאחדלמשלהפאוטי.ר mבכעיקרימרכיב
חרישייםגליםבת 7w ~מתחככי;ם"חלומותקסםמהלכתבפשטותב mכהאו

כדבריו,השראתו,אתששואבכמיאחור".ונסרגיםנרתעים m-1הכנבחרפ;י

חשובהוכיאמינים,מאופקים,ציוריים,תיאוריוארצנו,בשבילימטילוים
צוורמות.מזויפותממטאפרררתנקייםבעיני,

ברשלספריושלשרתלעצמו.עומדהזההספראיןהייחודי,מבנהרלמרות
חיבוןר.תיעדושלגםאלאגעגועשלרקלאאחדקררפרסמהרריםזאב
מעטלאישהקדום.מספררלקרחיםהסוגרהשיררכןהפותחהשיררכך

הקדומיםשיריובספרירגםהואילמפתיע,זהאויןהספריםבין"התכתבויות"
אליךלנסעו"מוכנההשירסוףלמשלכךהביוגרפיות.ההתייחסויותונר

דומויותהמשרטטדרבל'הלמשל,הנוכחי:בספררהלילה"באמעצאפילו
הקברות(ביתמקומרתוצלו),הארבלגםאךכמרבן,(הכנרת,נרפיםנוספות,

מרפיםאינםכיאלויושרב,שרבבספריומופיעיםעח)קלונועסנהדריה,
 •.יחדירנרעדיםהאלההשנייםולעתיםזיכרןו.חלקםגעגעו.חלקםממנו.

אדלרדוד

גןמרתבפרסזכהחשון","אבןבהצואת ,שלמהבלתילחמתה mקסציאלור mשלספח
ביכורים. mשיבקטגירויתתשע"ג,לספתח



ובחולבקודשנגינה,נגועמשורר

עמ' 130 , 2013אפיקהוצאתירושלים,זיעראלעמקעוזר:יוסף
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מרכזימהלךהיאהגיארגרפיב mבמשהתנעוהלמשררוהאוגדלויתרןו
הנסיעהתנופתירשולים'.יזעראל'עמקבפאומהקארויםשאנוכפיר, mביצי

שברמרתקפואטילמהלךהופכת-בעצמוהנהגהואכשהמשררו-הונהיגה
גםופושריםמגלמיםלירשוליםיזעראלעמקשביןבנרפיםהושנויהניגדוים

מרסיקלימנעדעבלתשיהרזר .עחרשלהונפשיני mהרהדיאלקטיהעלוםאת
ישראלייםיהדוייםמקורותיהומגוןר.עשירותרכני-תרבותי

המדורנית,המערביתהרמרסיקההתנ"ךכאחד.ומערביים

מהם,באחדאתרכז(בהמשךלועוזייםעבריםמשוררים
קייג').ג'ון

משפחתומחייתחנותכמהבתיאורפותחתכאמורהפואמה

בירשוליםמהזמןהגתורהרמבגדר,עשלתהעחרשל
קדושההתחלפהכלשרנורכךיזעראל.עמקלשדרתעובהר
וקדשהצהב;ת;חצרי;ת"פרכת : mאחבקדשוהאחת
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ףסrעזור

?ם f?':יאל yך rק 9 ~

רקים mעלומותביןלחברשלובהעזהומרגשמפתיעעחר
דךראחת;בכפיפהלדורהםשיכלויםלוהעידלכאוהר
שלוהרבדיםרבתהרמרסיקליתהגמישההעבריתהלשןו
שביןהמתחיציהר.ובשמחתבהתפעלותוביופי,בהומור
המציאותמןבריש-רבענייןמוסיףהותכניםהנרפיםלביןלוין mקדשוה

התרכביחההמלצלוישהקנרטרפרנקטמצואתאניהמובהקת.הישארלית
האדמהעבדותכך-מקדושהחלוגםכיולאיזןולהרמנויהזאתבכלמגיעים
בשירכמרשירים,בכמהמופיעהוכנע;רכילדגדלשברבקר,במושבבעמק,

יב'שיריםאי ,"ע~ר.:;וןiרזריחי r :~~~קר;ת w 1 ת,pז.ק~לכידים ם:~ wס ל~"יז:
נ!לדערהיא"הכתבהביצים.""·מטיל;תשמיםיראותתתגל;ת"ובללויםריג':
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שמי.""
צב'.בשיר ,"י~'ת~תן\ת iלך~ח ך;~~~ו;:ס~ריא 7~כ?נ:רי"לורגם:

~ן

במקצבקראינהעחריוסףשלהמחדשתהאמיהרכילינדמה
בחומריםאר

אדמהעבדותביןבחייוהמשלוביםכהכלהמגווניםהתרבותיים
הוואיותרהרבהשרב mעקחניבמשהואםכיומחק;רללימדו

בכלל,העבריתהחילוניתהושירההחילוניםהמשורריםכנגד-
הבעתהלשונית,הפאוטיתהררירטאוחירתהאוהארשישעניינה
שבשבר,הוכאבהשברלאהבה,הכמיהההובדידות,הייאשו
הדאוליותעםעח;רשלשירתוהריכהישג;העבריתהשפה

הרמוניתשלמרתלאאחרת.דךרלנרמרהרשבה,המתריסה
ניגדויםהכלולתעצמיתמעדוותאםכימעצמה,ומרצוהשלוהו

פשוטיםהלאהניסינוותהוטובהרעהונוכח,הנעלםקוצורת,
חייומצורת,תוהרלימדובחייעצמושמצאעדעליושעברו
לוערמתהמדורנית.לתרבותפתיחותלצדעובדוה,משפחה
הנעדובשיחאביןרכדדומשוררשלהקשההכאובתהאמיהר

~תס~ד;ל;ס~אשר~תס~דידרת,~ת~כ;לירז.ורזp~~ריק ה~"כוח':'ייפוי
 ם~,!ג~לני~ין wסחרס?.ת/ס~שר~הס~~רהיא {i ". ל;~סמגיהרס~זקי~ה

מעידעחריוסףהרי ;"םי;?עלאךךים iילא ;,pזל~~לםרס~ד~~ים !ת.?.ללל~ן
ללכת.לאןדווקאלושיש-לחלוטיןאחרמשהראוומר

נפרדבלתיחלקהוםלוחשוביםהוריתמוסשהמרסיקהמשוררהאועחר
-באמצעותםעוברשלוהייחדויהקלוהשירית.מנשימתו

עצמומכנההאו "".ה~י~~ ~ג~ ,י~.ל!~~נ;ר~ךהא;נ:ו1יאז.וi?.תסtקיהןרי.~~"
פט'.בשיר

דרךהשקטפואטיקההאושנשוארלשירד mבמיכאןלהתייחסרצוהאני
 ה;~~ס;~יהןנךוךה ; 19s2נלiךנ:ריה f ה~fז~" :'ב-קייג'ג'ןושלר mיצי

four thirty three 
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כ:דם". דiiל~~~ק~הסתכ~ה.לכל:י~~לס~לג~;ה

ששלחבמכתבאוונגרדית?מערביתלומרסיקהחדריי mחכםלתלמידמה
והשתיקההשקטעניין-המדשריהתנ"כיהמקררלעמספרהואעחרלי

בנירשנילנוכחשםנאמראהוןו""ויידוםאהוןו:שלהמקהרלענאמרים
אומרכאשריהעשובספרגם mמחכהשתיקהמלעת . mלמרהנשרפים

הלבןשהצבעשכמראוסיףכךעלהשמש.דומייתלנוכחשיהריהעשו
למקרי, mפתובמקוררתכאןהעמוקהקשבהשקט,כןהצבעים,כלאתמכיל

גבלוותשלקייג'אצלכךכלהמדרתיהעיקרןולוצפרי;צפריללאלאפשרי,
למקררמתקשריםאמנותיצירתשלבמשמעותהנעלם mלכיוהאין,הריק

זריהדוית.דתיתמוסריתלמשמעותמתחברתהאסתטיתהמשמעותהיהדוי.
אישיותלפנינוכיכךעללתמהראיןאבלואמיצה.מקרויתאומיהרשעייה
עג':בשירכלשרנוומתריסה,פניםרבת

ההליכה,יעדהיאהגדלו,החסדהיאבדהרההליכהבעולם,הואחיזההשהייה
האמרניתהאקזיסטנציאלירת'איתקה'.קרראפיסשלהגדולבשירוכמראלוי
לאדמהלנרפים,הקשרהםבאשרהאנשוייםהחייםאתמחייבתעחרשל

ומכלה;צת mמלאהיאהבדידותרגםלייאשושליטהשםאויןלומקררות,
הואמנרההשיהרמלאכיאלואלוישלתני mהרבסלוםמלאכיםישכיאלוי
באל.

ירנירת. m mכלומעניקשלוההיסטורי-משפחתיהעברזיכרןו

~אי ה~.ק~זfר, י~~ד~~דיוד~נך;."סנ:ריכrחrו~ם ן~~ fי w י~~"פא':שיר
 ".חנרנ/'מביתא-שררג'משכונתמצהיבתו;תמרנ;תלישהורישוהך;י
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 "".ם;Wלrזר~להלאם r9ו~לה~ין Wחף rtfוי W ~וr~ת
;Wחל:םrזר~להארלV(יםrו~לה~ין

~לחים".rזר~לה~דלהrו~לה~ין

כיוםהקיימיםלקלוותהמצטרפתשרב, mייחדויקלובעלתבשלהשיהרזר
 •העברית.בשירה

בז'תרמאיה
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אחרלבגולהצעה

הפלסטיניתמהסיפורתקלטאחרים,וסיפרויםלייטנכבה
אלטייבערכו:ע'נאים,אלטייבמערבית:ותרגםליקטהחשדה,
עמ' 132 , 2014מעטןהוצאתגרנובסקי,ויוסיע'נאים

ה"לייט".שלהקץרוהשקדישנוהאנתלווגיהבשםכבדלייט":"נכבה
הנכבהכךמהרגילות,פחות mמסטדנ"לייט" mסיגדיכאילוהאשליה.
פחותהיאהספרותייםנציגיהאברעה-שערשלסיפרויהםךדד mהמתאו
מחייב,כהשםבעלתלאסופהכארוימ"ה-נכבה"."בככתית" mפחאסונית,
בגדתויותרטובתחליקהזרשהנכבהכדיהמאמציםכלבהשנעשיםנדמה
זה,מסוגמאמציםשלמתצואותיהםוכצפויזאת,עם-העבריתקרואשל

בתחבלוותהבמהלקדמתהקלעיםמאחדוינמנעתהבלתיהנכבהחתרת
 . mשתובתחפשוות

הנכלליםהסיפוריםמאחדהשאלוהאנתלווגיה,משםהמשתמעתהנכבהכמר
אלטייבהומתרגםהעךדושלהקדמתופיעלכהבטחיש),ארג'י(מאתבה

קה mש"נלאחדהבמה,קדמתלאלאטהערביתהפרחהלהחומקתע'נאים,
בהןשניםלאחדהערבי,הספרותעלוםלשלויע'נאים,שלרבדיובגסות",
לשיהד.המומיהמקוםאתפינתה
הלךעלויצירותיהםהמשתתפיםביןהושתיהדמיןומעידיםאסופה,כבכל

הנאספתפלסטיןאתגיארגדפיתמגביללאע'נאיםנבער.שממנהבחבהר mד
ממדינותהידקו,הקרצדימשנישתרת. mמגלרימקבץאלאלשו,באנתלווגיה

פלסטיןלאהיאהיצוריםבעיניהמשתקפתפלסטיןבאזרו.שולאבאזוראחדות
מקיפהלדמויות,מסביבמהלכתרפאים mלדביטויאלאמקרם,ארזמןשל

אומדים.שהםמשפטכלבסוףוישובתם mא
מתלעמיםלקם mפחות,חלקםלה,מעדויםחלקם
סליםשלבסיפורולמשלכךלחלטוין.ממנה

קצצרהרמייליםחלופתהווא"פי.אס",אל-ביב,
אלויללתדןו.זעשבהאהובתולסלימה,ע'סאןבין

שבחהבשםלסיפורבחדשאל-ביבמשרםדוקוא
ציפייה.שלאיומהתחשוהמתלרריתהקריאהאל
ונדמהר, mצרמשנהונוגהחמנטישנדמהמה

לפנימתחתעצומתהבמלואנוכחתמהרשאמת
מבצבצת.היאהנההולוך",קרב"יתיהשטח.
לומחלתלדיכאןושהפכההאהבהזעשבה,האהובה

אתקושורתהממלאתבכלל,הפדרהאוהגיארגדפית,הוהפהדרונפש,גרף
השוניםהסיפוריםשלהאישיעהלוםמתקייםכאילויחד,כלוההאנתלווגיה

ארמתחלקתשאינהמעוקמת,אשינההדמתיהלייצרמסוגלתשלאקרעקלע
מתרס.מייצרתמפרידה,

 mיצילעחבריםחמישהביניהםמתחירםהאוסף,נקארשמרלעשבסיפרו
העציריםהקדומים.לדדוותיה mעבתוהשייכתלנכבה,משלהםזיכןח

מתעתעהאחרןוזהאבלזיכרןו,לששליחיםצעבמםדאויםהמעודנים
ונתוניםלתחחתנסחפיםשלישית.ארשנייהידכבדכשהאוד mבמי-

בטחיש,שלהיצירהאתהמלווהההפהדרהיאהמהר,הבין-דרויתלהפהדר
מרמזמערב,בסוףארושםבמזרחהםמיומנים,לתסריטאיםהנעריםהופכים

ביןשגתשרמדלולתנכבהאותהלשוסופההגדלוה,ההלויודויתלאימפריה
ממנהמצרפהק mממאםאףהזה,היוםעצםעדה mבטדגיתקיים mהדדוות

לאף.מתחתממשירתההברהקחנהשהיאהדימסוימת,גתדיחירת
בשפהמשתמשמתמשך",וניכורשפתם"שפתי,חמדאן,מייסאןשלסיפוהר
 , mמדבהשפההסכסךו.שלהמבלוגןבקטלוגסידורשיהיזיהוי,כאמעצי

עושויהאתיבדסליתשהשפהלרגעכשנדמהגםהביותים.לוכלהזמןכל
פנימההכפרבתרךאלימותנגדמחאההפגנתסביבהצדדים,כלאתלאחד
דךדלרמהצחהשפה,שלפילטריםדךדהסיטאוציהעדייןנבחנתלמשל,

העוקבת,ביציהרגםשייכרת.מעגלי rבהפדרהשלזהרת,שלפילטרים
הפעםההפרדה,נמצאתחליוהו,שיח'המאתים"וקצתצדפות."של"חרפן

שלזרלהפך:יים, mהתדבהוסממניםהשפהשלשאינהזרהקלאסית.זר
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אוירו.עיצבוצילםו,אסמבלאז',פיסלו,באמנות,עוסקתשמאלימגלעינת

ונוכחתנסתרתכזרבאקאריותוברנדומליות, mבכהמפרידהמחסוםהמחסום.
שפגשזרצדמאיזהשישאללקומאן,כמרתםילדשאלתשדרשוהזמנית,בר

לחשדו.ארמבטחואתבהלשיםאםשייעדכדילאחחנה,
אחתבכלדרמהתהליךומייצרותהאנתלווגיה,אתמצרפותהשונותההפדרות
מחקוקתובחינהלקר,ביחסהדמויותמיקרםההפדרה,קרשרטוטמהיצירות:

מעבדהבתנאיגיארגדפיהפדרהקרלהם.המוקצהבמרחבתנעותםשל
המכנסיים"למיהקובץ,אתהפותחתהיציהרעםנאסרתמהרמייצאת
בשפהמצואתהיארגםביפו,עובדתאביב,ברמתגהדהיאהאלו?";האדומים

אחד,בצדעבריתובתוכם.המופדריםהתחומיםשניביןלתנעוההביטויאת
התשקוה.החלום,נשואהמקצעוי,המפשר,בתפקידהואנגליתבאחד,ערבית

פתקההלינגאוהבתפקידהלשונית;להפדרהשמחוץלמקרםהכמיהה
לדיכאון.תשקוהביןלרחם,צפןובין mהמחב

השאםשל"הסתבכות"ביציהרנמצאתמטא-פיזית,ארפיזית,הפדרהערד
לנרמנדובפלויטיות,מסיבותהישארליבכלאבעבדנכלאנפאענפאע.
פדרטגרניסטשלזרהפדרההיצורים.עלהמפרטיםהאחרוניםבעמדויםהמיעד
האפשחתמתקיימתשבתוכואוינסופי,נוסףטתסצנדנטליממדמגלהמגופר,

הדמויותאבסודר.היאהטקסטשפתעצמו.שלוצריחתועללדיןאדםלהעמיד
אלימה,קפקאיתמעדנתשלובהוותהווגיחו:ךכאןאיןזאת,עוםכות, mמג

הנגליתנכבה,לעמילהאףשורב,לעדת.אדםעצמומאבדסדקיהרבין
היצירה.שלהפנטסטייםהמעבדיםביןלרגעים
נסבלת,הבלתי mהקלהיאלייט.לאהיאלבליעה.פשוטהאינהלייט""נכבה

הלאומיתשלשיטתיופירקולארמיתאחתלכדיאישיותטרגדיותאיחויהיא
אחתלכלאינטרפרטציהמציעהקיומהובאופןבעצםהאנתלווגיהלאישיות.
מעתהמספחתהןלזר.זראותןקושרתשהיאבכךבה,הגלומותמהיצירות

העוסקסרפדיםדודלששוכחה,זיכרןושלהפדרה,שלסיפרואחד.סיפרו
תופסתאךאחד,מצדומזמןממקרםהמנותקתהמושג,שלזוהמושגית,בנכבה
כמואמנותיים,גבלוותשנידתלצדשני.מצדבתעדוהיותרנרחבמקום
אדגרבנזהרהשימשוכמובדתיים, mקצר,בסיפורק mמתעדוהבזדםכתיבה

"האחדת",התרבותשלללבההיישרהמגשריםמלבדך",עדו"איןהוביטוי
החזיתות,לוכלהצדדיםלכלהממעונתהעצהאחהלגבלוהעצהכאןיש

ככזה,ובחינתוונפשיאישיכאירעוהנכבהלבחינתהצעהחדש,תיכןולמזרח
 •פנים.כלפיתכבהחוץכלפיכ"לייט"

דרתןתומר

מגתודדלפילוסופיה,והשוואתיתכלליתלספרותסטדונט-דותן-דדייפוסתומר
האחרונות.השניםבארבעבבלרין



למותאיךליתגידאל

 399 , 2014גווניםהרצאתהכרם,ביתשלישייתארח:אביחי
עמ'

קרבהלוםבנחהעוסקאןרו,אביחישלביכרויםרומןהכרם,ביתשלישיית
המציאותאתבומשקףהמחברבחייו.חשדדף mלפתהמתקשהטרי,וגרשו

בספרהשמתים,שנותחילת mהשעביםשנותלשהישלבישראלהחברתית
מהםנכבדשחלק , mחברתי mומורכבוימתחיםתסכלוים,דילמות,גדשו
 .) 1973 (הכיפרויםיוםמלחמתעבקבותישארלשחוותהלשברקשור

דורשלההתרסהאתאוחמשרטטשבובאופןהרומןשלו mחשיבעיקר
פרוצתזוהמדינה.מקימירווכנגדועביקרהרויוכנגדהכיפוריםיוםמלחמת
לאידיאלובחינךוהביטחתיסטיות mהדקוטרינבפגמיומתמקדתהחצוה

המדינה.דורעםהמזהוים , mהמלולמעןהפטריוטיתההקרבה
בניהבדםשהוקמההמדינהשללסיפורההחמןמשיקיותרב mהבחבר
המעיקהכיפורים,יוםמלחמתשלהשברלביןשבינוהמורכבלוקשר

היותרהנקדוותאלההכםר".בית"שלישייתלמייסדיהשניהדורלע
ממנוהעלוההמסרשביןמהדמיןולהתלעםוקשההרומן,שלמשמעותיות

חותרהרומןהחברתיים.ומשעקיההמלחמהעלהמחקריתהספרותלתובנות
אותם,העוטפותהמיתיותמהשכבותהמדינהמייסדישלהאידיאליםלערטלו

דטרמיניסטי.מלחמה"כ"מצבבישארלהמציאותאתהומציגות
במלחמתהתעלהלידהמרכזיתבגזרהשלחם-ארחדמיתי,ברומןשמדובראף
שח~נךדורשלמצבראתלהבליטכדיבדמויותיומשתמש-הכיפוריםיום

למעןלמרתמוכןלוהיותללחוםעשליושידעפטריוטית,והקרבהלגבהרו
איבדשהאידיאלרחשהמלחמהבעקבותאמןרמשברפיתחאךהמלודת,
באמצעותארחממחישהדרךואונחהזהרתמשבראתומשמערתו.מקסמו

אירוני.גרןרעבלישבתיםדיאלוגים
קידשועלמרותשלמדורניתחילוניתכגרסההפטריוטית,ההקרבהאידיאל
לשותףאותרהופכההעקדהבמיתוסיצחקשלתפקידואתיבה mשה-השם
התעעררהעמויחדבחזית;נסדקרקלא-בסיפרופעיל

הדרחת.ביןתהוםונפעהרבמדינההחברתיתהסלוידריות
הפטריוטי-המסראתפניולעהלוחמיםדורהפךכךבתךו

שהאבסבילקרובןהאויצחקיצחק: mעקמיתוסשלחילוני
הציפייהאותהמלחמה""מצבאתעליוכרפההמקריב

לו"הקרבה".ל"גבהרו"
מתךו mז mמשבסצנהמומחשהבין-דוריהקונפליקטמרטיב
שלכבבארהאלאלהבינהשאי-אפשרבחזית,הקרבחוויית

כמהניפרץובתוכםהמלחמה,שהניעהיים mחבתהליכים
שאומץה"צבר",דמותכגןרבישארל,המקשדויםמהמיתוסים

האוהעיקריים:מאפייניההםהמולדתלמעןלמותונכונותולבר
רת mהרלכלזרקצרארח."עשלבדיסקיתהסתפקלא 1בררך 1

גתיד"אלכהעללושהעירהקציןעלונבח ]".[הקפל"דאת
זרהזה,הג'אנקבכלכיבלעדיו,ארהקפל"דעםלמרת,איךלי

 .) 285-282(עמ'לי"שנותהרהיחידההזכרת

ידידוקרתי,בררךשלאמרעברייה,-ההרויםהדוחת,שניביןהיחסיםמערכת
לידהישובקרתי,בהשמשתתפיםבסצנההיטבמומחשתהובנים,-המשפחה

עלמלאהבטןיששלברךומסתברהחדש.מגרויולמקרםהעוברוברךוההגה,
חדורים mהילעלהםנוטרהאומסמל.שקרתיההרריםחדשלמאמיןהאני

לילדיהם:קרבהרגשיחסריאךאידיאלים
החשוים,אתשמסממת~סלידה,מתמשכת,לחגיגההזמןעםשהפכהשיטהזו

אומריםשכלוםדבריםם mארקאלא 1 ." 1ממשידברלהגידלךנותנתלשא
כמהור,אוניםחסריצעיריםלמטרותיולנצל mהכבידיהםשהיהדורזהר 1 ". 1

 .) 139-138(עמ'אותםלוהמיתבתחילתםממששהםחייםלוקחת

קרב"כ"הלרםשמצקוותיוקולקטיבשלבבארההאובךחהמנטלי,בחבר
להביןחציםאינםארמביניםשאינםההורים,דורשלאטוםבקירנתקלות

ברומןלכךראשונהעדרתכמחלה.ארתהמזהיםאינםואף"המחלה"את

הצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה
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ז'קטרהפיליפשלשירזובפינההבאתיגיליונותכמהלפני
) Philippe Jaccttet (, ,מתרגםמחזאי,סופה . 1925ילידשווייצרי

פרסים.עטורומשורר

הקוץבמתךוהשניהשירזהרלשו.נוסףשירמביאאנילכןאהבתיר.
הזריעה'.'עתת

הידידקרתי,רגםאמרגםלא-מאובחנת".מ"מחלהסרבלשברךוהקביעההיא
הגלוייםלוסימפטומיםלמצוקותיולבתשומתלהקדיששלארים mבהקרוב,
הוחיפשווקרובים,הרריםאשה,עםתקיניםיחסיםלפתחהקשויכגרן-שלהן
אידיאליםכרפיםשהםיתברראםעניין.ותחומיעבודהאחרמשוגהבלתי

ערד"עללויםאלהצעירים-ההמשךדורעללא-מציאותיים
(עמ'בבדידותם"אותםלהשאירבסוף,עורףלהםלהפנות

138 (. 

לבדלהמבקשכקלוקטיבמתבטאיםדורורבניבררך
ביטחוניותדקוטרינותעלתיגרלוקארהרריומדורעצמו

הרומןאוךרלכלבהן.נאחזיםהםשעדייןלא-מציאותיות
במוסכמותמאבקאחת:שמשמערתןאמירותפזורות

זאתלמרותהשני.הדורבניחונכוברכיהםעשלרבאידיאלים
נטלואינועצמםמשל mזהלגבששלהםהמאמץכיניכר

הסרתבטקסשת mהמתסצנהזאתממחישההתלבטות.
מגדודהכיפוריםיוםמלחמתחללילזכרמהאנרדטההלוט

הגדדו,בספרלחתוםשםמתבקשכשברךוחרמ"ש-מילראים.
אינוהוא-עקאראהמרות".מלאךשל"חרמשוכותב:הוא
עומדוכשהואמקלומוסו,פלטעתהשזההאמיהרעםשלם

אחרים,בשםלדברזכרתלושישבטוחלאנחדר:הואמשמערתהמלאועל
שנכפהאפשריהבלתימהמצבתסכלובשמםלהבעיהחללים;בשםד mבמי

המדינהדורשללאידיאליםכחרוםבעללצייתמהתביעההוסתייגותעליהם
 .) 56-55(עמ'שלולודקוטרינות

באחדהמתומצתתאבדו,דורשלנימההרומןאתעוטפתסופרעדמתחילתו
חברועםשיחהבמהלךברךושלמפירהנפלטיםהמשמעותייםמהמשפטים

(עמ'שלי"באמתשהואמקרםפעםאףליהיהלאאלוירגםלי"איןאהוןו:
בועקתהעציריםבחייוהוחמצההיעדר"תקיע~ת",בשלתמידיתמעוקה .) 27

-באשמתושלא-המתקשההשניהדורשלקיצוניכסמןנשמתו,מנבכי
 •עצמו.משלקתסטחקטיביתזהותלגבש

אורןאביחי

הכרםביתשלישיית

חבטךתרצה

יוםמלחמתעלמיותסזיבןת,טארומה,דמים:כבדתמלחמההנטותרצהשלספהד

באחרונה.ארדדאההכיפורים

יולי-אוגוסט
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להתעלותלהתרסק,לא

 288 , 2013עקדהוצאתמשלו,היגיןוישללבנתנזון:מלכה
עמ'

נפש"),"אילמילא(אךעלום""ענוויהנםבתוכנוהחייםיוצריםמעטלא
השידה,בסוגתהןלה,ראוייםשהםהציבוריתבתהודהתמידזוכיםשאינם

בסיפורת.הן

בתוכנילבוכובשתדופןיצואתכמשודדתמכבדמוכרתנתנזןומלכה
הקדומתבשנהכאחת.כמת mהרמתהמרגשתהפאוטיתובאיכרתהכתיבתה

במאמריםחיוביותלתגובותשזכהבפרחה,הראשוןספדהאתפרסמה
נודיתפדרפ'(בתרכםשוניםויצוריםחוקריםבידינכתבואשדובסקירות

לאספדהואלוםעזר).בןואהדודודבןיעדהדורןו,אביבהפדרפ'גרבדין,
בתחרויותלהתמדודותכהעדהצועלואהמכר""רביברשימתלהיכללזכה

מרבן.בכלממנופחותיםספריםהשתתפושבהןפרס,נדרכות
שלנדלהלאמברעבהיותודגשומסעירשלווהמפרדעת,טורדספדזהר

ותובנותהתנסויותחוויות,שלכאחד,ומופלאיםנוראיםחייםמשבדי
נדיריםאשורורגעיענותשערתשלנרקבות,

סנטימנטליתדביקותשלשמץנטרליחד.גם
בדם-הנפש,הספדכתוב"השתפכות",וסממני

ומדויקת.מהודקתובתמציתיותבאיפקואך

שידיתאמתהשראתמתוךכתובהספד

בסיפורת,נוכחתאיננהכללשבדדךאינטימית,
שמופעלותהמילים,מקסםאלהקשובההשראה

צלילותהבמרבהשפה,שלהמאגיה mמכ
שוכנעוה.

בתמונות,ביטויהמצואתהשידית,השפהרובד

הדילוגיםתוךשזרדרבמטאפרדרת,בדימויים
לשןושלברבדיםהונכונים,המתבקשים

אתמגביראףזהשוילוביומיומית,פרוזאית
הקורא.על"שפע")מלשרן(גםהשפעתומפלס
לעיןהנראיתהמציאותאתקלופתנתנזןו

הדגשמעמקיאלצוללתוכתיבתהלשכבותיה
דקויותיהם.עלהדמויותשלוהמחשבה.

דמותו-בספרהנפשרתהחייםפשרתבמרכז

העלילהאתהמגלגלוהאירועהמספרת-דוברת,שלאישהנמדדו,של
שהיפראסרןההתשה,מלחמתבמהלךלעיושנחתהקרבהלםאסןוהוא
ורעייתוהואהפכובעקבותיוהצפוי.חייומהלךאתוהפראישיותואת

למענהזוכרתשאינןאירבירת,לפרסונותהמספרת,שלדמותהבתריקי,
החייםשלהבכאעמקאלהםאףנגרריםרבתםבנםהסעדה.מתךואלוהי

מצוקתותהומותמתוךנתהפכר.שאדוהכלכלייםהחברתייםהמשפחתיים,
המשתלטתהעלוםתחושת"פאדסה".אלאאינםשהחייםנמדודמכריז
השנאה"בבוץשקיעהשולשטנית mהסתחדדשלהיאשעותיובדובעליו

היאהמייסדתהנפשיתנכרתו .) 55(עמ'דצירנאלית"חשיבהכלהמסמאה
שבעקבותיה;ההנדהוארנוןפיקדשעליוהטנקבהפצצתפציעתותולדת
למרתכאחראיעצמואתתפיסתובשלומשתבשמסתייטהפנימיעלומו
מילדות,באישיותוהנטועמוסיר-נפשי"גן"אותרדווקאלטנק.חבריו

תסמונתאתהמחמירהואקודימה,אחוהדהנעהסיפורמןשמתבדרכפי

אני",לואהם"למההיאבר mמרנק mהחחהשאלההניצלו".של"אשמתו
שליטה.ארנוןעדלעתיםהעצמיתהתאכזרותואתמסלימהוהיא
מתךובעיקרהקרב","הלםתסמונתלעממחקרמובאותמשולבותבספר
תהיינהפיהו,עלנצר.דרתהיתגיאניתהפסיכולוגיתמאתהגיבורמסע

ארפיגועשבי,טראומתטבע,אסןוקרב,-תהיינהאשדההלםנסיבות
בתחשוותיוקבועלמרכיבתהפוךהקדרבןשלהאשמהתחשות-התעללות
בירת:ולוהקרוביםחייאתגםהדסכדיתעכיררכךובתודעתו
רקעעלדווקאשמתפוררהלוםכגיבורנעוריהאלוףאתמתאדתהמספרת

22 
 377גליון

להקריבונכונותוהמוסדיתאחריותולבר,טובשלו,האכפתיותאנשויותו,
לפניאותרשאפיינוהאיכויותמכללו-ומולדתועמוולמעןחבריולמען

העצמידימויואתאירוניבאופןהמאירותהן-הןאלהאיכויותהאסון.
מבךואלמשיכתרואתוחבריומשפחתואתאשתו,אתשאכזבכ"ברגד"

מתוךזוגתובידיהמתוארנמדדו,ונפש.גרףזובעדעצמוהענשתשלהרסני
אהוביו.ערלעצמועלויתורלקראתמידדררסייג,ללאאהבה
עותידתהיצירתיתבלשונההאסןו,שלוהמשפחתיהאישיהפןתיאורי
מחושב.בתמהילמחקריותבמובאותמשולביםהכותבת,שלהדמיןו
המתוארת,מהמציאותהדחוקזהבעיקרהקורא,אתלשתףאמרחתאלה

פגעושלהנפש-גרףעינוייעםהתמודדותודרכיהתגובותהסיבות,בהבנת
הפסיכותרפיהטיפלו mשיעילמסתברבקריאה,שמעמיקיםככלההלם.

יות;רכמסובךאפואמתגלהקרבבהלומיוהטיפלובספקמוטלתוהתרופתי
בגרפם.מלחמהבפצועיהטיפלומןד mיפסימיתפדרגנחהעם

הלבשימתבשוליבחברתנודחוקהחיתהקרבהלםלנפגעיההתייחסות
ואטימותברדותבשלזאתכושלת,המקדיםובדובזנוחההעדיפויות,וסדר

המוטיתהמסורתיתהתפיסהבאשמתגםמתבדר,כךבמעט,ולאמקצועית
מבחינה"גיבור"?ומיהר"גבורה"מהיהישראלית:בחברההגבורהאתוסשל
אותםשראה,ניצלויכלפיבשעתוההתייחסותביןהמשותףהמכנהדבזאת
בעיקרשנפגעולרחמיםלביןלטבח",כ"צאןלכאודהשהלכוגיבורים,אנטי

והסיועההערכההלב,שימתתקין.תפקדואללשרבמצליחיםואינםבנפשם
מיאלמאשדיותרגרפםאיברישנפגעומיאלשניםבמשךכךמשרםהופנו

נפשותיהם.תאישנפגעו

בה,אבדהשמשפחתםשראהלניצלויכבתהמספרתשלהאישיהרקע
וחולינפשפגועיאלבהתייחסגםאמפתיותלתובנותלהגיעלהמאפשר

עבורםלהיותהופךנמדודהדדי.וחיזוקתמיכההמחפשים"רגילים"נפש
ניסיונהיסודעלהכותבת,התייחסותומתחזקת.מבינהעוטפת,לדמות
לנפשהמוזרקותהתרופותאלובעיקר-הנפשיהטיפולדרכיאלהאישי,
וביקורתית.ספקניתבעיקרההיא-הגרףבתיורך

אקטיביתהתמודדותפנימית,התבוננותדדךהחלמההמציעותהטכניקות
סיגולגםכמרלילה,וסיוטיטורדנייםזיכרונותערםאפליםמעמקיםעם

בשיחותלאחודזיכרוןהבזקיוליבוןחיובית""חשיבהשלארטר-סרגסטי
למצואודאיתדדךסוללותאינןהןאףודרמותיהןאלה-וכר'יומניובדיווח

מפנינסרגיםהנאהויכולתתקורהשביבישלורגעיםהפנימית,התופתמן
ולנבירהלהתרכזותומעבדמעלאולםוהתרסקות.שקיעהשלהחוזרהמעגל
המשניתדמותהונדירותהגדלותהבמלואמתנשאתנמדו,דשלר mבדמ

רב~ל,בצדלכאודהנוכחתהיאהסופדת.שלדמותהבתריקי,שלכביכלו
כלומד"הנכתבת",והיא"הכותבת"היאת. mרמדרכמתבוננתמתפקדת
מורכבתמשימהספקללאחר"בפנים",וכלואהכיוצרת"מבחוץ"נמצאת

אתלזנוחלאנאבקתהיאבאישה,משקיעהשהיאהאנרגיותכלעםד. mבמי
ההתקדמותערםקרובים,חבריםמשפחה,בניילדיה,ארתה:הסובביםשאד
נכדים.גםבזמן,

מזיקתהגםהשארביןהניזוןנתנזרן,מלכהשלהיצירתיהתיאורכשדןו
העצמיתמדועותהעםבשילובמספרד),רבות(והדוגמאותלטבעהעמוקה
החשובהספרותילהישגהמפתחהםהנדיבה,האמפתיתויכולתההחכמה

מ"היגיןוונרבעהלבבדםשנכתבבפרוזה,הראשוןספדההזה,והמרטיט
במובאותהאמוראתלהדגיםמהפיתוילהימנעקשהכותרתו.כלשןוהלב",

אחדות:

המכהולגשםהמכוניותליללתחוברהדוחבחוץבה,עובדפילים"עדר
לבהרטיותאתומניחהידיהכפרתאתומשפשפתשבההיאבתריסים.

מצוקה,אותרתגילומזמןשכבדשלה,מותניותחלויותהיפות.עיניועל
כמרלידיהנופלהאלרגניהתירוץהדמע.צינוראתומפעילותמתמדרות

בנה,אלמתייחסלעילהתיאור ; 100(עמ'ארגמנית.""דמדומיםשעת
"עיןאחד:נפלאותיאוראביר).שלשבדראתמסוכנתבקיצוניותשמפנים

אחדלרגעבזרזרהנאחזותאבודותציפוריםכשתי-ונמדדוריקי-בעין
ונלפתיםמלופפיםהציי,דמאימתנמלטיםפרפריםשני-מטהרתחמלהשל

 .) 103(עמ'הטלטלה"אחד-מזכךחסדשלקצרבמחזור

נמדדושלהזוגיותראשיותאלבזמן,לאחודהדילוגיםשלהפואטיקה



התרסקותאתמדגישההקרוי,הזמניםסדרשיבשותךווריקי

מלואאתקרביהאלשואפתריקיהמעוד.קצרתהאידיליה
חוסרהאסו,ןותחשותהייאושמאימיהנפלטיםהערלאדי

בסבלהמצרףנמדדו,שלבנפשושמצטבריםוהכיליןוהמצוא
העבדזיכרונותאהבתה,עוצמתבה.גםשדבקנסבל,שאינו
לחילופיךאולהתמוטט,להמניחיםאינםשחלףהאשורועטם

מייעצתשאכןכפיילדיה,וטובתעצמהלמעןממנולהיפדר
לנהוג.הפסיכלווגיתלה

בח~גבפוסעתריקיעצמהמוצאתהשתאותמעודדתבתמונה

לא.כיסוף mמכמופעלתהחלוים,שבביתהיילודיםחדדאל
אליו."זועק"שגופהמשלה,נוסףלתינוקלכאודהתיונלי
המייסדתבהשתוקקותההפדרלבלישוזורהנעצרהזוכמיהה

m סm מחוויההנובעהשיריהמיליםפרץבעלה.אלהסיכוי
הפרידההמלחמהאשכיידעלא"והואמכמיד:הואזורגעית
נזר;עשלאוהילדהזמ;ןומההמקוםמהידעלאוהואבינינ;ו
 .) 139(עמ'עדיין"להיולודמבקש

המהוליםוהתמרמרותאוניםחוסרשלבמלכדותנצדרה
ומתון,מכורחלקוונןריקיהופכתגבלו,ללאוחמלהבאהבה

מאשורת"להיותמגיעלהש"גםלהבדודההיגיןו mמככיאף
 .) 140(עמ'

ביעותיוגיהינוםאלהטוטליתוהישאבותהנמדודעםהזדהותה
ש"נפשםובתה,לבנהומסירותהבדאגתהמתחרותצורכיו
רחם.ללאנערמותצולקותיהם ) 142(עמ'בדידות"עזקה
בנוסחההשתוות","מידתשמכונהבמהכללהמדובראין

בשניהם" mולשמהרעואתהטובאת"לקבלאביהשלהמלצתו
שלדדנובאימוץמזורשאיןכשם ,) 196(עמ'חסידיםכדדך
את"למצואפדנקל:הרבמצטטשממשנתומבדסלב,נחמןדני

ולעזרהלהתפתחותל"מנוףהפיכתוידיעללסבל"המשמעות
 .) 199(עמ'לזלות"

בדבקותשלהההתעלות""סלוםבשלבימטפסתריקי
להאיןממשית,תמורהללאעשוריםחלוףעםאךובעקביות,

לשלומו"הדאגהמלבדלהנותרמהותהייה:מעציהרמנוס
ל"דגשהפכהאליואהבתהוהאםאליו",הכמיההמןלובד

 .) 274(עמ'עצמונמדודכדבריהצוואר"עלל"דיחייםחובה",

בלתיומוסדיתנפשיתדילמההיאלו"ודע"צדיקסוגיית
החוזרותהקריסותשלמה.אמוניתבמסגרתאפילופתוהר
דדךעל"לעלותתקווהשלקצרצרותהפוגותלצדתשבות
אלריקישלבתועדתהדברשלבסופומתנקזותהמלך"

הזוהסירהעלואתהאנינמדדו,יהיהאשד"יהיהההחלטה:
"אנינוקבת:ומילוליתרגשיתובהבלחההמשחק",סוףעד

שהייתמהועלשאינךמהערלשאתהמהעלאותךאהובת
 .) 208(עמ'הארורה"המלחמהללואלהיותיכלו

כוחהבשאריותנכנעת.אינהריקיהנפשיתעצומתהבזכות

שלה;ה"אני"עלכליללוותרלאמנסההיאוהפיזיהנפשי
"אלטרנטיבהכלשונה,לעצמה,ולטפחליזוםמנסההיא

"הרסטורציהאתולעבודתחושותיהאתלומקדלסנןחיובית",
באמצעותמחדש"ו"בנייההנפש"שלהדמונטהמחשבה,של

וסיועאישייםקשרים mטיפיצירתיות,עשייה,לימדוים,
שווא.אשליותללאזאת ,) 235-234(עמ'אחדיםנפשלמעוני

מוסיפהאךנס,בדדךתתהפךלאשהמציאותידועתהיא
החיים.זרימתעםהלאהלפסעו

נעלה)תכונהאוהיא,חלושהאכן(אםהיחידה'חלושתה'
אלהאנושיים,הדחפיםשאדעלהמאפילהבזלותיותהנעצוה
"להתרסקכוליותה:אתותובעתבפניההעומדתהבדידהמלו

 • .) 288(עמ'ולהעלות"להתעלותאואיתריחדלושקעו
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באהבהכמוהים

הוצאתבימון,בובכמולעוףמתוךנשר,גונן-הקישורקטעי

 2011המאוחדהקיבוץ

זגןניליליקטה:

היבשתייםבחייםהאחרונההנשיתהאמפתיהשלהזה,ברגעובדיוק

התמלאהג/ינסבהתחלה,התאמצתינוראהים.מיאלנכנסתישלי,
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המשוררתבעריכת .שירהסופ"שמדור

עדומארח, 2012במאינפתחדגןנילי
היוצריםמשורריםממאתיים.למעלהכה,

שירהשלומגוונתמקוונתאנתולוגיה
שוחרקהלביןמופציםהשיריםישראלית.

האינטרנט.ברחבישירה

תחושה,באמצעותאלאהזיכרון,בכוחתחושה,לזכורממשאדאפשר

שאניהזאת,המלוחהההרגשהכאילועכשיו,לישקודהמהבדיוקרזה
מערותשלהעדינותובדפנותהבטןובעררובגררןבשפתייםמרגיש
היאועכשיוכאןשלההדגשההוורדוות,ובחניכייםהתוףובערדהאף

המלוח.הזמןאתומחייהשמעוררתזר

בר-כרכבישראל
אנדמןאיי
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בערךלמעלה.בהירוכחוללמטהכההכחולרקיבשה.רואיםלאכבד
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פולגיא
ערה 9אהבתנו

סופהנוראיםאנוגםיוניםאליםוכמו
: •• 

 : T-י 0:ד 0
0 T 

ךטו:;גנ?ים

~קלט.ים Wוזtכק

;ב~יגךך:חול.~תה $t~כו
 ,ת.ך~ז;ז~רמות

קמורה,

אני?זהמוזרה.
T T :• :-• 

זק.לרד.אשו$רםזק.לגוףלי~ראr:רי .ן~
ךג.

לזפעדה.בזפלט
• •• T T T : -

עצמנו,מזעםנסתתרשםנולדנו,שם
T : -T •:-•• ·---:•• 

w סט·ז:וזדנקםt$ רך~וורזiJ מךם_ 
t$ ךי~ים~ז;ןליףזo/:;1 .מךם~

 ) 41שירה(סופ"ש 2013המאוחרהקיבץוהוצאתשךל,הראשמעלנקודהישמתךו



1 
הטוטאליהאמןמיתוסאתמחדשלברוא

גרוסמןחגיתמאתולואיסלילההרומןעל

לילות' 7 'במוסףשקדרענןהעיתתאיהשנהבארשיתשפרסםבשרימה
המליץהואאמיתי","אומץהכותרתתחתאחרונתו','ידיעותהעיתןושל
בארבעהעוסקתלויחגיהבמאימאת"המקלולים"הטלוויזיהסדרתעל

אודיאוביבהקרוימשהדלו,ךיונהשהד,פנחסהווגים:אמניםשלדמויות
קיימוהללוהדמויותארבעכינכתהזיההשקד .) 2עמ' , 24.1.2014 (

הטוטאליים."האנשיםהוסביר:"הטטולאיתו",אחת:חייםצרותבחייהם
דקלעשותמוכניםשהיואלההטטולאיים.החשוביםהטוטאליים.האמנים

שיצרוכפיחיולומוות,לחייםאליונצמדואתוו,דקעשושלהם,הדבראת
עלהמליץדקלאששקדאלא .)םש(במילימטר"מעצמםסטולואלוהפ,ך
יצוריםאותםבתיאורבדבריוהתמקדלאוגםהאזתבשרימהז;כדדהאותה
האמןאתתיארהאו .זמננואלגםדבריואתחפנהאלאנשכחים""בלתי

העכשוויהבוגדהאדםאתאופייןכלשתו,כךשנכחהד,כחיההטוטאלי
מקומותמחליףומזה,מזהשעשוהפטדופלויו",ב"קדיידתמתפזרכאדם

קבעהואכךבתוך .הלאהוכןזוגבניפחיקטים,בתים,מקצעוות,עבדוה,
לבומדםשיצורהאמן"אתוסמתפזר:אדםהאוזמננובןהאמןגםכי

הםגםאבלאמנים',לנו'ישכן,עוקדתית.מיללויתקלישאהכעתהאו
הקדשוכשהגביעגדלו,וכסףגלריותסוכנים,בתיווךקריירה''מנהלים

קלות,שקדנגעהשידהבתחוםגם .)םש(מסחרית"הנהד mבהכהוא
משעלו,אגיהיאהבית"משודדתכיכשקעבשוהד,דולךבהשארתאלוי
האמיתי","האומץרצןו".שבעתברוגנתולשהמחמיאהפאוטיקלוה
אתלשחררטוטאלי,להיות"האומץהחשובה,שרימתואתשקדסיכם
עבד-שלךהגדלובעריןועצמךאתללכאוכדיחברתיתומתביעותעצמך

 .)םש(העולם"מן
דרכותיאורשלהעקרוניבמובןטעוהלאהאוכלומדטועה.שקדרענן

כןהואאךבתרבותנו,היטבאותהמהזהשהאוכפיהטטואליהאמןשל
נתמקדאםהעלום.מןעבדהזההאמןטיפוסכיקובעשהאובכךטעוה

שםאיפהאילזהותנוכללמשל,העכשווית,העבריתהשיהדבתחום
לדךדם mשיאתשהפכוטטואליים,משודדיםשלו,נבחריםשרידים
 mהוסופ mהמשרוהיאשבהםהבדדותואחת .התל~;:אויןשלהםהחיים
זלזאיסלילהעטה,מפריחדשחמןהתפרסםאלהשבימיםגדוסמן,חגית

שלשוהלושקדמושווץד>,יגאלהספד:עךדוביתן, nזמהדוכנדת , 2014 (
האפרלווייתניפלונית); , 2007 (שלמאולשיריםתשעהשיהד,ספדי

 , 2012 (שאינםהיכןהחמןוכןקשב) , 2013 (העירערודקשב); , 2010 (

ראשןו ' 1976(ילידתגדוסמןעומד).תמרהספד:עודנתאחרונות,ידיעות
הואהמרכזיעיסקוהקריירה.בלעת mמשרולאהיאאביב)תללציןו,
ששמעמיכלאח:רידמשלחהל rא .עמםהוהופעתושידיהכתיבת
פשוטובוקעיםהםכיידועפה,לעבבמה,עלמשידיהפעםקארותאותה

שיריםבכתיבתמסתפקתלאודגסמןדלו,ךכמושלאלבה.מדםכמשמעו
ויצירותכמשלהחייםהנדועהאטווביוגרפיהדומןמחברלשדה,ובדומה

בשונהפרחה.כותבתהיאגםהפרחה,בתחוםנוספתוחשובותספרותיות

שלהמיתוסעםומפתיעחדשאחד,באופןלהתמדדובוחרתהיאממנו
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היאשםלשה,החמניםדךדדווקאזהאתעשוההויאהטטואלי,האמן
כללבדדךהמתרכזותהשידיות,ביצירותיה~גלהלאאשדאתחשופת
לכתיבה.אותןשעדדובמהלואהחייםמןחוויותשלבתיאור
המשודדיםבקרבשכיחהבלתילאה mהפאל mהמשרוגדוסמןשלפנייתה

והן,דןואסלוין,יאירבהד,אלמוגכגןומשודדיםנזכיראםדוידוהד,בני
כמעטהאחרונתובשניםמפרסמיםאשדאוחדיםשחודייעהדנרמלי,עדדו

מהםשבתהאלוםידיעה;בי mרומניםגםשלהםהשיהדלספריבמקביל
לוהעמידשידתהדךדאתהסיפוריתוביציחתיהלהמשיךמתעקשתהיא

ויצרית,סעודתטוטאלית,משודדתשלדמותובאדשתהבארשבמרכזן
 mמפוטאוזמזדמנתובעבדוות mשעובכמיאומסדורתעבדוהללא
עלמדםקעובלמאבקשוובשובנקלעתאךחופשחייאלשכמההמהן,

ארשןו,בגףוכלווהמסופרשאינם,היכןהחמןבמרכזבחייה.התקיימותו
כלווהמסופרזלאזיס,לילההדומןובמרכזדחנטל,מליהמשודדתזהוי
 mהמשודזהויאותו,שחותםהקצרהאפילוגפקרלהצויאלשישי,בגוף
שמותיהןלצילגםדווק:מלי,שלדרכהאתממשיכהלילהאבלנש.לילה
החדש,בדומןלילהשלזוגהבןאדתודו,שלאויסהמידהבאתוהדומה,
דוזנטלמלישלבעלהוה mאלשדרכוממשיךהאואלינוהבתהאובי

 .הארשןובדומן

בדומןכבדנזערושזעריהשלפנינו,הספדשלהעיקריתהמגחנקדות
הטטואלי.האמןמיתוסלשמחדשבריאתולדעתיחנהגדוסמן,שלהראשןו
לילהשלאהבתםסיפורהאולזזאיסבלילההמרכזיהעלילהקוכן,אמנם

שלבקפיטדיהלאדשתהשנפגשוצעיריםאנשיםאדתודו,ולאויסאבלנש
שובהועומדולוערלטובחייהםיחדנקשרוומאז , mהדלמדעיהפקלוטה

חוקרהאוארחרחמשודדת.היאאלבנשהתובעני.החייםלמבחןשווב
בישראלביתמקימיםהםמאזניים.מזלבתהיאדגים.מלזבןהאוספרות.

הדומןכיאפאונאדהפניולעאלינוד.ילדה,העלוםאלומביאיםימינובת
שורוץ,יגאלהספד,עוךדזאתשתיארכפיאולשהםהנישאויםבחייעוסק
אתמתארהאו .ובעכשיובכאןנטוע"הדומןשלו:האחוריתהכריכהעל

בדומןככזה,ואלום,יום",קשיעציריםכאנשיםאמניםשלדיוקנותיהם
בידנכתבשהאוהעובדהזלותמשמעותי,חידשוכלהיהלאשלפנינו

הנפשיתהועדתהמטאפוהדהשפה,לשויטדאוחיתמשודדת,שלאמן
כך"אבל",אליו:מכוןושאנימהאלורומזממשיךשווץדהאדם.של
שנכדוברכיביםמשתלביםהדומן!!שלהדיאליסטיים"הרכיביםאומד,האו

עלטטואליתלאהבהכמיהההרומנטי:העלוםלשמובהקותבמחצבות
הנשגב".אלשואיפהקצהלחוויותהתמכרותהנקריסיסטיים,מאפייניה

ליהלשלהמרכזיהעלילהלקוהםאףנאמניםשווץדשלדבריוכן,אמנם
לעדתישומהוהולו,מעבדשנמצאמהאלכמדומה,רומזים,אךזלזאיס

תרבותיתמבחינהקדומושלגםכמוהזההחמןשלחשיבותועיקראת
מחדש.הטוטאליהאמןמיתוסשלהבריאהסיפרוהואוכאחדוספרותית

עמןשפתחנושקדערנןהעיתתאישלדוגמאותיואלקטלרגענחזור
עצמם.שלהמיתוסאתחיודולךהוןשדההןהמשודדים:אלצונתמקד
המוות.אלנהוהםחלדתם.אתאםכיהחייםאתקידשלאהזההמיתוס

אלהפלגהשעיקחרומה,משאבספרכמשודדדדנואתפתחשדה

תיאהרדלוךאוילוהיומיומיתלמציאותשמעבד mהאחהמציאות
האוטוביוגרפייםחייהםהאל-אס-די.מחתתראלמסעותמשידיהבחלק

המיתוסאתטיפחאוףלזהנענההקארויםוקהלביצירותיהםהתערבבו
כמיתאורשדהלו:מעבדש mהתשבפעולמהשלהצנעהכדיעדגם

אתשחלפהכמי-דלוךאוילונבאויאינדווידאוליחזןוביצירתושמימש
נפטחשמהןהסרטןמחלותדיכאןו,מגלומניה,שלשאלותבסעהד.העולם

האמןלש mהדובמיתוספגמושהןמשוםהבמהלשלוינדחקוהשניים,
נעניתאמנםגדוסמןשמעבד.העלוםהמוות,השיגעןו,כמקשדהטוטאלי

משודדותלשדמויותשלההספדיםבמרכזבהציבההזהלמיתוסהיאגם
להתבונןמעיזהגםהיאאךלאיכות,השיגעוןביןהשפיות,סףעלשחיות



שלההתרכזותהדיכאןו;רגעיאת mרמתאעצמה,ה mהמשלבעיניים
כבבדיחהבכתיבה mהרהשתמשהעלצנותאפילובעצמו;הטרטאליהאמן

שהדברכפיהתמכרותשלכסוגארהתופעותשלהפרקטיהעלוםמן
עיקרהלעילה"."התלעלותהנקארזההחמן,שלהשניבפרקמתאור
אבלנשלילההיאטרטאליאמןאותרשלבעימותהאוגחסמןלשהחידשו

הבורגניתהמערביתהחבהרשלהחייםמימשולבאלויהנישאוים,חייעם
 mשדרמשרםהזההדברשלתיעדוהמקומיתבספרותלנראיןזמננו.בת
לעהמרותאתהמקדשיםסגפנים,טטראלייםאמניםלשבדמויותלנר
לבבאומץמתאדתגחסמןנורמטיבית.משפחהמקימיםלואהחיים,פני

זהאתדוקוא mלעשאבלנשלילהשלההרואייםניסיונותיהאתמשדים
החמןאתשהופךמהזהבדךד.חרהרשהיאהרביםהקשייםאתכךובתךו

הטרטאליהאמןשלדמותואתלפנינומציגהאוומדגש:משמערתילכה
שהקהלהוכזבהקסםמסכותאתמעליוומסידבאנשויותו,ארבמערומיו

עצמו.האמןשלבעידדוופעםלאבהן,ר mאל~~דנוטהב mה
נקדוותארבעדךדהדבראתלבחןראנסהמחדש?מיתוס.הנבאראיך
הנישאויםקשרתיאורב:הדומן;שלהספחתיעיצובוא:עיקריות:מבט
ו:החמן;לשהשניהחלקכשםהעלילה,התעללותג:לואריס;לילהבין
האמןלשהמיתוסמימשולהבנתמפתחכדמות ;ג~~להשדשלר mדמ

בדומן.הטרטאלי

ספררתימבדהביןנערלראיסלילההחמן:שלהספתחיעיצובוא:
עצובשבההדרךגםזרבתשתיתו.המצרייםאוטוביוגרפייםיסדוותלבין

השמותאיתורבאמעצותבכךלהבחיןנקלגחסמן.שלהקדוםהדומן
למעלה,כאמדויחהגםשולויותמרכזיותבדומן,הנזנחתדמויותשל

לאים mלקכמרששמותיהםלוראיס,לילההזרגבניהםהדומןגיבורי
אתהמעטרתזרלמשלאחדות,מארצותאררומנטימחמןאלאמכאן
היאמלעה",של"איטליההדומן:שלהורביעיהארשןוהחלקיםשמרת

חייםאנשיםשלשמרתגםבדומןמופיעיםאחדמצדהדמיןו.ממלכת
אבלנשלילהפוגשתאותםהד,וישראלמרדורידהמשדודיםלמשלכמר

ארשיהדבאירעוה mבהשתתפמהלכת,היאשבהןהספרותיותבדרכים
מיכלאביב.בתלגבילחאבןברחובלשיהדקשבהצראתביתאלבבארה
שילובםאךדמותם,אתלזהותירכלהמקומיתהספחתיתבסצנהשמצרי
אחדמצדמשמערת:שלכפלואפקטיצרדהדומןשלהספרותיבמבדה

לעלוםמעניקהאושניומצדדיאליסטיממדי mהספדלמבדהמעניקהאו
נוגסיםהקטביםשניסרדיאליסטי.אףלועתיםבדריממדהדיאליהתופעות

המיתוס.שלחדשהבריאהמאותהכחלקזהאתזהומכרסמיםמהזה
בשעתהיאהזאתהספרותיתהתחבלוהשללהתממשותהנפלאהדוגמה
 134-(עמ'בחשבונההכלכליהמצבבידדולצורךבבנקלילהשלביקוד

מתעמתתשלילהלאחד .העלילה")"התלעלותהשניבחלק ' 11פרק ' 129
זרה mאמפנהלשה,הכספומטכרטיסאתלעיהחרוקתהבנקפקידתעם

מישבנוהמשללשמפיסטר,השטןבןלרציפו,הבנק,מנהלאלהאחדתה
שעשויםוכסףבנקיםהשתאתטרטאליתאמניתלילה,"חאר".נצדרתכסף
בחשבןוישחאר"כמההבנקפקידאתשאולת ) 129(עמ'בחילהלה

שהדואומדהחשבןומספראתבמקלדתהקישהפקיד ]ו[שלידהחיסכןו

רכלחדשיםשקליםאלפיםארבעתלשהלחשבןוחרבןלצריפוחממרתר
היאענייה.כךכלהדגישההיאבדיוק."דרשיים mשניםשלשרבמשךזאת

מתךו .) 130(עמ'ארתה"מענייןלאהזהשוהחארלהיפסקחייבשזהחשבה
משרננת,ית mחב mביקרבחוברשנשואהזה,הגחטסקיהכריתיהמקום

אלהדבריםתיארואתגדרסמןממשיכההכסף,אחדיהרדופיםלאלוהבזה
דיאלייםפרטיםמתערבביםכשעתההפרקטיים,הספרותייםהחייםעבד
'הארץ'בעיתןולילהשליצירותיהעלשנכתבואהודותביקרוותכגןר
היאשניםשבע"כבדהבנק:מנהללצריפו,שלהצראתירתמטבעותיועם

אתשונאתאני'.עלצנית'איזוחושבת:לצריפ:ו"שלהמטבעותאתאוספת

משכרדת.תלשועבוהדומעניקבהמכידשלצריפועבדוהלהשאיןעצמה
מאמינההיאקשחה.שהאהבהמאמינההיאכלצריפו.מאמינהלאהיא

צריםכלוםשיהד.נדלותאוזבחדהדלפעמיםפוגשתהיאאותרבאלהוים.
מתעודדיםלו,שמתאיםהיוםסדראתמצואיםלצריפ:ושלהחאראחדי

הוגרף.הנשמהאתשלהם,הקלואתמשכיריםלהם.מכתיבשהאובשערת
שניתןהסכוםגלדופילעעצמיתמהערכהתחכיםהצחיםלעצמםקארוים

לאשלצריפוגבללקדלבטלניםנחשביםמשדודיםהחדוש.בסוףלהם
בלחנגנידנים,רמחיקאיםחשמליותגיטרותמעדיףלצריפושיהד.אהוב
להםהראוין.מעניקהאולהםנשמתו.אתלושמכדג'רנסןררובטוכמר
עצירים.לומרתלוורידיםהחומדאתלהזריקבשבילחארהדנהנותןהאו
לשםטסהאוהלויודו.אתאהובלרציפולשללש.ללצריפדגרדםחה
המצויןי mהביקרהתיאור .) 134-133(עמ'מיליתים"לחרבןשבערכל
האושלעתיםכךלעלטובהלרציפואתמציינתשלילהבכךנחתםהזה

מאתייםשלסכרםלמשלשלה,השיהדלקריאותגםהבזוימכספרמפריש
קריאתעלתרוויחשהיאשקליםשולשרים

שלבספרייההאחרןו,ספהד"מתוךשירים
 .) 134(עמ'סבא"כפר

היסדוותעםהספרותיהמבדהשילוב
הדומן,אתיחדירהמרכיביםהאוטוביוגרפיים

ארשיריםשלבציטוטגםביטוילידיבא
שהביאוסיטאוציותארשלמיםשיריםקטעי

בספריההמופיעיםשיריםשללכתיבתם
גםמקומםאתומצואיםעצמהגדרסמןשל

הקדום.בדומןגםהיהכךשלפנינו.נחמן
ופרוזהששידהבדעהמחזיקההיאאמנם

להסכיםחייביםולאסיאמיותתאומותהן
מכךיותרעדרכינדמהאךהזאת,לעמדה

בדומןהשירקטעישלשילובםמשמערתי
סרגיביןדקלאהגבלוותאתלטשטשכדי

הכותבתביןגםאלאהכתיבהשלהמדיום
הדומן,גיבורתבת-דמותה,לביןעצמה
בחייהשרוקמתכמיאבלנש,לילההיא
שלהשלישיהחלקלמשלכךהמיתוס.את

השיריםספדכשםהעיד""רעדנקארהדומן

אתמתאדתהיאהארשןוהחלקלשהשניבפרקגדרסמן;שלהשלישי
ומשתמשת ' 107בנימין'נחלתהידעושיהדלכתיבתשהביאוהנסיבות

הארשתההר~סקה ;) 17-16(עמ'נכתבהאושבהןהמיליםבאותןאף
ציטוטהיא"נישאוים",הנקראהדומן,שלהאפילוגקטעאתהפותחת

נצדרתכאןהוובאהעיררעדבספרהמופיע'אופניים'השירשלמלא
כאומדיםכמהוםאוחדיםאלהמקומרת .) 201(עמ'ניקדולולאפרחה

גחסמןשליצירותיהאתללושהקואראתהמחייביםאינטדטקסטארליים
המיתוס.שלאחדממכללוכחלקלוהבינןלוהפךה mהפאלהשיהדמן
ביצירותיההשיהדקטעישילובלא,אםרביןבמדוענעשההדבראםבין
הטרטאליהאמןמיתסושלהכללילעיצובותרדםגדרסמןשל mאי mהפ

עבדוהחיתהלא"ללילהלכתוב:הבלעדי,ידהמשלחשזהרכמשותדד
 .) 95(עמ'לקיומה"אחדאישורלאגםכתיבה.מלבד mאח

לילהביןהנישאויםשקשרהגםלואויס:לילהביןהנישאויםקשרב:
קשיעציריםכאנשים"אמניםשניביןכקשרהספדבגבמתאורלואריס

שוניםלואריסלילהכילקוארמתברדמאדרמהדכך.בדיוקלאזהיום"
היאבעדרבתרכם.ומתנהליםהחייםאתתופסיםהםשברבאופןלגמדי

כךאוחדכטבחעובדפרקטי.האוהודיכאון,האמנותגליעלפת mמ
החדיםכשהם . mהשכידדמיאתומשלםמפרנסכסף;מרוויחכספרן;
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1 
מטאטא,עלמכשפהכמרחביתהחדדךלכפת m"מהיאשיחרמאירעו
חאראוילוכגלימה" mבדמתנופףהשחורומעילהלצדדיםידיחאתמניפה

נתפרנס?''"ממה .) 19-18(עמ'לאיה"ומברדאחריהחלוךלעיה,"משגיח
רצוח'אנינעשה?'מה'אזמשיב.חאריעדו.'לא'אניבדאגה.שאולתהיא

אתמבינהלילהמחהדעד .) 19(עמ'זה'"עללישוישלמוספריםלקראו
לשמר?"מדדמרדדלאאתהלמהכנערדאתה"למהביניהם:הניכרההבלד

ומשיב:ביניהםהשנויאתמביןחארגםאךחלילבחצותאותרשאולתהיא
אחתידשנעשהרצוחאתכנעו.שאניאומדאלזהארתךמכבדאני"אם

מדגישהלילההאהבה.חייחםביחדם mאשמחזיקמה .) 21(עמ'נגךד?"
לעבדולאמסוגלתאת"איך : mחשאמבהמטיחלאריסאוילואשמח

כךכלעובדאותידאוהשאתבזמןלוכתובלוקאורחירםכללשבתודק
"חייכיוקובעכאןמתערבהמספרתקלו .) 30(עמ'מוסדי!"לאזהקשה?

אלועלהשאלהנשאלתאך ,)םש(אחדים"חייםכלבצדמניחיםהאהבה
חייולערמתמוסדייםלאלילהשלחייההאומנםכאן?מדובראחדיםחיים
היצואהנורמטיביהאדםקלואתכאןמסמןקלורגןראיןהאםלאריס?של

חיצתית?החברהעלמשיתחארשכביכלוחוסכנותחטרטאליהאמןכנגד
חדיאלירתהתפיסותבהבלדיעשיקהרתחוםיצוריםהזרגבניביןהפערים

חוקרחארסיפרוים.כותבחארסיפורים.מתרגם"חארשלחם:הואמנותיות
אמעצהתחלהליצורידועאריסטו.לשהמצטייןתלמידוחארסיפורים.

שלחאיטיתהנשימהאותקהורנטיעלוםשברנהחשפהאתמכידוסוף.
לאלוילהדץר, mחכםאישחארהסיפור.מזחלתאתגברעלב mחסהסוס

אתלדחוקלחקשהזהלעונוסףאינלטיגנטית,כךכלתמידמדגישה
ללכתבחיים.להתרכזיכלוהאינההיאלכןנפשה.לכיסיחמרותתדועת
תלשובשבילהזמןאתלשדוףהצהירים.אחדלושרבברקדבכללעבדוה
עליו"שכותביםמהמלבדחלוף,הכלוכילכתובחייבתהיא . mמשכר
משוכיםהאהבהחייכיגםמתבדרתחוםח mאלצדאך .) 97-96(עמ'
ללילהקנרהלאריסזה.למעןזהלהקירבבדרכו,אחדכלהזרג,בניאת

אתגםכךאוחדשניחםאתקלייםכדיקשהעובדחארכתיבה,מכונת
עדמזדמניםעבדוהמקומרתפעםאחדפעםמנסחמ:?חדלילהילדתם;
חארמחירבכלהאהבהבחייאלחתהצרןומתפטרת.ארמפוטרתשהיא

האמןמיתוסאתמחדשלבאורנחמן mחדמרידדךלגדרסמןשמאפשר
קשייולמרותבחייםנאחזאלאעלצמודקדואגשלאכאדםחטרטאלי

שחםחמעקשיםדף mדדכםדקוואהיציהרשלחטרטאלירתאתובורא
עברח.בחרבםטומנים

העלילה""התלעלותנקארהדומןלשהשניהחלקהלעילה:התעללותג:
המיתוסבריאתלצרוךבספרד mביי mחמשמעלדעתיחואר ) 135-95(עמ'

חדיהורומנטית,השגוהרחטרטאליהאמןעלילתאתנדמייןאםהמדובר.
להסתגרהחיים;אלקשרלאבדצעמו;תךואללקרוסאמררחארחזהשבלשב

האינצריה mלכמתנגדתגדרסמןר. mאמנבלהבתלוהישףריצירתובתךר
המטהר.אלבדדכםגיבוריהשל mחבגלואתלבחןרומחליטהחזההחזק
הכתיבהמלאכתפניעלהנסוכיםהוקסםההראויותאתמסיהדהיאכאן

שהובילוכגודמיםעלצנותאופילומחהל , mחתמכדלשמצב mרמתא
לילהנשרמהלכתיבהשהתמכהר"מכיןרוהפסקה:ללאלכתובלילהאת

אחתפדחאיקנרים."מחםשנייםאנשים.חמישהבחברתתמיכה".לקבצות
אתכאןתובעתהיא .) 99(עמ' " mמסלכתיבתמכורהוחמישימשודדת".

גםאלויחשיעד mשחרהמשותדדבקלוומההדדתכתיבה""חייהמושג
חרבהאזכתיבה,חיילחיותהוחלצתםמלזלכםיש"אםשלח:קלוהאת

אותרעלהמשודדתחזהרכךיכלוים."שאתםטובהכיזאתלעשרתעליכם
אתשאופפתהתלישותתחשות .)ם(ש " mשנרגרסאותמיניבכלמשפט
אונילילהליקוראים"שלרם,הקבצוה:אלבדבריהביטוילידיבאהלילה

לאשאניאשמהרחשהכותבתאניאשמה. mמדגשסרבלתאנימכוחר.
ליחםבקיץמזגן.לקנותכדיכסףמספיקמרוויחהולאלפרנסהמשועבדת
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דבריוניצביםהשניחרצמן .) 100(עמ'נואר"מדגישהאנילי.קדובחרוף

שקלאלפיםשלשרתלנרתביאי"אםחזקה:ותובעיםלאריסלשהנקרבים
לילהאלפנוההאוכך ,) 114(עמ'אותנו"תציליאתנפלא.יהיהזהבחדוש
נרגעותהדמויותשתיבמיטה.שרכבתהיאבעדרקשהעבדוהיוםלאחד
אתצובעתלאלילהבד;גמה.דבקותלאשהןמשרםדוקואאונשויותללב

מאליהםמרבניםוחד-ממדייםמשולמיםבצבעיםשלההכתיבהמלאכת
האובייקטיבייםהקשייםחףדארתהאהובלואריסספק,בהםמטילהאלא

פיעלהחומריבעלוםהישדרותםכשורלעמשיתהלכתיבהשהתמסחתח
אותנו").תצילי("אתהרומנטיתהאהבהדגם

ההבנהאלחטרטאליהאמןמיתוסשלהמוכרהשלבמןבמעבדההכחר
פרידהבעתדוקואלילהאלצפצרותמחשדבריאתושלהשלבשל
פדיפדיאליתבעירחדויהביתאלפונההיאכאשדהזרגבניביןשת mהמת

המתארדרמטימנולווגבלבהנושאתהיאשם .) 143(עמ'"הכפר"המכונה
היאאמנםחןה;ךות.הנישאויםחייאללשחהרווקותמחייהמעבדאת

שמהגדרסמןאךהפרקטיים,החייםמפניעיוורןושלתחשוהמתאדת
מבחינתםאשדנדרמטיביםאדםבניאותםלעביקורתגםמחשבותיהבקלו
בחשרךישובתאניעיורות. . mעירראניכן,יד mחתערר"האםתלושה:היא

ליאיןמכנוית.ליאיןהעלום.אתהרסתילאאחדים.שלבחייםומתבוננת
קרבית.חיילתחייתילאמים.מבזבזתלאאניכביסה.מייבשליאיןמזגן.
לעלוםילהדהבאתיאיךהאתןו.אתניקבתילאאחד.אףחרגתילא

לאפעםהספק.עםבעיקרהיאהבעיה"חירםובחמשך: ) 148(עמ'הזח?"
אחרת.ש mלחתיכלויםחיולאשחיימשוכנעתחייתיפעםספק.הלטתי
הכתיבה,הערני,הנפשית,היד mצרמלמעלה,ליכתובשקוחרמהשכל

סבלולאבוסיםאותי.שעממותמידעסקיםהנכזבת."האהבההטירוף,
 mחצפ , mמרגבנפשיותמסגירהידי mרצרבשמיםתמידראשיאותי.

גג.קורתלאגםאךספקליחיהלאפעםאמנותיות."ושאיפרתרגשיות
לאשווטטות.הליכהכדיתוך mרב mבשיריםוכתבתיביתחסרתחייתי

מעיןכאןנפשרעינינולנגד .) 149(עמ'גג" mקרלעצמילהשיגהצלחתי
כשהפעםמחדש,נבארכשהאוחטרטאליהאמןמיתוסשלריטהקרריקלורם

פניהאתלושקףבתוכהלחיותמנסחאםכיהחבהרמןנבדללאחאר
שלו,ביותרהחשובהמרכזיהמהלךרגםהרומןלשכוחומקררזהדרכו.
ומאפשרחבריותביןחבחריםהגבלוותאתמטשטששחארמשרםבעיני,
לילהשלבדמותההפעםאותרבוארתשגחסמןהחדש,הטרטאלילאמן

ביקורתואתלשאתלשח,בחייהאותרמשקפתגםעצמההיאאךאבלנש,
חארכןלשערתלהשמסייעמילח.מחצוהלואהאנשויהקיום mסקמתךו
קרעלהעממיתהמסורתפילעשנעמי ,;ג~~לנחמןהמכונהש,דדווקא
מזח.הספיריטארלייםאולומזההאנשוייםאלוהעלומות,ביןהתפר

הטרטאליהאמןמיתסולמימשומפתח mכדמ ;ג~~לחשדלשדמותוד:
לואריסלילהכאשרברומןמגרלבמופיעהארשנוהבפעםנחמן:מחשד
נלוהדשבמערבההמנומנמת"בעירלילהשלילדותהבביתלגררעוברים
לחיים.מעיהרלשילההעברמןשדהאוהזחבמרבן .) 37(עמ'וגדלה"

השד:לתיארופנוהאוזאבלנש,נועמיסמיהדויה,ביתאת mמתאהיא
שמר,מגרבלמשערמם,ומןרבגללהכתלים,ביןרבצהעדיין"הקללה
 .) 39(עמ'שרעותו"אתלוחלץהבויעדםמןלצאתקחברתלעתיםשנהנה

גםאךעצמהלילהשלאלטר-אגרמעיןהרומןבמהלךמשמשמגרבל
גםאולויחלוההאוכאשראחתפעםפיזיתעמומתעמתשאףלאריס,של

אתהמניעהצרןוהאוההשארה;האומגרבל .) 68-62(עמ'בהזיותלרקה
כדיבשלוםלחיותייבת mצריכההיאעשמוהרמןוהאולכתיבה;לילה
לכתובאחדמצדעצמה:אתלממשעליהשברהאופןחאר ; mמארשלחיות

ירת; mחחבמהעולוותהמבטאתלחסידלאשניומצדהיפהאללוכמרה
בסיכול-מגרבלשמר:אתנבחןלעצמם.מספריםאדםשבניהשקדיםמן

ארתחהמתארתגדרסמן(ארלילה mחחשורבשרבלב.מוג-אותיות



המרותמפניהפחדעםלהתמדדרדךדהיאשהכתיבהכךעלהמספרת)בקלו
הנהוהבד-מגגםחארמגרבלאךבעלום;החייםעםלהתמדדרהצוךראר
אתהמתארתהאמנות,אלכלומדיפה),פירשוובאיטלקית(בלוהיפהאל

בלוטותהויקרויותיוהותממשתוה.האהבהחאראסתטיות;בדרכיםגםהעלום
של"איטליההסמלי:בשםנחמןהנקארתלילה,שלהדמיןובממלכתבעיקר
לילההמשותדדביןהמחשדוהמפגשהורביעי).הארשןו(בחלקיםמלעה"
הואופןהחמןלשהסימבלוייםמשיאיראחדחארמגרבלהשדלביןאבלנש

לדתנפתחה"במסדרןולקריאה:ד mבמימענגמתאורחארשברהספחתי
החצוה.קפץמישהושנייה.דגלאוחריההחצוהנשלחהאחכהדגלהבוידעם,

התבונןשח;ררבמסרקלאחודשעחאתסירקהארי,מלוהחלוצהאתסידר
לאריס.שלבנשרםהותבשםהמקלחתלחדדנכנסבאדי,התכלוותבעיניו
בספרקראותלילהבעדר .) 50-49(עמ'השינה"חדדלדתעלדפקכךאחד

חיתהשאלוימהכלאתבנהוגירומשקףהבוידעםמןמגרבלפרץומעשירת
אותם.הביןארלצרונותיהנענהחארתמידלואעבוהדיהיהשלאריסורצה
תחיהשהיאצחההואוהשחירשלברכמשרודבפניהעצמומזההמגרבל

לשרבלהוקאורעצמהמפניקרתה mהתאתבפניהמתארחארמחדש.אותר
עלחלומתארתךשומע"אניילדותה:בימיחייתהאשדאתבחייהלוממש
אניחרפשייהדלהיותוצרהאתלשם.ארתךלהביא mהכאתישלויאיטליה,

לעייךהצצתיידלה,ארתךזוכראנילילה.עלייהקפצוהחיים ...שכןידוע
הלצחתאיך ...שמחהכךכלהייתשוהד,וקופצתקת mצהייתפעםיום,כל

כלעייפהאתשמחה.לאכבדאתמאשורת.לאאתכך?כלבעצמךלנגרר
להשתנות.לךלגחםיכלואניאבללהיות.צריתשלאלאישהנהפכתהזמן.
השד .) 51-50(עמ'אילטיה"אלארתךאקחליתתנידקאםבי.תאמינידקאם

כאן,שב"הנה,אותר:ומאכילהאותרמשקההויאלמטבחלילהאחדיהלוך
ומספרנפשהאתמגהלחאר .) 51(עמ'העוגיות"אתותטבלוהחלבאתתשתה

בערריה, mבדיחיתהלאכשהיאבבויעדםהסתתרשבהןהשניםכלעללה
שהיאהטרטאלייםהחייםאתחיחארכביכלובספריה.וקארשיריםכתב
ממלאהבאמבטיה,לקלחומבקשתהיאאליה.להשיבםמבקשוכעתזנחה
הקצףקבעה.היאשב'.'"עכשיובתרכם:אותרטוובלתחמיםבמיםארתה
קרדנהאליוהסתובבהוהיאהחמים,במיםשקעכשגופרהאפירהשמפו]!של

חארכחרסינה.לבןעדרוגילתהמפניונשהראבקערמתשעח,אתושטפה
זקקוהאת'גםצעקה.הויאלאמבטנפלגרפהפנימה,ארתהוגרדידואתשלח

לילה,לילה,'לילה,לחש:אוחדשפתיהאלשפתיראתהיקדחארלאמבטיה,'
ארשהמלעעיניה.אתפקחהלילההחשיך.והחדרכבהבמקלחתהארדלילה.'
פיה,לתךולשרנואתהוחדירלשמיכהמתחתנכנסלמצחה,ונשקלאריסעמד
זוכרת?"אתלילה,אתרהאהוב'אנילתוכה:לוחשונכנסדגליהאתפישק
 .) 53-52(עמ'

הנסוכההואהבהאחתישרתלכדימגרבלהושדלואריסלילהשלהתמזגותם
שגחסמןהטרטאליהאמןמיתוסשלמחשדבריאתואתמסמלתעליהם
דמותבאותהמדרנועדייןבעבדכמרשלה.החדשבדומןלתאחמיטיבה

בשרנהאךחייו,אתמשקפתויצירתוליציהרחייוכלאתהמקדישאמןשל
מןאמןשלהיתכנותמתאדתהיאלגביר,אותנוהמקיפההתרבותמתפיסת

כליה,חיימתךו mבהכולאאוימהותנישואיםחיימתךודווקאהזההסוג
לביןהאמנתוביןפוסקבלתיבמאבקשעיקורמסעזהרומורת.התבדדררת

שלהבנהמתוךקיומה.עלמאיימיםגםבעתבהאךארתההמבשריםהחיים
להתפנותאפשרכה,עדגדרסמןשליצירתהבמכללוהזההמאבקמרמיות

שלזרכגןראחחת,מבטמבקדורתגםלואריסלילההחמןאתלוקוארעתה
שלהקפיטליסטיתבחבהרנהוגי-אדםעלשברהנרקבתהחברתיתהביקרות
ה. mבמסגהטטראליהאמןשלמקומרעללוחשובאוחתהעשריםהמאה

דרכיםמסמלשחארמשרםלולהקשיבהחרבהעלינושמוטלתנדי;רקלוזהר
אחדפעםמנסיםהחמןרתרבותאתשהמווסתיםכאלובהן,להלךאחחת
עצורתשלאזרהעדרית,השגוהר,הדךרתיפערלבלמפנינולהסתירפעם
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1 
הנפשומאגריכתיבה

וכתיבהפסיכולוגיהביבליותרפיה,

בידינואיןכן,אםוגםתבניות, mתבנימסדוריםאינםהנפשחיי

שהםלהניחיותרסבירמסדורים.הםשבהלשיטהאולקודהמפתח
מגיחיםומתפרקים,מתגבשיםצרחת,ומשניםמחליפיםבמעגלים,נעים

לעינינוגלויזהמכלחלקדות; mס mותבניתבניותבוניםונעלמים,
נסתר.לק mלוהכרתנו,

אובשיטהממוקדמאדובאופןלעסקושלאלעסוקי mנבחאובחרתי
 .לשינןובפסוקיםאובמדול
כדיותוךהדבריםמתוךההיגדאותהמילהאתלובראולמצואבחרתי

בחומריותובנושנמצאמההתהומותמןעולהמאמי,ןאניכ,ךהתהוותם.
להיולוד,אולהיחלץמבנה,לכלללהיאסףשאוףלאאושואוףהגלומית,
צליל,להשמיעלפחותאואמיהד,לומדאולויאחדיםלעינילהיארות

דאוה,עויןשומעתאתןאלאדםמתהומותכלשהי,נגיעהלהציעאו
אלמוכריםבנתיביםבדרכוימשיךאלוי,ומשם,מצפה,ללבומשם

לשלו.דומיםאחרת,אומרשבנימהאחדים,פדט~יםתהומות
בדךדשאוספיםומילים,צליליםבאמעצתולתהוםתהוםההדדוכלומד,

ליעדם,שמגיעיםעדותדגום,עשההרבהיסק,מרביםותכנים,משמעות
הכל,עשוישממנוגלם,לחומדחזהרוהופכיםבדךד,מפריעאיןאם

אוכזהפשרשפוגשיםעדמעצמם,בעלוםשנדדויםונשמה mדחומד
היעלמותאללעופףנותריםאוזמני,לוקיוםלשמםזוכיםוממנואח;ו

ולנפש.לאישידעוהשאינה

מדברדברמפריד

מדבר.דברלהפרידהתחל.חילאטלאט
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1 
מהמליןהחלילן

אקטואלימבט

שלביוגרפיותאמנות,יצירותבטקסטים,-ניתוחלצורךהתבוננות
-פסיכאונליטייםבכליםהתרבות),שלאחרות,במילים(אראישים
אדיפוס,המלך(למשל:מעטלאבכךעסקעצמופרוידחדשה.איננה
הפסיכראנליטיקאיםמןורביםכמרבן,ידנגמיכלאנג'לו),שלמשהפסל
 applied (יישומית''פסיכואנליזהנקראזהתחוםאחריהם.שקמו

psychoanalysis ( מושגיםשלמבטמנקודתהתבוננותמאפשרהואו
הנרטיב,היוצר,עלמודעת,הלאבנפשהמתרחשיםדינמייםותהליכים
מאותםניזוןאךלצדו,וצמחקלינישאינותחוםזהרוהדמויות.העלילה
קליניותמתובנותרקלאהפסיכואנליזהאתהגהפרוידשכןשושרים,

המשפיעיםתרבותיים,רת mרבכבתהליכיםהתבוננותמתךוגםאלא
האדם.נפשאתומעצבים

בסיפורהפסיכואנליטיתהפריזמהדרךלהתבונןבחרתיהנוכחיבמאמר
הנראהכפיששורשיהאגדהזהוימהמלין"."החלילןידוע:עם)(אגדת
ברארנינגרובוטגרים,(האחיםגרסאותלמספרזכתההויאהבינייםבימי

היאגםהסיפור,עלילתאתלגלולבוחרכותבכלשבההדךררעדו).
הותרבות)התקופהשלהקולקטיבימדועהלא(עלמעטלאמלמדת

שלאבחרתיהנוכחיבמאמרערך.בעלותפרשנויותעליהגםלתתוניתן
לפיכ,ךשלפ~י.מזהגדלויריעהב mדמצריךהדברשכןכהעללהתעכב
שמציעהחינניתלאילבררציההתייחסותתךוהמוכרבסיפוראתמקד
 . The Pied Piper of Hamlinעלשלובפואמה ) 1842 (ברארנינגרובוט

המלין.בעירתקיןלאלגמרישמשהרבכךפותחהעלילהסיפרוכידעו,
בעריסותמקרם:בכלהםהעי:רעלפשוטיםבהמוניהםעכברשוים
הגברים.בכרבעיעכברשויםקניבנראפילוובמזוהו,במטבחהתינוקות,

לראשופוניםהעירתושביחשוביםגםכךנסבל!בלתימצבונואר,איום
הנאוש,העירארשומיד.עכשיופתרןושימצאבתביעההושמןהקזןהעיר

הדברלויעזוררקלובפלרוין,גברשעלהפרוהוכותונתאתלמכורמוכן
עלממושכתישיבהלאחרגםנמצאהלאעצהשרםברם,עצה.למצוא

לגרוםביכולתוכיהובטיחהחלילןהופיעלפתעכאשררוקהמדרכה
ל. mהמיהפתרןונמצאלחסלם,אוזאחריולעקובהמזיקיםליצורים

הציעאףבהתלהבות,העיד(ארשהמחרהחלילןביקשפלרריניםאלף
לאחרצהוב.וחצייםאדוםחצייםצבעוניים,בגדיםלבשאשדיותר)הרבה

שיצאוהעכברשויםאלפיבחלילו.תיגןרב mלהחלילןיצאהחחה,שסרנם
בארץוסיפרנילצאחדבארתינג,(אלצוטבעולנהראחריועקבומחוריהם

ששמע).המפתיםהלציליםחווייתלעהעכברשוים
שאלףהעירראשלעצמוחשבשכדר,אתלקבלכדיהחלילןחזרכאשר

ותצואתויההשולמהשכבדמשימהבשבילמדיגבהושכרהםפלרדינים
השכראתלשלםוסירבלחיים)להחזירניתןלאשמת(מההפיכותבלתי

נהרוהפעםלחלל.הוחללרחובחזרהוכעוסהמושפלהחלילןהמובטח.
שם,קרפלברג.לגבעתשהובילהבדרךאחריועוקבוהעידידליכלאליו
בדרמהזה,במקהרגםאך .בתוכוונבלעונכנסוהוילדיםבהרפתחנפער
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לספרשנותרהואואותר,עיכבהשלציעתואחדילדנילצלעכברשוים,
שליחיםשלחואונשיוהעירשארשאףהחלילן.שלהמפתיםצליליועל

עצםעדנדועלאגולרםחרס.הלעוהילדיםאחדהחיפשויםאץר,לקצורי
הזה.היום

מבטמנקדותברם,החלילן.האוגיבורהפניו,שעלהעלילה,סיפרוכאןעד
כינאמדהסיפרובתחילתמידהגיבהרו.היאהמליןדוקואפסיכאונליטית,

העכבשוריםמכתהאולעיןביותרהבלוטהמחלהסימפטוםחלוה.עירזר
אריותר,עמוקהלבעיההסימפטוםרקזהרכיבחדאלום,בעיר.שפשטו
לעיר .המלין"בממלכתרקוב"משהרשקספירשלמילותיועלבפרפחה

המליןשלבאישיותומשהראישיות.ישאחר)אנשויקולקטיבכל(אר
הנסתריםהמקומרתשוכניעכבשורים,שכןשצדיהכמרמתפקדאינו

מצבבקרה.לולאמקרםבכלוצציםערליםמדוע>(הלאנראיםהובלתי
ביןלבלבלוגורמיםהמדועות,אתומציפיםערליםמדועיםלאתכניםשבר

מצבהזהרלאאולםפסיכוטי.מצבהאודויסארריינטציה,לדמיןומציאות
שהעכברושיםלכךמדועיםהעיר,ראשובארשםהמלין,אנשיהמלין.של

הקוגניטיביהממדהיינו,ארתה.לפתרודרכיםומחפשיםבעיהמהררים
כהאםהיטב.מתפקדבאישיותבהיגיןו>לחשובהויכלותהמציאות(ברחן
הרגשי.במרחבהיכנשהרנמצאתהבעיהכילהניחסביר
ישבאררנינג,לשבגרסתוזר.להנחהרמזיםשלללנרמספקתהאגדהאוכן,
אישעירו.אנשיאתמשקףשבאישיותוהעיר,ראששלתיאוריםמעטלא

(ערמומי),בהליכותיוושמנונישמןאישבר.שלוטותאוותיויצריושסיפוק
פרווה).כותונתלגרפושתייה,ארכל,(אהובויצריוהגרףהנאותשלאיש
נהפוךאותר.מחליפיםלאאךעירם,ראשומהרמיהרידועיםעירואנשי
הפלרדיניםבאלףלהשתמש(מעדיףגחמותיועםפעולהמשתפיםהםהוא,

הירדויםהמוסרייםלערכיומסכימיםלחלילן),מלשלםלוחגיגותלמשתאות
שלו.בבארההוםשלהםבבארההאוזר,מבחינהשהבטיח);אתמקיים(לא
מתפלשתהמליןבה.פשהוהערכיהמוסריהרקב .המליןשלאישיותהזוהי

המקראיות,ועמוהדלסדרםהמקבילההיאעצמה.שלבהדוניזםומתמוגגת
מינייםיצריםסיפוקשלהיוהמקארי)הטקסט(לפיהחטאיםעיקרשם

לסיפוקיותרנוטה'ההמליני'ההדוניזםמהן,בשרנהחלוניים.וסדיסטיים
נעימים),טקטילייםגירוייםשתייה,(ארכל,ראשונייםארראלייםצרכים

הגרגרנותילדים.שללאהביהםהמיועדלטקסטיותרמתאיםזרשמבחינה
כךעלמצביעההגרף,שלהראשתייםיצריוסיפוקסביבמווסתתהבלתי
אנשיהעיר,עיר-אנשיראש(אם-ילד,הראשוניהרגשיבקשרשמשהר

 . mבטאינותקין,אינוהעיר-ילדיהם)
נותנתהאגהדלכך.לסיבותארלסיבהבאשרמידעלנרמספקתלאהאגדה

רכמת mהידעמגבלותיה.הןאולומחלתהשזראישיות,שלמצבתיאורלנר
תובנותבתוכנומהדהדיםכקרואי;םשרמעים,איתנומביאיםשאנוהחיים

מקררותעלידעי;םצרפים mכאזלנראיןבדרמה,זה.למצבופרשנויות
למע;לואוחריםכאלהציבוראישישהביאוהרגשיים-אישייםהמצוקה

פשרותלמשל,תפקידם.מתוקףבידםשמופקדיםהציבור,מכספילגנוב
מתכניםבחלק)(הוורשעהמאושםאלומדטאהדולשעברהממשלהראש
הבטיםעלגםמרמזרתובתקשורת,המשפטבבתישהובאוכפיאלה,

עםלשענ;ומזכיהרעםרגל,פשוטאחעם(בקשרנשלטיםבלתירגשיים
בהקשריםהנגלהעלהנסתררבעדייןאךערדו),לעלומושהלךמדינהעד

חולה,-כ'פרסרנה'המליןכילומדניתןאזילטקסט,נחזוראםאלה.
שלמתמשכתהתנהלותעלמעידהעיר,עבורשכזה,מידהבקנהומחלה

מוסרית-ערכית).(הידדררותתפשית(שומן)פיזיתהסתאבות

הרגשי-בממדמקורההמליןשלשמחלתהלכךומרכזיתנוספתעדרת
(המלין>האישיותכאשדמופיעהחלילןהחלילן.שלדמותוהיאנפשי,
הבלתיהמצבלנוכחוייאושהתסכלוהשיאואתמצוקתהשיאאתחררה
ההיגיןועלהאמוןבנפשהחלקהאגו,שהציעבפתרונותשכן,פתיר.



בגרסתדי.איןהמציאתו,עםהוקשר

משעשעתיאורלמצאוניתזבאדתינג
הישוביםהמעוצהאונשיהעידארששל
עללחשובנאושותומנסיםהמדרכהלע

לחפשצרךרישלשואו.אךלבעיה.פתרןו
הצריונל.מטריטרויותשאינםפחותתו

הרגשיות-הלרוונטיתו,הטריטוריתו
בדמתוומיצוגתומדועותנפשיות-אל

שמעצםהטדיקסטד,דמותהחליןל,של
מתעתע mבארמבטאשכזה,היותר

הפוטנציאלאתגםאךהבעיהאתגם
לפתחנה.

הנסיםמבטאתהטדיקסטדומרת

בעיקרירנג,לפיבנפש,מסוימים
מןומורחקיםדחוייםחלקיםשלתכנים

הטדיקסטד(הלצ).המדועתהאישיתו
יותררחבאדכיטיפשל~יהבטהאו

באלמשל,היררכיתשבמיתלווגיהבנפש,
החכםהאליםשליחהמכונף,האלהומס,האללשבדמותוביטוילידי

הטדנספדרמציההשינוי,לתהליכימתייחסזהאדכיטיפהומניפלוטיבי.
הכימיהיסדובכדילואחיינו,במסעעוובדיםלהםנזקקיםשאברהוהיפךו
צרותהשמשנההחמי),בשמר(מדקרוי,הכספיתחארזהלאלהמשויך
לאדכיטיפגםאחדים,לאדכיטיפיםבדרמההסביבה.לתנאיבהתאם

תהליכיהמלוהו-(הפסיכרפרמפחיובייםהנסיםשבנפשנו'ההדמסיאני'
(הטדיקסטדשלילייםהונסיםמוסדית)נית, mדנפשית,הותפתחותצמיחה

כללבדךדמדרכה).ארתההמסיטבתעורה,המתעתעהנפשי','החבלן-
סטייהכלארעב;הךהרנאהלדברשמדיחהזאתהיאהטדיקסטדדמות
ב"כיפההזאבב"פינקויר",הושעולהחתלופן,<פיטרהישרמדךד mאח

לטרנספרומציהלהובילהפוטנציאללהשישזרגםהיאאךעודר)אדומה"
המדועות.בת mלרהנפשית

פתרוןלעלחשובביכלותהשאיןמאחדסתרם,למכרינקלעתהמליןכאשד
הטדיקסט:ושלשעתרזהויאוכן,החלילן.מופיעלבעיה,צריונלי-לוגי

הגירני,לבלתיצריתלי,ללאעתהפתהלמצקותה,לפתרןוהמשועותהנפש
לאדםשמזיקיםליצוריםלגדרםיכלותלרשישמספרהחלילןלקסום.
העידארשאךחזרי,(ונאדה)נשמעאמנםלהשמידם.רכךאחדירלעקרב

בבגדיםהלבשוהמחר,החלילןאתגםהלכ.לכסרתעתהמרככיםומעוצתו
הליצן,ארהג'קודאתהעדתעלהמלעה<לבשואורםציים mצהובשחציים

במצוקההנפש:ערבותשכךארתנרמלמדהסיפרוידעוים).טדיקסטדים
לנר,חיצונישהאוממקררלגאלוהמייחליםאברלמטפיזי,פתיםאברקשה
הילדותבחררירתצורנהנפשנושכןהפתעה,בכךאיןמאיתנו.זק mגולר
(ארהודינולנר,חיצונייםמקודרתשלה.המציאותחיתהשכזאתשלנר

בעיותינו.אתשפתרוהםמאיתנו,וגדלויםחזקיםשהיואחדים),מבוגדים
בצמתיםבדיוקמצרקרתינר.אתבעצמנולפתורנדשריםאברבבגדרתנר,

אישיתלצמיחהשיביאטתספרדמטיבי,לשיבריההיתכנותקיימתאלה,
האםכן,אםהיאההתפתחותיתהשאלהלהפך.ארהמדועותבת mלרה
כךללעתוילציחולנר)כחיצתיים(שנחוויםמורעיםהלאהנפשתכני

שמאאר(הפסיכרפרמפ)לאישיותהאדפטיביהחיובי,השינויאתשיאפשרו
ארשוניים),אובייקטביחסיקשריעקב(בעיקררגשית-נפשיתחלושהעקב

הרסנייםרת mלכולהתמסדלהאמיןלנריגדמובנר,יתעתעואלהתכנים
באישיות.הפנימי")"החבלן(הטדיקסטד,

בנטייהאלהרגשיים-פסיכולוגייםמקומרתמכיריםאברהאישית,בדמה
"שיקויים","ברכות",לקבלתלפנותמצוקהבמצביאינדררידאוליםשל

 1902דאור,גלויתעלמהמלין""החלילן

המגלגלותשלמרתתעשיותאחדים.אזוטרייםפתדתרתומיני"קמעות"
בקלפים,בקפה,קראויםהחייה,קוסמטיקה,(למשל:דלוריםמיליאדרי

הזההטדיקסטדיההבטעלבדיוק'ישובות'ובכרכבים)בדולחבכדררי
 . mדרלמטרותאותרמנצלותלחלוטיןומניפלוטיביציניובאופןבנפשנו,
ציניותפחותלא<עם mאחקצת'אוחים'הדבריםהקלוקטיבית,בדמה
הטדיקסטדיההבטנפשיים.מכניזמיםאותםעלעובדיםאךיותר)אףארלרי
'מלומדים',הסבריםמינילכלולהתמסדלהאמיןלנחרדיכלושלנר

לארמית/כלכלית;מציאותלהצדיקכדיאוחדים,'היסטוריים''לארמניים',
הוןכקלוקטיבהןכגוברפועלתדברלששבסופרמסוימת,חברתית

הפיזייה;םמנטלייה;םדגשיים).ממשאבינוארתנר(מרקונתכאינדררידאולים
מדרנושכןשבעתיים,גולרההסכנהלהדגיש,ישהקלוקטיבית,בדמה

גדלוים.בממדיםהרסניותלתצואתולהביאשעשויותנרחבותבהשפעות

צריכהשהאישיותכךעלמעידהזוהתמסחתלחלילן.מתמסדתהמלין
בממלכתוקרב("משהרערבואיכרהקייםהסדרטתספדרמציה.לעברו

החלילןשלנגדירצבעיהחשד.הסדרמהרכדררלאעודייןהמלין")
הצהובלעברו.העידשלעהנפשי-פסיכלווגיהתהליךעלמשהרמלמדים

ההבטיםאתמכילהאומעבד.לצבענחשבשבאלכימיהאנרגטיצבעהאו
כמראחדים'מסריחים'(ורגשותהעיןצדותהקנאה,שלהשליליים
הזהב.צבעהאושכןהחיוביים,אתגםאךלו)סת mהמיהצהרנההגופדית

עלשהשולם,תהליךעלהמעידצבעחארהוחיים.הםדצבעחאראורם
בסדרנכןר,לנחדרמלציחהחיתההמליןלרחשדים.חייםלעהתחדשות,

ידליהעתידשהתחייבה),כפישכדראתלחלילן(לשלםחדשמוסדי-עדני
'התנקות'.שלתהליךלעבורלהסכיםעליההיהכךלשםאךטוב.היה
בהסתאבותההמוסדית,בהידדדדרתהלוחדורתלהתכתןלהסכיםלעיההיה

העידארשאתלהדיח(למשל:בהשפשההסחיאתלוכקרתהערכית
בעלהאואבלאמנם,'מסריח'האוההתנקתותהליךהמשוחתת).ומעוצתו

בחהדהמליןאךיותר.בריאיםחדשים,חייםמבטיחהואוזהבפטונציאל
סרגמזכירזהניסיןוהטדיקסטד!עללהעריםניסתהאוףבדרכהלהמשיך

אתרגם mהמאאתהרוגיםדברשלשבסופרהחי,בעלוםפחיטיםשל
נלעמיםוילדיהעתי,דלהאיןלופיכךההרסניתבדךדבחהדהמליןעצמם.

ההד.בתוך •

ופסיכותרפיסטית.פסיכלווגיתהיאוקוברלשיד"ד
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שלי"הקשרערוציהן"פרשנויות 1

 , 2014ד mהמאהקיבץוהרצאתאחרים,וסוטיםשכביםהספדבעקבות

עמ' 123

הראשון,חלקים.שניכוללגלדמןמרדכישלהקצריםהסיפוריםספר

הסיפוריםהמספ:רשלבשכניוהעוסקיםסיפוריםאוסףהנו'שכנים',

גםבהןשונות,בדמויותעוסקיםאחרים','סוטיםהספ;רשלהשניבחלקו

רובדלביןהעלילהביןמקוריעירובתוךכתוביםוהםהמספר,שלדמותו

אתהחותםהסיפורשלשמו- 111מס'ב'דירההתקייםהריאיוןהגותי.

ב'שכניםהמספרדמותושלגלדמןשלהמשותףמעונם-השכניםסיפורי

לביןביניותהיתימבוגרתאשהפגשתיהמדרגותבחדראחרים'.וסוטים

בספר.מהדמויותאחתהיאאםעצמי

עליהם?שנכתבולסיפוריםשכניךהגיבוכיצד-

לאשגםמקורהאוניהסיפורים,אתקראלאמהםאחדשאףכנראה-
אניעצמו,במספרהעוסק ' 11מס'בדיהדלדיירהנרגעבסיפוריקארו.

לךשנדאהמהאראנשים,עלהאמתאתמספראתהאםלכך:מתייחס
הערךתחושתאתשומריםשאנשיםמשרםטדרוני,להיותיכולזהכאמת,

תפיסתםאתהלוםשאינוהתנהגותםשלניסוחרכליכלותםכמיטבשלהם
מרגיזזהדברים,עליהםבדרהארמשקדאתהארםאותם.מרגיזהעצמית

בסיפורים,תיאורםמאופןמותקפיםלהדגישעללויםהשכניםיותר.עדר
מקרם,מכלמצוא.נקדותדקשימשושהםבמפשרושהצהרתילמחת
סכנהאויןסיעדוייםבמוסדרתשוכניםחלקםלעלומם,הלכוכבדחלקם

שהתגודדהצעידהבדרןלהערכתי,במתנה.ספדיאתלהםיקנהשמישהו
כשהתפרסםהסיפוראתקראלה,המוקשדבסיפרותבל,מיסעםבשעתו

אחדיכלפיידידותימאדרהיההאו'האץר'.לשבמגזיןשניםכמהלפני
מקסיםבחרדבאמתהאומקסים".כ"מרקיןותיארחאתשאהבשבתי mכן

ד. mבמי

דלימצומצמים,חייםחייםהגברים,בייחודבסיפורים,הדמויות-

חיינו?הםאלומרוקנים.מותםאלדועכיםוהםמשמעות,

מבטיאתקדמשקפתהזאתהדלהשהתמונהלזכורצדיךארשית,-
בשניםאליו.נחשפתילאשמעלוםנפשיעשורבהםשהיהייתכןהמציצני.

מצטיידיםהוםהאפל,לשערסמוכיםהיוכבדהםבהםהתנתבתישבהן
בשעתולהםהיובודואינכזבו.ותקרותיהםדעכוחייהםרת mשככמי

אנשיםבעבדהיואוולי-מחלומותעשוייםהדיאנשים-דניםחלומות
אחדים.

קיומנו?כלאתצובעזהכיצדחיינו,ערביתנראיתכךאם-

אחד.ארזהבצבעחייהםאתארחיינואתצובעשזהחשובלאאני-
כוחותזקנתם.כלפימיוחדיםיצירתייםרת mכהיולאהללולאנשים
באחריתם,להםעמדולאחייהםלאךדואותםשליווהומשמעותהיציהר
מכךנרבעלאאכזבה.להםהנחילוחייהםחשבןו,שלשבסופרתאדה

השגנואםגםהדיזאת,עםחלקנו.מנתגםלהיותעתידהשהאכזבה
לנסותיכלוההנפשאבלבמורת.לבסוףניכשלתמידבחיינו,מהדבר

חכמה.בצודההמרותאתלהכילאלוייכלוההנפשהמרות.בכורחלטפל
באופןכראוי,מרתואתליצורצדיךשאדםכךלעדיברוילקההמשודד
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אבלבה,תלציחשאלוימשימהזרלךהנכןוהמרותאתליצורלו.המיוחד
בסיפוריםהמבוגריםשהשכניםגםזכורמכלום.לזהלצפותיכלולאאתה
-מוצאםאצרותאתם mכרבעלשנטשומהגריםעקודים,אנשיםהם

קשיםחייםהמדינההתהוותבשנותכאןעליהםשעבדושארהפליטידובם
שלהם,המרותנצרדותוכשהתבוננתיצעיהלאכבדעצמיאנישווחקים.

מרתי.עםונפגשתיביהפעולהמרותביצרנגעתי

אךבאריכות,מתוארתהשכניםשלהחייםשדעיכתלכךלבשמתי-

מילים.שלושאובשתייםמתואריםהקונקרטיותונסיבותיועצמוהמוות

המבוגרים,השכניםשלהדעיכהבתהליךנוכחכהשהמוותבדעתיעלה

מיוחדת.התייחסותהמצריךאירועאינההתממשותוכיעד

עליואומדאונירפאים,דוחכמת-חי,מתאראניהשכניםאחדאת-
כדוחליהצטיידהאו .מזמןמתכבדכילמרתירכללאשאולימדבהומור

לאפשוט-לשאלתךאבלבידה.מסודעםבעלוםשמתרצוצתמתשל
לאשהדישלהםלהלוויותהלכתילארגםהשכניםשלמרתםאתדאיתי
פעםאפילושוחחתילאדובםשעםתשכחאלאיתם.גלויקשרליהיה

אתדאיתימרתם.שלהקונקרטילרגעלאאךלחייהםקצתנחשפתיאחת.
מרתם.עללמדתירכךהאבלמדועות

המציצן?לעמדתנאמןאתהכלומר,-

לושנדועמהגםבסיפוריו.מדובהלא-דאהלאשהמספרמהבדיוק,-
צעקהארמהמדפסתלשנייהסיפרהאחתשכנה-מנוסחמקודרכמצר.ח,ת

המדרגות.בחדד

 .הכתיבהעלוהשפעתההמציצןעמדתעליותרספר-

המספר.עללסיפורגםכלווהספדאתלמעשההופכתהמציןצעמדת-
לוכןלו,שישהמוגבלתההצצהזרויתבגללדר-ממדירתדיהןהדמויות

 mבדמריעלומואתמרהטהאושברהאופןכתיאורהספדאתלדאותניתן
אתהמאכלסבדרדכאדםמצטיידהמספרהמדרגות.בחדדפוגששהאו
דרמההאושלו.הפנטזיותאתברנההואווסביבןהאלו,בהצצותעלומו

לידם.שישוביםלאלהומצותתיםקפה,בבתישישוביםבדדויםלאנשים
בדידותם.עלמקלזה

לומראפשרבעיני.מטושטשלבינךבינוהגבולהמספר:עמדתלגבי-

הזה?במתחמשחקממששאתה

אבלמאדר.משעשעהזהשהמתחלינדמהאותישמכיריםאנשיםלגבי-
שלמקטעיםעשויההמספרדמותספרותית.פרסונהכרגילהואהמספר
לחשובטעותזרהמציאה.הסיפור mשדבדוייםחלקיםגםבהישאךעצמי,
עצמה,בפניהזיהשהואגלדמן,שלהמספרזהשכני;עלכאןמספרשאני

שלמשכנירחלקתמים,תהיהאולהשכנים.עלשלוההזיותאתשמספר
בביתנו.מעלוםהתגודדושלאארהמצאותהםהמספר

הבחנתיולעתיםהחיים,למחזוריותמתייחסאתהסיפוריםוכמהבכמה

פעםשגרהמנוחהציירעיניהןשעיניההתינוקתמיסטי:בגווןגםבהם

אוהבלעולמו,שהלךלכבדהמומחהאשתשלהחדשובעלהבדירה,

נחמה?הזאתבמחזוריותמוצאאתהנוספות.דוגמאותוישכב,דמאכלי



קשרוותהתינקותשלהציידעיניייחדוית.משמערתלהישחזהרכל-
אוילואליה.להתייחסמרבהשהספדבעציריםהקשישיםבהתחלפות

השתחהררלאשהאשהלכךמרמזתהחדשהבלעלשהכבדמאכליאהבת
חזהרשלמנגנןוידיעלבמקצתלפחותדרופההויאהאכזהמבעלהלגמדי

ההסגרהקדמתי.הכלאחארבסיפוריםהחחדיםהמטריביםאחדכפייתית.
הדיבחזותיות.גםמבטואתהזאתהקדמתירתיצורת.שהקדמההוקיפאןו

יקפיאואםגםלעלום,ממנונחלץלא-הומרותהלידהממעגלמנוסאין
המתים.תחייתלרגעגופותינואת

נחמהבהמוצאואינךפסימית,כךאםהיאלחזותיותהתייחסותך-

מסוימת.

שהחזותיותחושבאניכמשרודבחזרה.תקורההרבהמוצאלאאני-
אניקררםשידשליסורועיןרעלבשירחזרתיאםכלא.היאמטדר,היא

כדרברטיםומחשבותהתנהגויותעלחחדיםאנשיםאםעצמי.עלכועס
החזרהשבאמצעותליבדרוגםאבלחהדד.מערודזהאנדרואידיםאר

ובלעדיהלקיומנו,משמערתלהעניקמצליחיםאנחנו
האבלווציהתהליכילמזלנוגמור.כארסיהיההעלום

נלודומאשהנמריםגרדתמידנלודמנמרהאיטיים,
בשירנזכראנימטרופת.מוטציהלוארגילאדםלדוב

בדוהיסטיהזןוהפילוסוףהמשודדשלהמפורסם
אופטימי:באורחירת mלחזחלופיותביןהממזגדרגן,

-חרוףיר;ח-סתרקרקיה;-קיץפרח;-"אביב
וכר'.השלג"כפרד

בסיפוריהנשיםונשים.גבריםעללדבררוצהאני-

הכלל,מןיוצאללאושתלטניותחזקותהשכנים

לפניהן.מתיםוגםתלותיים,חלשים,הגבריםואילו

השכנים,ביןהמנוגדיםהזוגותאלצהיהזהכך-
עוריצות,יותרחזקותהיוהנשיםתצפירתי.הלעוכך

שאניככלקררם.מתרגםלודובנחלשוהגברים
האוכלוסייהבכללסטטיסטיתמבחינהגםזרנו,

שליהלבשתשומתייתכןפחותה.גבריםשלהחייםלת mתהמערבית
מאדרהאלימיםהכרחממאבקיגםנובעתבמשפחההדומיננטיותכלפי
כבדזרנולאאניאמי.לפניהרבהמתמקרםמכלאביהררי.ביןשהיו
יותרטובמסתגלותתמידהנשיםמהגריםשלשבמשפחותקארתיהיכן

במשפחה.מעמדןאתמאדרמחזקותרכךהחדשהלתרבות

הפאסיבי.המציצןמעמדתבהדרגהחורגשהמספרלכךלבשמתהאם-

אקטיבי.ויותרליותרהופךהואלדמן',מרהפתטי'העריץבסיפור

בדיהדבליתהמספר.בעמדתדרמטיתהתפתחותישהזהבסיפורנכןר,-
עלשלמרוכדיהביתרעדבעניינילטפלומתחיללפעילהופךחרא
היביסקרסיםבשתילתחארלכךבירתוהחזקהסמליהביטויהבית.חיי

כאשדהספד.כריכתעללבניםהיביסקרסי mפישלכןבחצר.צבעוניים
לטפלשעליוהביןהמספרלודעו,ךלהיעלםהחלוהמבוגריםהשכנים

ארוטיכמימולקוראניתןההיביסקרסיםשתילתאתבמקומם.בבית

בדמותוהמושרעהאבכשדמותהביתבתרךילדיואתמגדלהמספר-
לשירים.מטאפרדהגםהםהצבעונייםים mהפאבלדעוכת.לדמןמדשל
הגינהאתלהשקותחדללדמןמדהחצ:ראלויצירהפירטמכניסחרא
כבדחרלך.התקרבשמותרמפניהנארהככללגמדיכמעטקמלהוהיא

שבהםהמרותיסור-מפואריםעציםכרותיםהדייריםהספדבתחילת
החתלוים,אתמאכילהמספרואילוהמספר.אתומקומםלכךמרכיל
חארהענפים;העציםכריתתאתרמתעפרחיםשותלהמקלט,אתממגן
הבית.שלבתחומווהצמיחההחייםעלכביכלושומר

יש-פרשניתרבותפעמיםהיאההתרחשויותכלפיהמספרעמדת-

לעתיםההתרחשויות.מאחוריהעומדותלסיבותמורכביםהסבריםלו

ברצףהחוריםאתממלאהואשונים,מפירושיםפירושיםבאמצעות

בהשערותלמשל,בולט,זהשלו.המוגבלתהראייהמזוויתשנוצרים-

מדידתו,העוליםהניסורוקולותקסטנבויםלמרבאשרמעלהשהוא

לדמן.שלפניועלשהופיעוהמדממיםלפצעיםובאשר

זדםשלו,התורעהזדםזהרפירשוים,כמהדרמטידברלכלמביאהמספר-
אתלהרגיעכדיגםהמספראלצמתעדודהפשרניהצוךרשלו. mהפנטזי
מפשרשאנידבריםככלל, . mשרי mבהתהיגיןואיזהמחפשחארעצמו.

שלי,הקשרערצויהןפשרנויותבמקצת.לפחותאותם,אהובתמידאני
מובהק.דשרניצדישמשידיבהרבהגםאותי.הקודרתאללשיהחיברו

שר"יאחדים.לפישורים mפתותמידבפירwרי,מתאהבלאאניאזתערם
שלהמתמידהפירשוי mלאדםיום".בכלמתחדשים"הפשטיםאמד

העונגלעיקוןרגםנתןרהפשרנותמעשהאבלהשם.עבורתחארהתוהד
מענגת.הפישורשבמעשהירת mהיצי-

חלקהיאהמספרשלהפרשניתעמדתואםתהיתי-

שנוטיםבביקורתצדזההעולם.מןאותושמדחיקממה

הפרשניתשעמדתםבטיפול,העוסקיםבאנשיםלהטיח

ממש.שלחוויותלהםמאפשרתאינה

הפירשויםלגמדי.פוסטמדורניסטילפשרנותיחסי-
פשרנותסרגישסמכותית.אמתארקדשויםאינםשלי

כלוהשכלפשרנותהטיפלוי,לתחוםלעתיםשאופייני
הלקנותתערדמעיקרוהלשכתיחארהזההתיוגתיוג. 1

כמיטבנמנעאוניהפציינט,עלהזויהלעיונותלפסיכלווג
הזאת.מהעמדהיכלותי

שלהפרשניתעמדתולעתיםכיצדלראותמרתק-

אויהירשאינוטיפולאיששללעמדתובדומההמספר,

לעיני,בלטזהגדולה.אמפתיהאלאותומובילהנרקיסי,

מנסההמספרוהעכבר'.נחמה'חייםבסיפורלמשל,

השכניםשהשליכוחפציםדירתואלאוסףובודדצעירגברמדועלהבין

"אפשרהבאה:האפשרותאתמציעהואלבסוףהחצ:ראלהקשישים

זההראויהבעדינותוהכיתםבסלוןקטנהפינה(לחפצים)להםשייחד

שבהםבחגיםהדליקאותונשמה,נרלידםהציבאפילוואוליזהבצד

נשמתם."לעילויומתפלליםהמתיםאתמזכירים

המספראתמהדהדחארנוסף:דברברישאבלאמפתי,פישוראכןזה-
המספר.שללצדמותחארהעכברדרמה.דברעשרההמספרהדיעצמו.

לאנשיםזיכרןונדמציברכךבמחשב,ומכנסםסיפורים,אוסףהמספר
מספ:וחארשלעיהם

בעצמו:מתבונןהמספרבו ' 11'דידהבסיפורבמפורשזאתכותבאתה-

ושלהנפטריםשללזכרםידהםשכניעלשחיברתיהטקסטיםזאת,"עם

מבורך."זכרםיהיהמוות.בשערימעטעדייןהמשתהיםאלוכל

הבית.דייריכלפיהמציצןשלנית mהדאחריותואתמממשתהכתיבה-
טויפוחהגןצמיחתלעהשמיהדהפרחים,לשתילתישירהמשךהיא

המקלט.

אליךקרובהמספרובוהספ;רשלהשניבחלקוהשמאלית','עיניבסיפור-

העיוורוןלביןאותך,המאפיינת"היודע"עמדתביןקושראתהבמיוח,ד

היודעשעמדתמצייןאתהשמאל.בעיןשבץבעקבותבושלקיתהחלקי

זההאםהאמפתית".יכולתיאתמרדדתאוחמלתיאתלעתים"מעכבת

המציצן?שלהמרוחקתלעמדתוקשור

יולי-אוגוסט
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הפרכההםב'שכנים'הסיפרויםכלהנכןו.האוהוהפךלא,לדעתי-

היאאםגםאמפתית,תמידהיאב'שכנים'המספרעמדתזר.עמדהשל
עוסקהשמאלית''עיניהסיפורהחמלה.אלמגיעהתמידהיאביקתרוית,
ההגותיתארהאסתטיתהשיפוטיותהוגרתי.אסתטיששביפוטבבעייתיתו

מפותחשליהאסתטיהשיפוטמנגנןורדוניים.דיממנגנתיםאלצינובעת
בחשריםאסתטיותבקדויותמבחיןאנייהלומים.מאזניביישכאילומאדר,

חוסריששבביקורתיותזוכרבזמןבראךמאדר,מכךנהנהאנימיוחדים.

כאשדהשניםלאורךבאנשיםבכמהפגעתיכברהיצר:וכלפיחמהל
אתלהסתירלומדתיהזמןעםארתה.ביטאתילאאםגםבביקורתיהבחינו

אחדיםשלהגרתםכלפישליית mהביקרהחשיבהגםיות:רטובמחשבתרי
הסיפורחהשארביןבכךבזלות.לפגעועללוהזרגםקלטניתלעתיםהיא

לואהחסד,מידתאתלזכורתמידשצריךהיאומסקנתוהשמאלית','עיני
מציעיםהבהדויסטיםלעניין.גישרתעדרישהדין. mמיידילעלהילכד

אבלקדמה.יצרדערכישיפרטשלביטויכללדידם-כלרםלהעריךלא
לחסד.הדיןביןהאמעצבקרלהיות-יהדוי-קבלייותרשליהפתןור

וגרועה,בינוניתטובה,שיהרביןלהבחיןיכלותילעבינתייםמוותראינני
מסרגללהיותליחשוב-למטועיתנכתהמחשבהרביןלער,טובציורבין

לצנעויםלסוגיהםהמבקריםאתהפכההדקונסטרקוציההאלו.להבחנות
בעלותהגותיותאראסתטיותאבחנותייתכנושלאאומדזהאיןאלביות;ר
שלקמאיכחטאבבראשית mמתאולרעטובביןשההבחנהמענייןתוקף.

"תפקחוהנחש:אומרכךארמניפרטנטית;עצמיתבתפיסההכרךוהארייה

עוסקהשמאלית''עיניהסיפורורע".טובידועיכאלהויםהוייתםעיניכם
הארייה.לשחטאיהבשללכזכור

הגותיים,יותרהרבההסיפוריםכאמורהספרשלהשניבחלקו-

מאו:דגלויהופסיכולוגאמנותמבקרכאמן,ונוכחותך

המערבתמקרדיתספרותיתסרגהליצורניסיתיאחדים'ב'סרטיםבהחלט.-
בדימויידליןרהעלילהמשמשתלמשל'הנקדוה'בסיפורהגרת.עםעלילה
הדירןונקמנית.זעפניתנרקיסית,כיישרתאותרהמצייריםהתנ"כי,האל
ב'שידיםבעיקרבשירתי,התנ"כיהאלבדימוייהעיסוקאתממשיךהזה
דימוייאתהמספרתלוהב'הנקדרה'יקירי.קיריהרבספריאלהוים'על

אלוהיו.אתלעצמושהמציאהעבריהשבטשלבאופירהתנ"כיהאל
היהודיהעםשלאופירעלנמשכתהשפעהלהחיתההזאתההמצאה

חדש:רעיןוהמספרמעלההשמאלית''עיניבסיפרוהסיפור.טעוןוגדולו,
במסכותמופיעעצמוהאלאלהויהם,אתממציאיםהאדםבנירקלא

במסכההאלמופיעאתניתקבצוהכלמלושתים.ל"קהלים"שרנות
הנובעהזה,בסיפורואופיה.שלהההבנהיכלותמבחינתלההמתאימה
שוניםמאספקטיםהארייהנדונהגםהשמאלית,בעינישפגעמהשבץ
תשוקתנו,לשהראשיהמעודדהאוהמבטהתשקוה:שלמההיבטובעיקר
מבקשיםאנושברהאופןגםמתשקותנו.נרבעאחיםאנושברוהאופן

תרקיסירת.ארטויותמתשוקותנרבעלהיארות

שלהראששומר-בא"אהעוסקהראש'שומרשל'ראשוהסיפור-

ממשיך-המיועדנישואיויוםלפניכשבועאונסשביצעומיהרמטכ"ל

שנכתבמטופל,שלמקרהכתיאורממשאותוקראתיהזה.הקואת

רגילים.מקרהבתיאורימקובלתשאינהאמנותיתחירותמתוך

המתאפשרתנאושתאינדיררידאוציהלשסיפורא"אלשבסיפוחאריתי-
בעצמולראשונהשמצואכמיבסיפורמתאורהאנסהתאבתח.שלסרגדרך

האוממנו.האחריםשלציפיותיהםבידינלשטתשאינהקטנהנפשפיסת
החברתיותלמערכותטרטאלית,כמעטנקושה,הסתגלותכלוושכליצור
חוריןכבןלארשונהעצמואתחרהרהאוהסהורבביתהתפתח.שבהן
לסוגיהם.מעלהדמישלהשמיהרככלבשניםמשךששימשאחדי
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מתוארתהאחרוןבסיפורהספר.שללסיומולהתייחסרוצהאני-

מסיבהבמהלךגאיכייסהמסוכןהפיצוציותבסםהמספרשלהתנסותו

אביבית.תל

שלכאקטגרעו,מסםשאיפהדעתבבליהמספרלקוחערבבאותוכן,-
ניכור.שלעמוקהומחוריההמסיבהשלהפניםרבתהריקנותמןייאשו
המספרטארומטי.דברבתעדותומתרחשמשובשר mרממסומםכשהאו

שצרחתמוגדרת,צרהרחסרתכחלוהכיישרתחזרתי,בדימוינפשראתראוה
לוהיעלםגרפואתלעזוברצוהשהיאמגלההואובה,מרחפותסימטריות

גנלר.לושאיןגרבהאל

למונטוורדימאזיןהואלביתובדרךמתאושש.הואזאת,ובכל-

בשורותמסתייםהספררוחו.אתמשיבההנפלאהוהמוזיקהבאייפון,

המסיבהכיתובעניות,ביללותיוסףהחתולפניאתקידם"ובדירתי

באלאכולכשסייםהיומית.הטונהמנתהגשתאתדחתהיצאתיאליה

שליהשינהבחדרישןהואבו.ממעטשהואדברמיטתי,למרגלותלישון

ונחמה.יופימלאותשורותאלולדעתינדירות."לעתיםרק

הזאתהאחיזהאךשלוהערבשגדתבתרךם mרנאחיזהמצואהמספר-
מןהיאתחומיהבכלמרנטררדרישלהמוזיקהקטנה.לכאודהדקהיא

עצרם.אשורתמידליגודמתהויאהזמנים,לכשלהמשולמותהיצירות
גדלו.קסםבעלילהיותיכלויםכידועוחתלוים

למשוררגלדמןהסופרביןלמשור;רסופרביןלהערכתךהבדליש-

גלדמן?

אתלמשלקחשיהר.שלסרגהיאהטובהשהפחזהחשבתיתמידולא.כן-
סיפוריהםאתארוקפקאקלייסטגרגרל,סיפוריאתעגנןו,שלימיהברמי

קראובטה.ריאסרנאריליספקטרדקלאדיסשלהקצרים
צררךמדגישאניכאשדהקצרהסיפורשללפרוזהנזקקאנילהערכתי
שלממדתמידישבעלילההזמן.צירפניעלהנמשךיחסיתגדלובפירוט

נמשך.הוהרשלרגעאלנטויםשירים .זמן

הסיפוריםמספרשלמזאתשונההמשוררשלהפרסונההאם-

הקצרים?

בסיפורי.אחתמפרסונהויותרבשירתיאחתמפרסונהיותרלישישדומני-
האלה.הקלוותלכלהמשותפיםהיסודותאתלמצאולהערכתיאפשראבל
תפילותשלהענקמחזוריהמיסות,-מרסיקליתבאנלוגיהלהשתמשאם

כאילומרנטררדרישלהנפלאותהואופרותהמדריגליםלמדיה,הערבית
גםכךאותם.המאחדמשהרישאבלקרמפחיטררים.כמהבידינוצרו

לשו.ההטדרנימיםבידישנכתבופסאוהשלובפרחהבשירים

שלך?הפרוזהעלמשפיעהפסיכותרפיסטהאם-

פעמיםהרבהי mבממתארגןמביאיםשמטופליםהחומרהרבה.כן.-
פעלוהבשיתוףהמטופלרבידיבידיהנכתביםסיפוריםאלהכסיפורים.

גמישותעללשמורמשתדלאניזאתעםמשותפת.חקיהרומתךו
חשרמידעלפיהסיפרואתלשנותלישתאפשרנאותהקוגניטיבית

בעלישהםכאלהפעםלאישהמטופליםסיפוריביןהזמן.במהלךשצץ
המטופל,שלהמפושרתבשרותולועתים,שתרתמבחינותספררתיעךר
עםלמטופלהיציהראתמארהאנימקהרבכלהכתב.עלאותםמעלהאני

הסיפרואתששיניתיאוחדיזהותואתבהשהסתרתיאחריכתיבתה,סירם

אתלפרסםמזעאניהסכמתואתשקיבלתיאחדידקספרותיות.מסיבות
רכהקשיםכהסיפוריםשליהטיפלויםחדדאלנקחפעםלאסיפורנו.

 •לספרות.אותםלהפוךנפשיכוחבימצאתישלאעדאינטימיים



הדףעלפסיכולוג

ארפסיכלווגמטפל,שלעלומולתארעצמועללוקחשסופדהאונדיר
שלהכפרי"ב"הדופאביטוילידיבאותזהמעיןלאירועדוגמאותרופא.
וגרושתו""הרופאכרופא;זהותואתמאבדהאושברלמסעשיצאקפקא,

לאחרתבקנאתושברהחסדיסודאתהרופאמאבדשבמהלכועגנןו,של
דרארת".""אחרת,שעינימהאלאלפניואיןאני("רופאאשתושהיא
מוצאהנפשרופאשברעגנןו,שלפשוט"רב"סיפודאצלי")בראיאחות,
עמו.ולהזדהותלאהבושניתןאדםמדעתו,שיצאבגיבור
אתהמתאדיםסופריםגםשהנםמטפליםלמצואנדירלאזאת,לערמת
לחיבורהקוראיםלקהלהנגישהראשןואלויספרותית.בצרהרעבודתם

הדמיון,בעלהמדעןפרויד,זיגמרנדהיהלסרפדהפסיכולוגבין
של"משהחיבורואתלהביאניתןכדוגמהוהסרפד.המטפל

שלוהיסוסיוביןמקבילותשלרשמוצאפרוידמיכלאנג'לו".
ולביןמיכלאנג'לו,האמןשלהיסוסיולביןהפסלשלכפרשן

הואשארתהעצמה,הפיסלויצירתמתוךהקורנתהמורכבות
המאפייןוהרציונליהאנליטיבתהליךאנליטי.באופןמנתח
עצמוהואוהופךבנשגבנרגעוהפרשןהפסיכראנליטיקןאותר,
בכתיבה.האמנותיהניסוחלאמן

הנפש:תודתמתחרםמטפליםמשלהןהבאותהיצירותגם
טיפולימקהרעלסיפורהואזהותואתהמחפשהילד-ריבם

שפיתחהבריטיתפסיכראנליטיקאיתאקסליין,רידג'יניהאמיתי:
מופרעילדשלצמיחתואתמתארתבמשחק,הטיפלושיטתאת

והבוטחתהמשקפתנוכחותהבהשראתהרדיו,שלהמטפללהיות
אוורידהפךבכה,כשניטשההבדיוניברומןלצדו;המטפלתשל

שהיההנפשרופאביןהיוצרותאתאמריקאי,פסיכיאטריאלרם,
הביאכלפירשהדיבורהפילוסוףלביןדיבורבעזרתלרפאאמרר
בכפיפהעצמו.אתלוהביןלנסותהרופאאתגםדברשלבסופר
שתיארפארנקל,ויקטורמאתמשמעותמחפשהאדםאתגםנזכיראחת
אמנותואתבחיים;שנשארלסיבההסודואתהריכוזבמחנהחייואת

נוסחהשיצרקוסמופלויטי,פסיכראנליטיקןפרום,אדיךמאתהאהבה
בניאתלהביאאמוהרהמדורניהאדםשלהאישיתהחייםדרךשבה
זה.אתזהלהחריבבמקרםלאהובליכולתהאדם

האחרונותבשניםשנכתבוישראלייםספריםשלרשהאביאזהבמאמר
מלווהאלאליציהרמהותיתשאינהפסיכלווגשלדמותמופיעהובהם
הפסיכלווגיםשלהדמויותבשלשוהסיפוריות. mההתרחשריאתבלבד

קודמיהם:אתגםשהעסיקולנושאיםהדיםעלריםאלוחדשותביצירות
("הרופאכמרפא?שלוהזהרתבתחושתאותנטיהפסיכלווגכמהעד

עלהאמתאתידועהפסיכלווגכמהעדוגרושתו")."הרופאהכפרי",
אמנותמשמעות,מחפש(האדםלחיים?הנכונההדרךרעלהאדםטבע

שהואהאחר,שלהאמתאתלהביןיכלוהפסיכלווגכמהעדהאהבד&.
הפסיכלווגכמהעדבכה).כשניטשהפשוט",("סיפורשלו?המטופלגם

לטיפולהגבולותמהם-ארמטופליו,בחיינרחבבאופןלהתערברשאי
אולישעומדתהשאלהולבסוף,זהותו.אתהמחפשהילד-ריבםשלו?

שהואהאמן'שלבתפקידומעונייןהמטפלכמהעדאלו,שאלותבבסיס
("משה"לפהלולהיותואףלתארובאדם,הטמןוהנשגבאתלהבין

ביצירותלפסיכלווגיהבהתייחסותלרצינותבניגדופרויד).לזיגמרנד
נמצאשנים,למאהחמישיםביןשלמרחקמאיתנורקרת mהשהוזכרו,
פסיכלווג,שלתיאורשללחלוטיןשרנהתופעההעדכניתבספרות
שלנו.הטרגיהיקוםבריטית,סופדתתומס,סקלרטשלבספרהלדוגמה

ביןבקצצררהמאוזכרתפסיכלווגיתרבובעיקרוארס-פואטיספדזהו
חשבןועלמתבדחתתומסמגרונות.מדורניותתרבותיות mתופעשאד

דר-שיחמנהלתהפסיכלווגיתכינראהואלצההפסיכלווגית,המתדוה
"היאקוראו.עםדר-שיחהמנהללספרבדרמההמטופלעםחידתי

אני ".וסיפורים,בדיחותהמרןמספרתהכותבת)העדת-(הפסיכלווגית
עליהם".לחשובאמרר

תרמאסשלבספדונרקמתהפסיכולוגיהלשלזילותבמגמההקצנה
מתואריםרבו ,) 1996עובד(עם rויטגנשטישלאחיינוברנהאדד

אגראלטדבעצםשהואגדלות,בשיגעןוהנגעוהכעדההפסיכיאטרים
שלו.הגדלותשיגעוןאתשוברושיגעונםהמטופל,שלשלילי

לגביספקנותעלרהכידרמהזה,במאמרשיידונוהישראליותביצירות
כיהתחושהדווקאהואלספקנותהרקעאלוםהפסיכולוג,שלדמותו

גבהוה.עדייןממנולתגמלוהציפייה

1 

הסרטכרזתנכח","כשנישטה

נסבהסיפורכהן.מריבובדמהשלהביכוריםספרהואנכונהפרידה
אךשרב,נפדריםהםלאחריהאשרלשעבראהוביםביןפגישהעל

הועברההורהשבהספרותיתפנטזיהבפרידתםלשלבמצליחיםהפעם
פתוחתעשייתי,מדורני,ארץ-ישארליהאולסיפורהרקעמתאחדים.

ופרדה.ותיקסרפדנרי,יצחקכתבשיינפלדלקארלהשנהיוםאתונאר;ך
ביוםאבירקברלידמנוכחותבןלשהימנעותועומדתהסיפורבמרקד
מהימצאותלהימנעהצלחתועלותוצאותיה.למותר,הראשןוהשנה
שיגעןו.שלבהתפרצותהמתבטאכבדמחירמשלםהבןבמקרם,פיזית
לדעותחשוףביררקרטי,אוירופי,ארץ-ישארליהואלסיפורהקרע

הואלןאומריםהיוואםנפשית.מבחינהמפורקאךמשכילקדומות,
עםבהתמדודותעוסקוהואאטבריאןדיסטלגליתמאתראשןוספר

דרךבירושלים,המשכרקיים,לאכילדבירןושתחילתוחריג,ילדגידלו
אמיתי.ילדלהיותבמדויעין,ההלונדיברחובבסופר,והמגיעחלוהילד

הלא-בשלהזוגיהקשרעלהחלוםמןבפרידהעוסקנכונהפרידה
לקארלהשנהיוםבמקומר.הנוכחיהזוגיהקשרוביסוסלעבר,ששייך

בניצולילתיקןוניתנתושאינהפטאליתנפשיתפגיעהמתארשיינפלד
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1 
היואוםסיוטי.באופןהשואהאתשחיהשניבדורבבניהם,ואףהשואה

חוקיומטבעאדםלכלכהכרחיהאסוןמשוגאתמעמידלךאומרים
השואהאתמעמידהוא(אגב,הלאומיתבשואהנוגעהואהעלום;של

אישכלשפוקדתפרטיתלשואהכדוגמהרקהפלסטינית)מלוהיהדוית
הכלל.מןיוצאללאואשה

אחרת,אוכזובמידההעיקריים,הדובריםאתמלוהוהספדיםבשלושת
אשתוהגר,אלנלווההפסיכולוגבכובה,בפרידהפסיכלווג.שלדמות
פגישתבאותהאיה,האחרת,האשהלצדהמשתתףהגברהואירון,של

לקארלהשבהביום .שניםשלושיםשאחריהמאוחרתהאהובים
ראשון,בגוףהספראתהדובראיסד,אתמלווההפסיכולוגשייבפל,ד
מפראג.המהר"לשלקברומלובקתחיסשיזכהלומבטיחכשהאו
כמעטהגיבורהשלבחייהפסיכולוגיתמופיעהלךאומריםהיובאום

מתוךקצרייעוץבלבד,קצרלזמןאמנםעצמה,עללווקחתבמקרה,
רחבצוותמולנמצאתהאםבוהבלתי-אפשרילמצבחדודתתובנה
העיווריםוהרפואה,הטיפולהחינו,ךמשדהומטפליםמאבחניםשל

אותוומרפאתהחולהבבןבקולהנוגעתהפסיכלווגיתלמצוקותיה.
הוא '?המ'אומרת,."היאלוחשת',כשאניקורהמה'"תראימיידית:

מסמנתובכך ,) 387(עמ'אולי?'"ליקרא'מישהומיד.ומסתובבעונה
ילדה.עםאוהבקשרליצורהפגעוההאםעבורדרךבעקיפין
הבנהכחסרימעוצביםהפסיכלווגיםהשבהבויוםבכובהבפרידה

הנפשלתעצומותבהנגדהבכובה,בפרידהמטופליהם.שללצורכיהם
עלולוותרהקייםבהווהלדבוקלשעבד,החבריםומירון,מאיההנדרשות
בכוחותלהתגברכרגענדרשתהגרבעבד,לעצמםשעיצבוהאפשרות

שתוכלכדישלה,הקיימותבתחושתירידהשלחריףמשברעלעצמה
השבה.",ביוםבעדנה.יכירהמטפלשיואבהפנטזיהעללחלוטיןלוותר
שלהשקעהללאמתרחשרפאליהפסיכלווגעםאיסרשלהקשרניתוק
לושהבטיחהמטפלמןהעמוקהאכזבתורקעעלהמטופל,מצדמאמץ

אףהפסיכולוגית,-שונההמצבלןאומריםהיובואםסרק.הבטחת
שבטיפולה,המשפחהשלהייחדוייםהאישייםלפרטיםיורדתשאינה
לפיכךבשייכות.הצורך-שלההמטופליםשלהמרכזיהצורךאתמבינה

החולהלילדהאםתוכלכנפיהשתחתחברתית,מחאהליצורדואגתהיא
לכלואצריךכאלה'"דעותנכון:לאמתיוגהילדאתשתציללחסות,

[פסיכיאטריתהזאתשהאישהלגלותנחדרתאניחשוכים,במרתפים
הריגהוידואזהלטיפול,משפחותמקבלתהכותבת]הערת-מאבחנת

ולענבל,לאיסרלהגר, .) 392(עמ'האחים"'כלושלהאימא,שלהילד,של
עצמההיאהיותהתיקוף-הגרהעולם.מולמצבםאתלתקףצודךיש

אמיתייםאובייקטיחסישלקיומםתיקוף-איסרבעלום,באמתנוכחת
בנהשלקיומותיקוף-וענבלחייו,אתשהציפההמאגיהמןהחורגים
אמיתית.ממשפחהכחלקאמיתי,כילדבחבהר

תהליךהפסיכולוגיהטיפולבמסגרתעוברותהספריםבשלשותהדמויות
ההתפכחותהראשוניםהספריםבשנירקאלוםמאשליה.התפכחותשל

ולולהבנה,מעפילהואינההמטפללביןבינםהיחסיםבתחוםנשארת
דמותביסודוהאושהמטפלמכךנובעהדברחייהם.מכלולשלבמעט,

אנושיקשרמספקתואינהכספםאתשלקוחתנצלנית,אוףמאכזבת
החייםאתאיתרביחדמחזיק"אתה : 204עמ'בכובה,פרידהאמיתי.

משלם",שהואהכסףבגללזהאתעושהשאתהלהיותיכלואיךשלו.
הפסיכולוג,מןאמיתיתתמיכהלקבלמצפייתהלהתפכחותהדרךואת
כמואותי"יכירשיואבנואשצורךעלהתגברותידיעלעובדתהגר
הנדהמבוטאת , 21-20עמ'השבה,ביוםגם .) 181(עמ'באמת"שאני

לאפסיכולוגיםגם(זונות).בקורוועסשמדוברלזכור,גס"צריךזו:
המפגשלךאומריםהיובואםלהם."תשלמוכןאםאלאבכס,יתעניינו

רב,זמןכעבוראליהפונהענבלוכאשרקצרהואהפסיכולוגיתעם
בשאוללטפליכולהלאאני"."אבלנדחית:היאמשבר,בעקבותשוב
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היאההתפכחות .) 492(עמ'קבוע"באופןהכותבת]הערתהחלוה,[הילד

החלוםמןאלאמטופליהעםקשרליצורהמטפלתשלמיכלותהלא
היומיוםענייניאתותסדירהמשפחהמןלחלקתהפוךשהמטפלת

שלה.
המטופלשלהאפשרותחוסרנמצאלסיפור,נסתרכבסיסהשבה,ביום

עללהיענשמפתחשהואעמוקהשאיפהעומדתשביסדוולהירפא,
הסבלביןמחיצהליצורהפסיכלווגשלניסיונולכן,קיים.שכברהסבל
בפניהעומדכיצורהמטופלנפשלביןהשואהניצלושלזהלבןהמורש
שלמילותיו , 226עמ'האמיתית.הדינמיקהאתהבנתומאינובעעצמו,
אתבהיטלר."רקמאמיןואנילהאמין,"צריךהמטופל:הגיבוראיסר
 : 275עמ'הזונה,שלוהמידיהספרבסיוםאיסרמקבלהמציאותשיקוף

קטנה."מטומטמתבאמתהכותבת]הערתהפנטזיונרית,[ה"בת""היא

עומדלהירפאהמטופלתשלהאפשרותאיביסדובכובה,בפרידה
לפרידתבהנגדההפסיכלווג.עםואוהבאמפתיקשרלייסדשלההצורך

פוטנציאלאיןמיאובהגרשללפרידהוירןו,איהמשכבר,האוהבים
הפגישהלתהליכיאמיתיפרטנרמהווהאינוהמטפליואבשכןלפיצוי,

אותיהואכילשכוחפשוטצריכהאנייואב"את : 240עמ'והפרידה.

זכר."לאמעלום

הסובבתמיםלתעלתמשלויםהראשונותהיצירותבשתיהפסיכולוגים
לכןפנימה.המיםאתשיביאלצינורמתחברתאינהואשרהעיראת
ייאושןאתלהפנותניתןשאליההמתבקשתהכתובתאתמהוויםהם
האמיתיהפתרוןהקורא.שלתסכולואתואףשבסיפוריםהדמויותשל

ליוםמחוץמצויגרמה,שהמלחמההכאבאתלהכילהאפשרותלחוסר
איסר,שלמפיוהסופר,ידיעלשנקראהקורא,אצלדווקא-השבה

להתחבר-בינתייםלפחות,אוהבאה,המלחמהאתלמנועלהתחייב
הגר,שלחברתהיעל,ידיעלנקראהקוראבכובהבפרידהלחיים.
(הפסיכלווג)"אתהמטופליו:כלפיהפסיכולוגשלעמדתובמהותלהרהר

מסוגללא(המטופל)הואבחייו.החשוביםהאנשיםאחדלהיותיכול

מחאההיאהמסקנה .) 204(עמ'עבדוה"דקהואשבשבילךלהרגיש
בואםהפסיכולוגיתאלהמקצוע.שלהכל-יודעכלפיהסובלהפרטשל
חשוביםוהם-תחנוניםאלאייאושלאמפנהענבללךאומריםהיו

עלשנדחיתיכאילושואלתאני '?המל"'הזולת:כלפילהיפתחליכולתה
 .) 492(עמ'שלי'"החוליםלקופתשייכתהרי'אתנחשק.מחזרידי

עלוההמטופלחווייתכלפיהמטפלשלמניכורהנובעחיבורחוסר
חרמןאנהשלבשירהלדוגמהכמונוספות,ושירהפרחהביצירות

אומרברגמןחוגומהמ'.אמדת'ואתבאינטרנט)בשירונט(שהתפרסם

"הרופא ,) 2013ביאליק,מוסדהוצ'נובר,מדטיןואתה!באבי(מופיע
מ'אתה'לונהפךוהחולה ".הנפשיהכוחאתלגייסיכלואינוהעסוק

אלצדוקואנמצאאלולחוויותהתיאורטיהמקוראגב, "".ל'מקדה'
הואלאינג .) 1960 (החצויהאניבספרולאינג,רונאלדהפסיכואנליטיקאי

המונחיםשלהאפשרותחוסרעלשמחהאנטי-פסיכיאטריפסיכיאטר
השקפהשלו.עלומופישעלבתנאיםהמטופלאתלקבלהפסיכיאטריים

בכובהפרידהואילולך.אומריםהיובואםבחחקהמהדהדתזומחאתית
עודמתוךליציטטה"ויעלזה,מקצועשלהלרוונטיותחוסרעלמרמז
מייסרן,ג'פרי[מאתהפסיכותרפיה''בגנותשלה,השמניםמהספדיםאחד
אנשילופחותלבטוביחבריםליותרזקוקיםאנחנוהכותבת]:הערת

 .) 211(עמ'מקצוע"

הפסיכלווגשלכישלונושלפנינו,היצירותבשלושכיהואהמעניין
הראשוניםהמקריםבשניהמטופל.שלמסוים,במובןלהצלחה,מביא
שלהאמיתיהפנימיעלומושללהתגלותמביאשביניהםהכושלהקשר

תשובהאחרשלוהחיפושיםמעגלשלולסגירהעצמוכלפיהמטופל
ממנוולצאתאמיתידיכאוןלראשונהלחוותנאלצתהגרמבחוץ.שתבוא



מגלחהשבהביוםחטובה.לחברתהבאהבתהחכרהתוך
באמצעותבחםלושלוטחייואתלהביןניסיונוכיאיסד

דפאלי,ידיעללוהובטחאשדחקתאדזיסשלהמנטרה
הכמוסהדגשלהכילו:אפשרותשאיןכאבעםלמפגשהביא

במקדחהתנפץ.-בתלגדלרצונושבר,ביותרהועדין
עםהיחידהמפגששלהמיטיבההחוויהלאחדהשלישי,

בחמשךהפסיכלווגיתשלהפניותחוסרהפסיכלווגית,
ענבלשליכולתהאתמחזקלןאומריםהיובאוםחדדך

הראשוןהמעגלמתוךלחקרובותדמויותעםלהתעמת
ובעלה.הבכוהרבתהאחותה,אמה,-חייהשלוהאינטימי

שהועלוהשאלותעלמסריםבאופןעוניםהספדיםשלרשת
אינםהראשוניםהפסיכלווגיםשניהדברים:בתחילת

ולאבעצמםעסוקים(חםכמרפאיםנזהרתםאותנטיים
אוהבלקשר(הזקקוהאדםטבעאתמביניםאינםבמטופל),

המטופליםשלהייחדויתהאמתאתלארגםתנאי)ללא
הצורךאתומבינהאותנטיתהשלישיתהפסיכלווגיתשלחם.

אלוםשייכרת,ובתחושתחווייתםשלבתיקרףמטופליהשל
מוקצן.באופןלטיפלוהגבולותבשאלתעסוקההיא

ישראליתתופעהעלרההפסיכלווגדמותבתיאורכיייתכן
אתהמחפשיםאנשיםשלכמיההשלנפשימצב-משלנר
אר(איסד),זהרתםאתלאייןהמבקשיםאר(חגר),זהרתם
למצוא(ענבל),החברהבתרךמקרםלמצואהמגששיםכאלח

שלהפנימיתהמציאותאתלשנותשתלציחחיצוניתדמות
בשתילכישלןו.נידןוהגדרתומעצםאשדמצבהסובייקט,
זראפשריתבלתיכמיההכיייתכןהראשונות,היצירות
אףעשרשלאסמכותבעלותמדמויותהאכזבהמןנובעת

האבשלהמגוננותהדמויותמחן:הנדרשהמינימוםאת
לקארלהשבהביום(אלוהים)הוהיסטורי(אבא)האישי

משתדלים)(ארשאמוריםהמקצועאנשיארשייבפל,ד
בכובה.בפרידהוהעצמאייםהחדשיםהחייםאתלהסדיר
הפסיכלווגיתשלידהקרצול,ןאומריםהיובואם

לתהליכימקבילהתחילה,ברהמיטיבהטיפולאתלהמשיך
הדימוימןוהפרידהמשפחח,בתרךרגיליםופרידההיקשרות
בעדרהתבגרות.שלרגיליםתהליכיםמאפיינתהכל-יכול

ריפויאורתרעלבמיתוסעוסקיםהראשוניםהספדיםשני
המיתוס.מןבהתפכחותעוסקהשלישיהספדומרפאים,

לושישלהדגישביכלותמתבטאתאיסדשלהישראליות
עצמהשהיאלהדגישהיכלותהיאחגרשלהישארליותבת.

אתלאהובהיכלותהיאענבלשלהישראליותקיימת.

שערבותהתפתחותשלעדיןשרטוטכאןקייםאלויהזולת.
בהמשכיותבצרךרהחל-הדגשיבתחוםשלנרהחבהר

לאדותהיכלותהתפתחותערדאישיתבהגהרדהצוךרדדך
כלילחיותשחייבתאחחנחיכלותארתחזחריהזלות.את

פעלותהאופןחננתלושם-הפסיכלווגשלמרכזיעבדוה
הלאהפטונציאללעהפסיכלווגים,אלויציחתבלששוגריסו

כמרבן,חארהפסיכלווגשלייעדוושלחם.הסוףעדממומש
 •בחיים.לוגעתחדףמןלדרת

 2012ספירםפ;ןיירערתהאצרתכהן,מריברנמוהנכנו;הפהדיר :נקעתרכ

 2010ספריםהרצאת :החשדהקרתירנ,ציחקשיינפלחלקאלרהשנהיום

 2009ניתןזמוהרהאצרתאטביואן,יוסטלגלית ;ךלאומריםהיואום

ספרות.ומבקרתמשודדתפסיכלווגית,היאזכריהתמר

קמחיאביחי

בריאיםלחייםהרואות
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המנהרהבקצהדיפלומטיה

כושל.דיפלומטאבלמוכשר,אידיארלרגאוליהואנתביהןבנימין
הואדיפלומטואילורעיוניים,עקרונותשלמנסחםהואאידיאלורג

סכסוכיםליישבמנסההדיפלומטיהלמציאות.לסגלםשמנסהמי
מלחמה.פורצתנכשלתשהיאובמקרםאלימיםבלתיבאמצעים
ופועלאותםברחןהואיריביו).ושל(שלוהעקרונותחשוביםלנתביהן
העיקרוןואתטרוד,כארגוןחמאסאתשהגדידברגעלמשל,בהתאם.

הדיפלומטיתהדרךאתחסםטרוד,ארגוןעםרמתןמשאמנהליםשאין
הקמתעלמאזןאברהודיעכאשדמלחמה.היהשנותרהיחידוהמוצא
ארתהמתוךנתניהר,מוכןהיהלאחמאס,עםפלסטיניתאחדותממשלת
מגיעיםהיינו(אוליהמציאותלמבחןאפילולהעמידההעקרונית,עמדה
לסיימומנתשעלאיתן",ל"צרקמהדדיהגענוכך )!?אלואולילהסכם
הושגהנכתביםאלהשדבריםבשעההצלה.כלקדשמאזןלאברנזקקנו
שללהסכםארלהסדרהלחרפנהכדיאולםקצוב,לזמןאשהפסקת
האש.תתחדשאחרתנמרצת,דיפלומטיתפעולהתידרשממש,
עלארעקרונות,שלחשיבותםעללערערבאיםאינםאלהדברים

(עקרונית),צודקלהיותדישלאלומד,אלאהזאת,במלחמהצדקתנו
כיורן,המתווהבאידיארלרגיהדילא(מדינית).חכםלהיותגםצדיךאלא
נטיחלבלקשיםשטחבתנאיארתהשתנווטדיפלומטיהגםצדיךאלא

בנר,ולהילחםלהוסיףמבקשחמאסשברהנוכחיבמצבבקיר.ראשנו
במחירהרצועהלכיבוש(פרטלהביסומעשיתדדךשרםאיןולישראל
 .הסבךאתלהתירתרכלדיפלומטיהדקפתרון),יביאשלאמבהיל

ולהציעדיפלומטיתלחשובקשהצדקנות,שלאיתן""צוקלנתניהר,
במהלכיםזהירותגילהאמנםהואלפלסטינים.יצירתיותשלרםהצערת

חשיבהדע.רזהמחשבתית,עיקשותגםאךטוב,רזההצבאיים,

רעודלערדהמובילהלערמתית,חשיבההיאטבעה,מעצםאידיארלרגית,
עםכבדלנרקדהשכבדכפיומדינות,ארגוניםרעודערדעםעימותים

רטינותאיכרתרעודערדצובריםאלהעימותיםטורקיה.רעםאיראן
ישזר,ממלחמההלקחיםאחדלפוגג.יהיהשקשהנצחשנאתשסופן
בהושנעשההדיפלומטיהלנרממתינההמנהרהשבקצההואלקרות,
ופשרה.רגיעהלהשגתמושכלשימוש

ומשפחמשפט

שלנרהמשפטבמערכתורעועדעמשהרישכיחשאנידבזמןכבד
מאזשאתוביתדהראשוןאדםחטאמאזבכלל.הפליליובמשפט
באעתהקיומו.בעצםאשםהאדםכייודעיםאנוקפקא,שלהמשפט

ובעולםבישראלמפשעחפיםהרשעתסנג'דרבועזפדרפ'שלספדו
נעשהכיצדלנרומראה ) 2014שיבר,יואבד"דעודךדסלינג,(הרצאת
כללהרשיעניתןנסבלתבלתיקלותובאיזהמשפטיתמבחינהגםהדבר
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כלבידילהיותשחייבמבהילספדספררתי.באופןדקולאכמעט,אדם
ושופטים.תובעים,שוטרים,שללמראשותיהםובעיקראדם

הרשעהאחוזי 99.9

הטפחות,רעדהמסדמןשיטתיבאופןבהראותוסנג'דרשלספדוגדולת
כתביהתביעה,העדים,הדאיות,הבדיקה,החקירה,המעצר,כיצד

לשגרתכלוםמרעדים-המשפטיתהפרוצדורההערעור,האישום,
בנתוניםתחילהשיעייןראויבכךשמפקפקמימפשע.חפיםולהרשיע

 2004לשנתלסטטיסטיקההלשכהנתונילפימביא:שהואסטטיסטיים

 2005-6ובשנים 99.8%בישראלרציניותעבדותעלההרשעותאחוזהיה

פרומילנאשמים,מאלףאחדשדקהדברמשמערת .-99.9%לעלההוא
"אין . 98.6o/oל-בלבדמזעריתידידהחיתה 2007-8בשניםזוכה.אחד,
להפסיקדרשוהחרקאכיפתרשויותשאנשי-סנג'דרכותב-פלא

הם 2011שלבשנתוןואכןמטעים,שהםבטענהאלהנתוניםלפרסם
הואאלהנתוניםשלהמזעזעפירושם .) 177(עמ'מופיעים"לאכבד
דבר.שלבסופרמורשעהמשפטביתבפניהמרכאכמעטאדםשכל

הזיכוייםרמתהמדינהקירםשלהראשוניםבעשוריםכיאומדסנג'דר
ונעלמיםהזיכוייםהלוכיםלעשורומעשוראחוזים,עשרותעלעמדה
חזרנואדם.מזכיםכיצדשכחוישראל"שופטיכלשרנו:המשפט.מבתי

רעוד:זאת .) 179(עמ'עינינו"לנגדמתגשםקפקא,פדנץשלהמבעית
למעשההשופטיםהתעלמותהואגברהכההרשעותלאחוזשתרדםמה

ישראםסביר",לספק"מעבדהנאשםאשמתאתלהוכיחשישמהכלל
לפינוהגיםאינםישראלששופטי"חוששנילזכותו.חרבהכזה,ספק
באחוזים,זאתלכמתאםכותב.הוא ) 179(עמ'הזה"החשובהכלל
מרשיעיםשופטיםאבלהרשעה,לשם 99o/oשלודאותשנדרשתמקובל

דעות",בדוב"הרשעההואנוסףגרדםמזה.בפחותואף-85%בגם

מרשיעיםשנייםשופטים,שלרשהשלבהרכבאם .בישראלהמקובלת
איןאבל ,) 181(עמ'סבירספקכאןשישבדודהדימזכה,ואחד

משיטתהישראליהמשפטשיטתשרנהבכךהמיעוט.בדעתמתחשבים
הדמב"םמדברימתעלמתגםהיאאחד.פההכרעההדורשתהמושבעים

בהנחהאחד".נקימלהרוגחוטאיםאלףלפטורטוב"ויותרשכתב:
שווא,הרשעות 5 %שלכולו,מהעולםשוניםתחשיביםעלמבוססת

מהם 1000אלף, 20שלאסיריםאוכלוסייתמתוךכיום,שבישראלהדי
בכפם.עווללאעלכלואים

שרובדרגבשלהמקרה
חשו,דכלזכאילההחפות","חזקתאתכיבהכללה,לומדאפשר

ומכלבעיתוןכותרתמכלהצועקתהאשמה","חזקתאצלנוהחליפה
למרבהלמשל,היה(כךהמשפט.שנפתחלפניערדטלוויזיה,משדד

שנחשדוגל,ושדןררוזןעמנואלהשדריםשנישלבמקדההאירוניה,
אתאיבדובינתייםאבללדין,כללהועמדוולאמיניתבהטרדה

הוכחהשלאעדאשםאדםכלנהרסו).שלהםוהקריירותמשדותיהם
בבתיגםוכנראהאצלנוהרווחתהציבוריתהפרקטיקהזוהי-חפותו

בציבורדנים(שאיןהסרב-ירדיצהכללשהדיממנה,המושפעיםהמשפט
מקרים.אינומזמןכבדמשפטי)בדירןשנמצאבמה

 :) 183(עמ'סנג'דרשמביאמעשהסיפורהנהלפרטים,שנדדלפני

למשטרהמסדההיאזד.אדםידיעללביתהבדרכהנאנסהקטינה
אדםבסופרמרקטאביהדאהחדושייםכעבודלכושר.ושלשלותיאור
לאהיאהזיהוי.לצורךבתראתלהביאחשהואלחשוד.דרמהלושנדאה
איתראביהבר.להביטבליבבכיופרצהנבהלהאלאממש,אותרזיהתה

סטודנטשרובד,רגבהחשוד,נעצרלמחרתלמשטרה.ודיווחפרטיואת
שהוליכהשקדיםמסכתהחלהואילךמכאןמזל.בישאךנורמטיבי
כאילולשופטיםשיקדרהשוטריםאישום.כתבולהגשתלמעצר



החשודשלאמרלתחינותסידנוכןכמרהחשדו.אתזיהתההקטינה
בכללהיהאםלבדדכדישלוהטלפוןשיחרתואתיומנואתלבדוק
בדיקותכשבוצעוויותר,חדושייםלאחדדקבסופרמרקט.יוםבאותו
כלומדאחד,במקרםזמןבאותושההשרובדרגבכיהובררלבסוף,אלה
שבמהלכובמעצרולילותימים 88הוחזקבינתייםמוצק.אליבילוהיה

שיאונןלמשל,ביקשו,(הםבר.והתעללוהחוקריםהנוהר
בנוסףזרע).שרפךאינושהאנסשחשבומשרםלפניהם
כביכולשנמצאהמפוברקתדנ"אבדיקתגםלוהציגו

משרםחרק,פיעלהאסורשוואמצגהקרדבן,גרףעל
סנג'דרשווא.ולהדואתייאושלכלללהביאעלולשהוא
כשלהברהשימשואתשאישרההפרקליטותכימסכם
ובהטעייתהשוטריםעלבפיקוחהדרךאודךלכל

מישראלדנותדוגמאותערדמובאותבספרשופטים.
שלהמקרהכמרמאדה"ב,)-כמהפי(ומזעזעותבלבד
שישלהמקרהמע"צ,פרשתעזריה,משהאליהו,דניאל
וערה ) 190-194 (קודן

חיתהזרזדרדרב,(במשפטנעליים.טביעתשלהשוואהארשעדרת,
שלזיהוםגםלהוסיףישכךעללהדואה).בנוסףהמרשיעה,הראיה
רכןדאיות.השתלתושלבמעבדהדגימותהחלפתשלדנ"א,דאיות
נסיבתיות.דאיותשלהאפודהתחום
הכלליםהפלילית,לפרוצדורההשייכיםלגודמיםמוקדשהשלישיהפרק

בעלוםוהמשפט.החקירההליכיאתהמסדירים
האינקרריזיטרדית,משפט,שיטותשתיקיימות

ומתערבאקטיביבאופןחוקרהשופטשבה

השופטשבה(הלערמתית)רהאדבדסדיתבהליכים,
זרלפניומתעמתותוהסנגוריהוהתביעהפסיבי

שבההאדבדסדיתהשיטהנהרגהבישראלזר.עם
בנחיתותהנאשם,גםוממילאהסנגוריה,נמצאת
עםהמדינהניצבתאחדמצדמלכתחילה.מבנית

(התביעהשפיטהתביעה,משטרה,ערצמתה,כל
ניצבתשניומצדצד)באותוכללבדדךהןוהשפיטה
עליבותה.בכלסנגור)לנאשםיש(אםהסנגוריה

להוכחתדאיותמאתרתחוקרת,אשדהיאהמשטרה
ומרמחיה,הפליליתהמעבדהאתמגייסתאשמה,
סנגוריה""משטרתסנג'דר,שכותבכפיאין,שניומצד

הנוהגפיעלכן,עליתדעמה.להתמודדשתרכל
מקבלתהסנגוריההאמריקאי,לזהבניגדובישראל,

משלעדיםחקירותלעדרךלהואסורמהתביעההחקירהחומדכלאת
מהמשפט.הליכיושיבושעדבהטרדתתואשםאחרתוביוזמתה,עצמה
בהרשעה.מסתיימיםמהמשפטיםאחוזותשעהשתשעיםפלא
שמרתהחוזר,המשפטהנוסף,הדירןהערעור,בהליכיעוסקהרביעיהפרק
ומעטבחרקהקבועותהמגבלותכאןדנותרבד.מאחוריהםשאיןיפים

הגשתעלמקשההדיןר""סופיותשלהכלל .הדיןגזרלשינויהסיכוי
המשפטביתכאשדההתעדנות"אי"הלכתשלטתובערעורערעור,

עמוסשלהמקרהמשפטית.בפרשנותדקאלאבעובדותמחדשדןאינו
מהכלליוצאהואלבסוף,בוטלומשפטרחלדרחלברצחשהורשענונס,
שנמשךמאבקללאמתרחשהיהלאהוארגםהכלל,אתלאשדהבא
העליןוושופטגלודבדגעזראבדימוסמשטרהקציןלוושנרתמושנים
כהן.חיים

החשוד""אשמתשלהקונספציה
פרקישלתמציתיתבסקירהאסתפקמקרםמיעוטמפאת
הרשעתשלהתופעהבהיקףעוסקהראשוןהפרקהספד.
מהבשלשסבורים.מכפירחבהוהיאמפשע,חפים

המקדיםהפלילי"המשפטשלהנסתרותהתאתרת"עיקרוןשמכרנה
רכלהנדסהתעופה,לרפואה,בניגדוכלל.בדדךמתגליםלאגםהללו
מפשעחףבהרשעתאסרן,כשמתרחשמתגלההטעותשםאחד,תחום
לגלות .נרכלשבאמצעותו"תקן"בידינואיןכילעולם,זאתנדעלא

החפות""פרויקטוהקמתהדנ"אגילוימאזהתשעים,משנותדקזאת.
השוואתשלחוזרתבדיקהלבצעניתןבאדה"ב,יורקנירבאוניברסיטת

אסירים 300כיונמצאהמורשעים,שלדנ"אעםהפשעמזידתדאיות
חפיםהיופרויקט,באותומהנבדקיםכשלישורצח,אונסעלשהורשעו

לאחדהדאיותכיכזאת,בדיקהלבצעניתןלאכללבישראלמפשע.
נשמדות.אינןהמשפטתרם

בתחוםוהמשפט.החקירהובדרכיהדאיותבדיניעוסקהשניהפרק

רגבבמקדה(כמרהחשדו""אשמתשלהמוטעיתהתפיסהדווחתזה
ונותראשםשהואמניחיםחשדונעצרכאשדלמעלה).שהבאנושרובד

בנירוניםערדחוקריםלאממילאאשמתו.להוכחתדאיותלמצואדק
הגודםשהיאהחשוד,מפיהדואהבהרצאתמתמקדיםאלאאחדים,
"מלכתהיאההדואהזרתפיסהלפימפשע.חפיםבהרשעתהמרכזי

מלמד,המחקרהעבדה.אתשעבדמשמעמרדה,אדםראםהדאיות",
ביצעו,שלאבעבדותמרדיםשאנשיםדניםמקדיםשישנםסנג'דר,כותב
חוקרים,שלופיתוייםאיומיםבשלאםמעצר,בתנאילחציםבשלאם
רפיסותבשלאםאופי,חולשתבשלאםלתאם,שהוכנסמדובבבשלאם

קיקרס),חניתברצחשהורשעעביראלסרלימןשלבמקדה(כמרשכלית
פשע)בארגוני(כמרעצמםעלהאשמהאתלקחתנכונותבשלאם
מרדיםבהןשווא,להדואותהןגםהתרדמותטיעוןעסקותבשלראם

מופחת.במחירמהסיוטלהיחלץכדירקביצעושלאבעברותאנשים
הדואתביןלהבחיןכללמסרגליםאינםהמשפטשבתיהיאהבעיה
מסדרימוטעות,דאייהעדריותהןנוספיםגודמיםשווא.להדואתאמת
גםשוטריםלרצותכדימישהועללהצביענוטים(עדיםמוטיםזיהוי
נוטיםששופטיםדאיותשקד.ועדריותבמסדר),נמצאלאהחשודכאשד

מז"פ),פלילי,לזיהרהמעבדה(שלמדעיותראיותהן-מהןלהסתנררר
הנתמכותוכדרמהשיעדפיסותלבוש,פריטיאצבעות,טביעתכגרן

"דאיותהןאלהמדאיותגדלוחלקכיטועןסנג'דרמרמחים.בעדריות
שלמיקרוסקופיתהשוואהכגרןמדעי,בסיסשרםלהןשאיןזבל",

הפליליהמשפטבטיחות
עוסקהפלילי"במשפטבטיחות"לקראתוהאחרוןהחמישיהפרק
כמהבקצרהאמנהסנג'דר.שמציעספציפיותהצערתשלבשרדה
המזןרמנהלדוגמתהפלילי,המשפטלבטיחותמרכזיגרףהקמתמהן:

(הרשעותהפליליבמשפטתאונותשיחקור ) FD A (באדה"בוהתרופות
לקחיםיפיקותובעים,שוטריםשלפרקטיקותתאונות,כמעטשווא),
בדיקותהמז"פ.לעבודתמדעייםסטנדרטיםקביעתעליהם.ויפקח
שעדרתעקבות,אצבעות,טביעתדנ"א,בדיקותנהגים,שכדרתסמים,

בדודיםפדרטרקליםקביעתזבל"."דאיותהחוצהשיסננווכדרמה,
שייתכןלעדהבהרהזיהוי,מסדרישלבווידאותיעודדאייה,לעדריות
(בשרדה)סימלוטניממסדרמעבדהזיהוי,במסדרנוכחלאשהחשוד
זר.עלזרוהשפעתןהדאיותמידוררעוד.זה),אחד(זהעוקבלמסדר
החקירהרעלהמקרהעלפרטיםלדעתצריכיםאינםהמעבדהעובדי
מכך.יושפעולבלהודה)שהנאשםארהנאשם,אתזיההשהקרדבן(כגרן

החזקותבדאיותגםבלבד,אחתדאייהסמךעלהרשעהאיןכלל,לקבוע
לשנותוהעיקרמספיקה.אינהאחתראיהלכןטעויות,נופלותביותר
ראיהבהדואהלדאותערדלאחשדוים;הודאותכלפיהגישהאתכליל
התוספתאתבהלדאותאלאדאייתית,תוספתדקלהשנדרשתחזקה

 .ישנןאםמרכזיות,לדאיות

יולי-אוגוסט
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ה" mוניחשםדרסשל"דוחה 1
לודומילה')'ררסלן(פשרקין,

ובעוטותחיותמתרת""נפשות

טעםאתאותנולהטעיםתרכללאגאןויצרדעלכתיבהששרםדומני
לתתאלא ,"לע"בדבריםלהדברתטעםאיןכזהבמקהדממש.יצירתו
כאשדכמהפינכוניםאלהדבריםעצמו.הדבר"את"שאפשר,כמה

לשבתרגומה ) 1852-1809 (גרגלוו'ניקלואימאתמתרתבנפשותמדובר
קריאה,סימן;רספדי mהמא(הקיבץוליטריןדנההומתרגמתהמשודדת

לפניעדולעלומהשהלכה ) 2013עמ', 496פדי,מנחםהתרגום:עודך
לזכרה.נדזהספדיהילובדפוס.עמלהפדיאתלדאותשזכתה
הפסיכולוגית-סקסאוליתפרשנותואחרשביהלכתילאלדעילמהסיבה

דבר,באחריתכותבפריגרגלו).ארתהכינה(כךלפאומהפדימנחםשל
כללבדךדנשיםלחלוטין,א-מיניאדםנדאה"צ'יציקרבהגיבורכי

אךהאוהמתותהנפשותרכישת"פרויקטרכירתיעה"אצלומעודדות
תיאוריותאחדילאגם ;) 488(עמ'המיני"האובייקטשלהסוואהכיסוי,

השניחלקודובאתלשדוףשהביאוגרגלושלהדתיטירופוכמראחדות,
לקומדיהבדרמהחלקיםבשלשוהיצירהלכתובתרכניתרארהיד;כתבשל

בהכרחמצביעותלאכאלהפשרנויותונטה.שלהאלוהית
לאלכן,עצמו.בטקסטביותרהגאונייםהמקומרתעל

כמהאציעדקאלאכזר,מקיפהבפשרנותכאןאעסוק
בלאלדעתויכלותשאיןהגרגרלי,הטקסטמןטעימות
 the proofing ofהאנגלים(כמאמרממנולטעום

the pudding is the eating (. אכן,רזה,מציין,פדי

"הגזמותאותןגרגרל,שלההיפרבלויהסגנןואתחשוב,
בספר"עמדובכלוכמעטושעלעצדכלעלפראיות

הקומץאיןאבל , mקצדדוגמאותכמהמביארגם
אדונהדדךכבדתללכתבדעתילכןהארי.אתמשביע

ההמצאותאתלהמחישכדיעצמו,הטקסטעםיותר
הסיפוראמנותשלהקסםתמציתשהןהאלה,הנפלאות
צדיךהיציהר,אתכללמכידשאינולמיהגרגלוית.

בכותרתכבדמצריהמכלוןהגדולהההמצאהכילומר
שמתרהצמיתיםהןשאלהמתרת","נפשותהגרוטסקית

לשלםחייבאשדהאחחהבעלבבעלותרשומיםעודיין
האוכלוסיןממשרםשיימחקועדגלוגלותמסעליהן
בפניולהציגןבזוללקנותןמציעצ'יצ'יקרב,גיבורנו,הבא.במפקד

התיישבותלעשכןמחדש,ליישבשבכוונתוחייםכאיכריםהשלטונות
ארתה.לעדודמעונייןשהיהמהשלטןוזלוותהלואוותמקבליםהיוכזר

הראשוןהחלקעיקרמאמץ.ובלאמהדלהתעשרתרכניתר,אפוא,זוהי,
ביןסליפן,הרכבעםשלוקלה)(כרכהרבבדיצ'קהמסעותיועלמספר
המתותהנזפשרתאתלולמכורלשכנעםבמטהרהשוניםהאחחרתבעלי

ש. mמתזהכלכיצדהנהשלהם.
דק"אלוימנילרב.שלאחחתרמנילרבקה,היאבדדכםהארשונההתחנה
שלהארשןוברגעמנילרב.שלאופירמהלומדהיהיכלולבדראלהוים
לאהשניברגעלב!'רטובנעיםאדם'איזהלומדממךייבצרלאאתרשיחה
מהדהדכך ,"ק mרתת-זה'מהידוע'השדתאמרובשלישידבר,תאמר

מנילרבעםמנהלשהוארמתןהמשאלראשונה.אותרבפרגשרצ'יצ'יקרב
ממנו.רצוההאומהתחילהמביןלאמנילרבדמעות.עדמצחיקהזקן

נספריםזאתשעםהמתיםאתלרכוש"מציעשהואמסבירכשצ'יצ'יקרב
כמהבמשךפעורנשארוהאומפירהמקטרתנופלתחיים",בתרדבמשרם
שואלכחרק,מכדבשטרייעשהשהדברמציעצ'יצ'יקרבכאשדרגעים.
לא,"אח,מדגיער:צ'יצ'יקרבמתרת?"לנפשותמכדשטר"אי,ךמנילרב
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התרגלתיאניהאוכלוסין.במשרםששררםכמרחיות,שהןנכתובאנחנו

דברשלסופרהחרק".מלודוםנאלםאנימהחרק."בכלוםלסטותלא
לשאתרגם"פסלות",בתרדבחינםאפילואותןלולהעבירמוכןשמנילרב
התקנותאתסותרת"איננהשהעסקהבתנאיזהכלהמכר,שטרבהצראות

 .) 45-44(עמ'בעתיד"רוסיהשלשגשוגהואתירת mהאז

הרכבסליפן,-בדדךטעויםהםשבהשלגיםבסופתליליתנסיעהלאחד
הר."נריעקלקלהאיכריםבלשןואוומדלהתהפךלבדיצ'קהגרדםהשיכור,

iילאחחתההבאה,לתחנהבחצותמגיעיםהם-לה"התהפכהזה,מה
בעברית,("קרפסרנת"קרדרברצ'קהקלוגי".מזכיראלמנת"קרדרב~'~ה,

האושצ'יצ'יקרבחשובתהיאממלוחת.סוחרתהיאהמתרגמת)הערת
לומציעהכבדהיארצונו,מהלהמסבירשהואלפנירעדוממשלתיקניין

לושתמכורמבקשכשהאואבלקנביס.וקצתדבשמרכלותה,אתלקנות
מבינה:איננההיאהמתיםאיכריהאת

אבי?"מי"את

כולם."אתשמתר,אלואת"נר,
אותם?"לךלתתאיך"אבל
תמררתם."כסףלךאתןלי.תמכריאלויארפשוט."ככה,
אותםלחפורמתנורןלאאתהתופסת.לאבאמתאניזה?"איך

 .) 64(עמ'מהאדמה?"

במשאצ'יצ'יקרבאתומתישהמהססתחושדת,הזקנה

היאנחתמתשהעסקהלאחדאולםומייגע.אדרךרמתן
טוב:כלועמוסעררךכבדהשלוחןנדיבות.מגלה

חביתיות,פחזניות,במוחיות,חפזנירת,"פיררשקי,

פרג,עםבלצ,עםמיליות:מיניבכלממולאותבצקיות
בהכנעה'אבקשערד.מהיודעוהשדדנהגבינהעם

(עמ'וטועםטועםרצ'יצ'יקרבלו",ארמדתהיאלטעום'
71 (. 

מדלגיםאנונרזדדירב.שלאחחתרהיאהבאההתחנה
סרבקביץשלגדלוההדילאחחתרהיישרומגיעיםעליה

הוא ."לטעמ~,זה,פרקואשתו.ברוסית)כלב-(סרבקה
הראשןו.שבחלקהומאלפיםהמשעשעיםאחדזהשיאים

גרגרלמתארכיצדהנהיותר.קצתעליואתעכבלכן,
"כשקרבהזרג:מבניצ'יצ'יקרבשלהארשוןהרשוםאת
שצצופרצופיםשניבחלןודאההכניסה,מדפסתאל

סרט,עםבשביסאישהשלפנים-זמניתברכמעט
כמרורחבותעגלוותגברשלופניםמלפפון;כמרומוארכותצדות

מהםשעשויםנקרת' tt'גררליבשםאצלנוהידועותהמולדביותהדלערת
לונאדהפניםאלפנים t:iנפגשיהםכאשד .) 117(עמ'~לליקרת"ברוסיה

מושלם;דרביבגררןהיהשלבשהפראקבינוני.בגודלדוב"כמרסרבקביץ'
לוכאןלכאןפסעורגליוכפרתארוכים,המכנסייםאדונים,היוהשרוולים

מהסוגמלרהט,קלוי,בצבעהיופניואחדים.רגלילעבקביעותדודנו
פשוטאלאגימודן,עלד mבמיטרחלאהטבענחשרת.במטבעותשדואים

יצאובשניהאף,הופיעאחדגחןבהינףמהכתף.ישר mבמכאותןחצב

טרב mחזקכזה,קלסתרמיןהעיניים.אתקדחגדלוהבמקדחההשפתיים,
 .) 118(עמ'לסרבקביץ'"היהלהפליא

(הנשמעתלהםמוכרותדמויותעלחלויןשיחתהשנייםמנהליםתחילה
אמששדאוהצגהעלאופירושייקחזוהראודישלמוכרמערכןוכמר

גדיגרדייבץ'איראוןהלשכהראשעלאומדצ'יצ'יקרבכאשדבתיאטרןו).
"טיפששהאוסרבקביץ'לומשיבנפלא!""אדםשהאוהסמוכה Nבעיר

המרשלזאת"לערמתאומדכשצ'יצ'יקרבכמהור".בארלאעדושהעלום
בעולם!"גדולהכי"השדדוסרבקביץלומשיבמצוין!"אדםהאו

מחבב"אניהמשטרהראשעלטובהבמילהמלזומנסהכשצ'יצ'יקרב



"נרכל!סרבקביץמשיבכזה",גלויישר,אופיאיזההמשטרה.ראשאת
העידכלאיתן.לסעדוישבעדרזהכלאוחדיארת,ךידמה,ך mאימכור
אחד,הגןראדםדקישבם.נוהגונרלכישוב,נרכלגביעלנרלכהזאת,

השיחהזהוי .) 121(עמ'חזיר"האמת,אתלומדאםהאו,גםאלבהתועב,
מדובתצהרייםלסעדותמתיישביםהםשלאחריההשנייםביןהמקדימה

ללדגנאלץאנילצעדיעמדוים.כמהפנילעהמשתרעתומעדניםמנות
שלאארכללאאבלכלוו),הספדאתלהעתיקעדראצטךר m(אחלעיה
 mהנאכלבסעודותדופילהטילסרבקביץמפסיקלאבמהלכהגםכילציין
לתךומכניסיםהםלאשפה,זוקרתאקלוקהשאלצנו"מהמידועיו:בבתי
אתפשוטחתלו,קרנהמהצרפתי,שלמדההאו,המנולוהטבח ".המרק
 .) 122(עמ'ארנבת"בתרדלשלוחןומגישעודר,

צ'יצ'יקרב . mלפיצקושהאמיתיק~אקהאוסרבקביץכיכבדמביניםאנו
שכןגרגלו.כדבריגדלו","בעיקוף , mבזהידדבריואתלכן,פותח,

לאבמעמקים,משהרזזגםשאםעדכ,ךכלעבהקליפה"מכרסהסרבקביץ'
מקדיםהזההמנומנםשהדובמתבדראבלהשטח".פניעלזיעשרםנאדה
הרכישה,הצעתלעיקר,צ'יצ'יקרבוכשמגיעמהלכים.בכמהגיבורנואת
לך."למנודמוכן"אנילה:חיכהכבדכאילורביהמניהלומשיבהוא
צ'יצ'יקרבלחתיכה".רובלמאהעלנסכיםמדי,יותרממךלבקשלאוכדי

סכומיםנזכרולאכהעדומתניומשאירבלכלחתיכה?!רובלמאהנדהם.
ידחושב,מצדי"אניאומ:רהואטעות",איזהכאןשישלי"נאדהכאלה.

מתערםסרבקביץמצוין".מחיריהיהלנפשקרפייקרתששמרניםהלב,על
טיפשאיזהשתמצאחושבאתהמדפיה."סנלדיםלךמוכרלאהדי"אני

מתרצהצ'יצ'יקרבקרפיקרת?"בשמרניםשרומהנפשלךלמנדושיסכים
נשמעושטרםנימוקיםערדישלסרבקביץאבלצי, mלרובלכבדומסכים
אומד:האורכךרעדו.ערדהמחיראתלהלעותכדיכמרתם
נפשות.לואזבללךמוכרארתךמדמההיהנרכלביוקד!לאזה"באמת,

למשלקחהנהארמנים.מלאכה,בעלימובחרים,כלוםלשמים,שליאבל
עלאלאאחדר;כב.שרםבנהלאפעםאףהדי~י;כ:יב! mהמדכבברנהאת

אלאשעה,מעמדשמחזיקותבמוסקבה,;זtערשיםאלוכמרלואקפיצים.
בלנה!מכסהרגםמרפדובעצמושכזה,חחק

באיזהכזהמךו'יקתמצאאםהראשאתנותןאניהנגד? ,ק~~ ן~~ 9"י

היומהיודעאלהויםהמשמר,בחילשידתאילוזה!עצרם mכאיזהמקרם.
 .)מ"ס-220(כגובהו"היהן;שךקורtקין 'tלששרהלו.נותנים

סרגבכללבניםתנודלהתקיןידעהאוהלבנ~ם, nמני~ילזקןקין,"אר
במצרעאחתדקירההסנדלר; ,ב;קי~~א~ל~מקסיםארשתצרה.ביתשל
י~.ר~יבבטן.יי"שטיפתאףואיןרבה,ת;דה-מגףרכלמגפיים,לךויש

הם ..כאלההאחדים.לכאתשרהרלבדרהזההמח'יקהדיס;ך;ק;~ליr:חין!
 .) 128(עמ'~ליtק;קין"איזהלךשימכורמהלאזה.אלצי.האנשים

מרנהאתהמה"לשם .אוומדהזה,הטיעוניםממבלונדהםצ'יצ'יקרב
אנשיםכלוםהדיתערלת,שרםבהםאיןעכשיוהדייהם, mמלעכלאת

עלגםלומדאפשרכך"אבלמענהחסדנשארלאסרבקביץ'אלבמתים."
אנשים?"לואזבוביםהם?אנשיםמיןאיזהלחיים?עכשיוהנחשביםאלה

דקלדרתמוכןסרבקביץאךרולב,לשנילעלותכבדמוכןצ'יצ'יקרב
הבלפשוטהיאהסחוהר"והדיאומדצ'יצ'יקרברובל.מישה mלשבעים
ארתה,קרנההדיאתה"אבלמשיבסרבקביץ'נחצרה?"היאלמיהבלים.

לענותמהמצאלואשפתראתנשךצ'יצ'יקרבנחרצה".שהיאארמדתזאת
לעלקוראאגלהולאעמדויםכמהעדרנמשךהזהמכדהסחר .) 129(עמ'
מהנאתו.לגדועשלאכדילבסוף,הסכימומחיראיזה
בההדודיםמסתייםסרבקביץ,עםפגישתובעקבותהחמישי,הזה,הפרק

אני).גםאסיים(רבוהרוסיהעםשלאופירלעצ'יצ'יקברשל
הכינויברידבקבביטוי,מישהו:ך~האםהרוסי.העםהואביטויעז"כמה

בגרזן.אפילולכדרתאיןנאמדה tt ;שנונהמילהעלום."עדובצאצאיו
לאבהםשאיןממקומרתרוסיה,ממעמקישיוצאמהכלקלועובעיקר

המקומיהעםדקישנואלאאחדים,שבטיםמיניכללאפינים,לאגרמנים,
-W ?.קלועת,מילהאחדבכיסיםלפשפשצדיךשאינוונועז,חידרסי ל

מכףתשוטרטאחדבקרלנצח.דרכןוכמראחת,בבתבךארתהמטיחאלא
 .) 136(עמ'ארש!"ערדדגל

בעבריתכךכלמענגתהגאונית.כתיבתוהיאוכזאתגרגלוהואכזה
ברוסית.כמהפיובואדוי

1 
וגורקייסכין-ומציתיםשתיינים

במיוחדרוסיםסרפדיםרלעסרפדים,עלזיכרונותספדיאהובאני
ארסיפהמשודדעלהשירתקוותמנדלשטאםנדז'דהשלספהד(כמר

משהרולאהספרותיתהיציהרהאושתוכנםבתנאיבעלה),מנלדשטאם
דינהשלהמצויןבתרגומהנקררפרליסחרדסביץלודיסלבשלספדואח:ר

מקיים ) 2013פדרחרדרבמיכאלקןרמרפת,ספדיכרמל,(הרצאתמדקןר
 ) 1886-1933 (חדרסביץ'בחלקו.דקזהתנאי

הכסף"ל"תרדהשייךדרסיוסרפדמשודד
הזהב""תרדשלאחד(זרהרוסיתהשיהדשל
התשע-עשרההמאהבשלהיפשרקין),של

בחלקכותבהעשרים,המאהותחילת
סרפדיםשמרנהעלספדושלהראשןו

סוגיי-מהםשנייםעלדקאבלומשודדים,
צולחתגםכתיבתו-גרדקיומקסיםיסכין
המחוננתדמותושציינתי.הבחינהמןבידר

הכפרבן ,) 1925-1895 (יסכיןשלהוטרגית
הקצריםבחייושהספיקדיאזאן,מחבל

אינספורלאהובפעמים,שלרשלהינשא
שלשרים,בגילבתלייהלוהתאבדנשים

משרםדווקאקסםבחבלילבנואתמשוכת
שמדקןרשידיר,באמצעותמתוארתשהיא

אםאלאהתרגומים,(כללתרגםהיטיבהכה
היאשלוהמלודתשלה).הם , mאחצוין

שדרתשלעץ,בתישלרוסיההרוסי,הכפר
הנה .) 128(עמ'כפר"היאודרסהקדום)(שמהדרסהיאזר"רוסיהויערות.

"תאזנה :כחלו'שמיםרדידרביצות,טובענית'אדמההשירמתוךבית
- :-·l] r".~כן~חהללב;,ה; ך~~~חהה; ./" [lסדות j2ךי /oלןע,ב;ת/

אלהוימתאורכרמל)גרטמן,נטלי(תדגוםלאמא''מכתבאחדבשיר
מהם:כאחדהמרז'יקים

~ל םi(~~לבחדה 't~ללךדש:דד .mנ; ן~~ i2~ךמותראל;:ד;ים"ס~ה
 ."ן~~ ש~~~ריר~י~יר q;נ 1J/מ;ךב, w :!קן~נ;ופ;ךדזע 1

נטיותאתאלהמוקדמיםשיריםלפילשחזראפשרכיאומדחדרסביץ'
שמימיתשליחותהאיכרנשואבהןיסכין,שלהמח'יקירת-דתירתהלב
לפטדברדגהצעידיסכיןלארשונהכשהגיעהאלהוית.ביצירהחלקלוויש
להןנתפסשיסכיןמרז'יקירת-מהפכנירתתנעוותשםר mפכבד-1913ב

לrזלל ,/ב~ןלrזלע,;תל~לל,"דימהפכני:נופךעתהמתוסףלושידתומיד
ךן~ה".~הזp~ם~ה 9דו /ת~!זr~ת~קו;ה ,ה~ qן~דד-1 ה~י~~~ת;ע.דה

השפעותביןהמשודד""הנערהיטלטלהמהפכהערבהכאוטיתבתקופה
כשפרצהאבלהקיסרית,באוזנימשידירלקרואחתמןאופילושרנות,

העורבהיא-הכריז-"המהפכהלצדה.מידהתייצב-1917בהמהפכה
אתשיבדוקשלנר."הארשמתוךמהתיבה) mנ(כמרמשחרדיםשאנו

המהפכה,למשודדבחרפנוגםאולםיותר.""הגדלוהעתידאתהשטח."
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1 
מתגלמתלמלודתואהבתוהכפרי,העלוםשלוהדימוייםעלוםנותר

'ספדמתוךהמהפכה.בשררתאתלהמבשדשהואלפהר,באהבה
 1~סהך ת~~מו.;ךת, ;ה"פדברסלבי):תפילותספד 'ךיt:ו;טק;א'(תפילה'

 ."הן~ע.י~י ך,:~י.ע~ א;~~~לאר~פ;תט;ב;תז:רדלה!/להיז 'ttק

בדימוייםמשולבת(אהוביה)המשיח''ביאתבפואמההמהפכניתהבשורה
שינייתוךאבלכמזוהר,."כפרחעליהםשהתחנךפדברסלבייםנוצריים

"אהוביה"כיטועןחדרסביץנוצרית.לאנטיהפיכתהכדיעדמשמערתם,
מתחילהואילךמכאןהמהפכה.כמשודדיסכיןשלהברבורשידתחיתה

הבולשביקיתהעירוניתשהתרבותלונדאהבלבו.לכרסםממנההאכזבה
 ,די~~"ע;לםאשכבה':'תפילתבפאומהכךהכפרית.דרסאתמערילה

 ;ן;ד~; ד~כ;:זr~תס~קוח~הזק~ת,/ח~~דנכ ,ו:rודכ;:ז,ונכ i2 ~ךמןיriP /iזע~~י
 ."ן~~סרי.; ,שי;:כ;:זr;די

התמכרהכולהרוסיהכילונדמהלשרכדה.ולשתותלהתהלולהחליסכין
והואתיעובברמעודדיםהבלושביקיםעכשיומצעד.המרה,לטיפה
ק;ךא י~~"לז;נ;תהשיר":"יחפניאלהעידתים""החוליגניםאלמסתפח
 . "".ל~נ ~~נ;~ךיtקיםעםז?-ייךי;ם

נישואיודבקן,איזידרדההרקדניתעםהתחתןהאחרןוחייובפרק

התגרשהואובאמריקה.באירופההופעותלמסעעמהויצאהשלישיים,
חייולתקופתושברד,רצוץלרוסיה,חזר-1924רבשנתייםכעבודממנה

ברביקרשלאדיאזאן,במחוזהולדתוכפראלפעמיושםשרבהאחרונה.
הייתילאעייף'כהבשירונפש.מפחלומצפהשםגםאךשנים,שש

ספדי ' 1970(עקדבסדיעקבבתרגוםחלויגןשלוידויובספררעדיין'
כותב:הוא ) 1985 ' 77'עתןר

 ;ם:~~זrרי~ךאןסל~נ:ריל~לוr:ד;י ד~ך~~בק.דע,ד:ן;ס:ינ:רילא ף~~"נה'
~ד?נ:רי~ם IJ/פ;ך~ם~?מושע.ץ ,י~ר~ה; ./"י!ל~זקדנכדלית~לירr:ו:ים

סע;רב".ר~םrזרד;רים 1 ו:r~~י:נ~~~שוף~ל;םא wצ;חב;,ב w .ע~

אינוביתראתאפילומראהו.אתערדיסכיןזיההלאהכפראלבשובר
מתוךלומצטטתוהיאבקרמסרמרלחבהרנעשתהאחותומיד.מוצא

צריכהשממנהעץ"של"דרסארתהכיקובלהואמדקס.שלהקפיטל
דרס"ישבמקומהאיננה.פשוט(אהוביה)המשיח""ביאתלהופיעחיתה

חוששהואתעמולה".שידיששדהנדשוה,אכזרית,גסה,סובייטית,
איןממילאכאשדיסודה,בטעותאלויהעםבשםבשליחותושאמונתו
למלודת'):'שיבההשיר(מתוךלומקשיבים

 /?~רג;דיר י~~ י~~ 7זק~ז?-יידי~קהי~לל;,יל~ח~זןת!.~~ר:נ 7~די~ה
ע;ד,~חוץי~י 't י~~~ י~~ר~ם 1:;כלל~אן~חו~חלאזקליrזtקיןהחד

 ."~ר~~ד
אנטינאומיםנשאואףלשתייהשאתביתדהתמכרהעידה,שביסכין

מתנבאיםתקופחמאותהשידירמרזח.בבתיואנטישמייםסובייטים

מאותםמעשית,אחרונה,מסקנההסיק"לבסוףהקרוב.מותרעלכלום
חרדסביץ.כותבבפניו",נחשפתהתחילההאמתכאשדשכתבשירים

ך;א;ת /!ב;טןrרעי."רעי, :-1921מלשי'ילדותשלי,'מחוזבשירכך

 ." m ס~? ליו;:~~rז~ךתדקזpחנ;ר~:;כח;ו
שהתחוללמהלדאותאבלסופית,התפכחיסכיןכיכותבחדרסביץ'

היהמהשואל,חרדסביץלמרת.-אחדדבראלאלונותרלאסירב.סביב
הואכיסניךונאצלשנפלאמהומשיב,הלב,אתמשךכךשכלכיסניך
פחדלאהסוף.עדהלךדברבכלר. mביציקץאיןעדלבגלוישהיה
אותרפיתושאחדיםהחטאיםאתגםעצמועלוקיבלבטעויותלהכיר
אהבתחיתהשלוהאמתנורא.מחירללשםביקשאלחכלרעל-אליהם
 .) 166(עמ'עינייםעצומתאםגםגדולה,מולדת

מתוךאפילוהשירים.הםאלהאליו,כיוםגםאותנושמשרךומה
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חשידית.גדלותואתלחרשקלבספרהמעטיםהציטוטים
זיכרונותיואתחרדסביץמספריסכין,היחפן""המשודדלעהפרקלאחד

שלאחדבהיבטאסתפקכאן .) 1868-1936 (גרדקיהיחפן""הסרפדעל
מבולבל"יחסחדרסביץכותבאליושבאשדגרדקי,שלהמורכבתדמותו

ויצירתו"חייועלמכעדתהשפעהלונדועהאשדלושקד,לאמתלהחריד
למיניה.טומאהבתוכניגלדגרדקיכימסבירחדרסביץ .) 181(עמ'

לועתיםקרדבנותיה,ופעםמעלוליהפעםהיוסביבושדאההאנשים
הספרותיים.גיבוריוגםצמחוזהרקעמתוךבעת.נחרקרדבנרתמעלולים

אחתלואשפלחבמציאותחייםחםמאידךביסדום,טובשוחדיחםמחד
שלהידועמחזהושלהעיקריהנושאחדרסביץ,לדבריבשפלות.נוהגים
אמתשלהנשואחרא ) 1970צביעזהלעברית(תרגמה"בשפל"גודקי
לפתותכדימופיעערמומי,ישיש~ורד,חלהלרקא,הראשי,גיבורוושקד.
לחיותדקלאיותרקלעמואשדשקדבשפל,השרוייםאתמנחםבשקד
שרבנעשיםהחייםלרקא,שלהמסתוריהיעלמואחדילמרת.גםאלא
בעיניבמחזההחיוביתהדמותסאטין,מתייצבכנגדוומפחידים.ערים

"השקדומכריזהפדרלטדיתההכרהאתהמגלםהמרקסיסטית,הביקורת
החופשי".האדםאלהויהיא-האמתוהאדונים.העבדיםדתהוא-

לרקא.שלדמותולערמתחיוורתסאטיןשלדמותוחדרסביץ,מעידאבל,
שבפירמפניהשלילי,הגיבורמןפחותגרדקיבידיעלההחיוביהגיבור

דגשאתהשלילישלובפירהרשמית,חאידיארלרגיחאתשםהחיובישל
לחלום,היכלותעצםאתהעריךגודקיאדם.לבנישלווהחמלההאהבה
במחזההדמויותאחתוהאמת.המציאותחכרתאתמאשדיותרליצור,

ארמדת:

~ב;ךז;רנו~ז /,ח rtfזקד;ל~ן?תכךנ;~תןח;,זקי;~ילע~ם~ין םt:ו"
ז;רמונכח!" י~~~ל!ה;בתל;םןiח.זק~~ל~ט;ןף

הזהוב""החלוםבתקופתוחדרסביץ'.אומדגרדקי,שלמאמין""האניזהר
שהאמיןמפניכךכללאזהבחלוםתמךחוראהמהפכה,חלוםחיה

וחשיבותההחלוםבעצםהטמונהבישעוהשהאמיןמפניאלאבמהפכה,
שיקדאשד"חחרדפני-מוקדםשידיבסיפור-1893בכבדאדם.לבני

בעדרגנחועף , mבדהדבקחחרדפני,כיכותבהוא-אמת"שאהבוהנקר

סיפורלאותוהמקוראחד(בחיפושינמרך.עףבעובדות,הדבקהנקר,
האינטליגנציה,מייצגיהעורבים,נוספות:ציפוריםברמופיעותכיגיליתי

הזמירים,דבר;לשנותמסרגליםאינםאבלביותרהדםבקלומדברים
דבקבורגני,הזעירהנקר,אמן;אחריהםעוניםוהסרפדים,המשודדים

חחרדפניודקידעו;הלאלעבדלעוףשלאהעופותאתומזהירבעובדות
אותםלסחוףומנסהשבדוח,באמתדבקגרדקי,שלדמותובןהקטן,
החלום).בכוחאחדיר

הואאנשים.עםוביחסיובחייוגרדקיגםנהגכךכימצייןחרדסביץ'

שלגםאשליותיהם,אתלנפץוסרבמתחילים,צעיריםסרפדיםאהב
אתביססושכבד(בסרפדיםהקודש.חילולבכךודאההכישרון,חסדי
החלומיםיצירתי,נפשמבנהבעליאנשיםאהבהואאחרת).נהגשמם

עיניים.ומאחזילהטוטניםביניהםחיואפילולעלום.חדשמשהרלהביא
שערת.לספרחיהיכולעליהםפידרמנים,מציתים,גםבעיניוחןמצאר

דאיתילאמעלוםבמקצת.מציתהיהעצמו"האוכימספרחדרסביץ
אותרהשליךאלאהגפרור,אתשכיבהסיגריה,לעצמושהלדיקאחדי

מגניבהיהבמאפרה,וניידותסיגריותבלדידישהצטברואחדיברעד."
המתלקחת.במדודהלכתף,מעבדבנכלוליותומציץדלוק,גפרורלשם

דובריו .) 186(עמ'סמלית"משמערתמיןבעיניוהייתההללולדלקות
מלרחודוחמרדתהדברברעודדקטן,בשקדאותר"כשתפסובסינרם:
נארתהכנחעלהאמתחשבתנשגב.חלוםשלניתוץכמרבשעמום,

סיפורי .) 195(עמ'השידה"עלהפרוזהשלוהנדרשהאפודכנצחונחלו
לשמוע.תענוגכאלח,זיכרונות



שריקהמתוךשיריםשניעל

ריתמוס,סדרת(שריקה,בד-יוסףחמטולשלהחדשספהדהשקתלקארת
דבריםלעיהםלוומדשיריםשנילנחרדהתבקשתי ) 2014ד mהמאהקיבץו
היההספדבתחילתמידלביתשומתאתשמשךהארשןוהשיראחדים.
הבאשידשזהרבלעילמידחשעבריתשיהדקארוכלהנכןו'.'השיר
הודבשהחלבכלבספררזהבשםזךנתןשלהמפורסםשיחעםחשבןו

לפאוטיקהמאזהפךשכבדז,ךשלשיח .) 295עמ'א, ; 2008השירים(כל
הבא:בביתנפתחבים, mכשללשמיםדרדרתלעמשפיעה

 1חד, t'vזקיד ~rר~ש,.ז:;ד~ד~ז~ד ו.1~ד~rז~כןויד rwזדעיה.ר~ש P. vז?"

~~ W זז~ןח~י~יrז~כןול~ידr."לד~ד

שלהשירשללנגטיבפחיטיבבבחינתהאובד-יוסףלשהנכןו""השיר
בלשמותו:האוהנההדעיכה.שלהפאוטיקהתחתד mחנהירתוזה

הנכןוהשיר

אתרצרהשאניהזההשיר

פרךט 9עתןi~ד 7 ~י~דקאךר ה~~לזקא~רם~ן·-_ 1~ל.י
-rז~פרתתיי iZ:;ביtי~כו 9חללוי

ע.י~י, 1עו~נ;ר 7פץ.רזף
~כרסיעם 1~לי~הערקקת

 "!ה.ז~תלקדאם~בנiוה 't "ה: i~רי·ו~
~י~התרל~ת 17 ה~~~pז~פרד א~~;:ז:יהי~~לו
rז~כןו.יד rwזהאו

הדאוהמשידיה,ברביםהמשודדתשלמאמיןהאנימקופלהזהבשיר
בעיתוניםספורטמדדוילקואריגםאדם,לכלומזיןחיתימהדברבשיהד

לשירהזמןהגיע"עכשיוכותבזךאםכן,עליתדטעם.לאנינידקלוא
שלשיהדבאדעוך","הדגשלהשקפתו,שבר,לשירכלומדלדבר",הנכון

הדגשאתלשיהדלהחזירהזמןהגיעעכשיולנר,אוומדבד-יוסףחמולט
האמתאתדכארנית,ראינהספקניתשאינההבהיהרהארייהאתהזע'החי,

אבלשכאלה,בהצהרותזאת mארמהיאאיןכמרבן,החיים.חיובשל
מסתתריםשמאחוריובאיפוקשידית,נתבתהטוב,בשכלזאתעשרההיא

לב.אוומץנעוזות

יופיו,בשלפשוטמיד,לביאת ה~~אושדלקאחשבחרתיהשניהשיר
הבא:השירהאו

בשמיםלא

בשמיםלא
חןרקילא

נשב.הטרב

זקארהואןןרבמלא
n הואפהלא

ci 1 ך~~ל~טרלא 
לע,שרתרלרחש

~~ W ·י

לואהיאבשמים"לאיב-יד)(לבדבריםהפסוקעלמברססהזההשיר
הטובעשייתלעשרתו".ולבבבךבפיךהדבר,אליךקחבכילים,מעבד

בקריאהכבדדנים.חשבונותבלאספתטניאנשויכמעשהכפשטוה,
דקאבלבקדומו.רעיוניתמבחינהתרמךזהששירליהתחוררואשתה

עםמתפלמס,ארמתכתב,זהשידשגםליהתברדברלההדדמשהוספתי
שיריםספחבפתחהניצבאחד','רגעהשירז,ךשליותרעדרידעושיד

מבקש:זךשלההאובשירהדובר .) 127עמ'אכדךהשירים,(כלשונים

ר~~ד;:זל;ךהוא .ה~ך~דלר~דFיה י;~~ .א~~ה. WR ~~זpקט~סי ע~ר."
מהלעדתהי;היכלרמינגעתי.לאאוותר.בשלו;ילגעתילבתיפני.לע

--ז- T TT ' ':-ז :-- " :--ז ;,,~ר:נ P.~ rriזל

לעשעבדהזדלשכאבראתלדעת",היהיכלו"לאידע","לאשבירהדובר
אבן".כמרקשהציפור,כמר"ריקמת mלמחשנמצאאב),נביא,(נודר,פניו

המתבקש.הטובאתעמועשהלאזר,ידיעהאיבלשלכן,

בשיהדקוגניטיביות"תשתיותעשניינוחשדמסתרבספרמירןוח

מקדיש ) 2013ישארלית,ספררתאפיק,(הצראתהמוקדמת"הישארלית
החיפשומסעשקט:/אחד"רגעשכותרתהארוכהמסההזלשיר

זך".נתןשלהמקודמתבשידתוהנבאו;האפשרותר(אי)האפיסטמלווג;י

ספהרבהשקתבד-יוסף,חמולט

בתדרהשירלשהעיקריהנשואאתדואהמיןורכיאומדלהאריךמבלי
ברעוסקהואו ) 384עמ'(שם,לאי-ידיעה"ידיעהביןהחריף"הניגדו
אדםיכלוכיצדבשאלההמתמקדהגרתי-אפיסטמלווגי"כנשואבמסתר
בלבוהמסתתראתבעיקרהסובייקטיבי,לעלומומחץוהנעשהאתלדעת
למצאוהקוארירכלהמסהלעמלאה[סקיהר .) 385עמ'(שם,הזלות?"לש

 .]) 2014מץר-אפריל 374גיליןו ,' 77('עתןרזה''מצדבמדוד

שלהזרהאחדתההפרשנותאתמכיהדבד-יוסףחמוטלאםיעדואיני
בעיני,אלה,שידיהשנילכהקשרכלבליאבלאחד','רגעלשירמיןור
 , mאחכירןוהצעתבבחינתהםספריה,כלאולויכלוו,הספדגםאולוי

תיאוריהמתוךלאנמנערתר)(ארהטובעשייתבחיים.במחשבה,בשיהד,
יותר,עומקוארשוניכמשהואלאקוגניטיבית,תשתיתנבכיארפלויטית,

 •אלה.ללכהקדום

 ) 30.05.14אביב,תללבומנלטפליציהאלוםהספד,בהשקת(דברים

יולי-אוגוסט
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מזרחיתשירהלךשלום 1

של<"יםחסןרעויאתאליהואלישאליתז" mמזמבטנקדותזר"מה
זר"מבחינתיחיתה:שקילבהותשובה ,) 05.12.2013'האץר',דמעתו",
כההזה".בעלוםחסן,רועישלשלי.המבטנקדותזרפשוטה.מאדרשאלה
קבוצתשערשההשימשואתחסןעחיהגדידאולגנטית,פשוטהבצרהר

מהאותבהערשהעצמושהאוהשימשואתית, mבמזעדספארטיקה

בשידתם.ית mהמזהזהרתשמשמשת

לויזעראצילם:בהר,אלמוגמורכי,מרירחשרקיסר,רעי

כאבהאחרונות:בשניםית mמזשיהדעלכהעדפורסמוספריםארבעה
להיותזהמה ,) 2oos(עקדאיתןאבהרםלי mשלהכפלויםהששרוים

לשירהשלישיתאפשחת ,) 2012(דסלינגארפנהיימדירחאישלאותנטי
השחורה,המרישושנת ,) 2011ד mהמאהקיבוץ(הצראתלעןוקיצעהשל
 .) 2014הביטחןומשדדהורצאתלארדהצראה(מןדרעלןוקציעהלשהאוגם

טועהאינניאםית; mהמזהשיהדלשהיתוהעצםאתלכקדשניסרהיו
עלשערערהרלנדד,אודיהיהית mהמזהשיהדשלביותרהבלוטהמבקר

הואית mמזשידההקטגוריהשלקיומהעצםלעעערורהקטגרויה.עצם
מרפךד.שהאושכםסביר

ניסר,לאגםלועתיםהמחברים,הלציחולאהללוהספדיםארבעתבלכ
האםכדררלאבחוץ.רמהבפניםמהבבחינתית mהמזהשיהדאתלהגדיר
מסריםבסגנוןנכתבתארמסוימות,בתמותדוקואהעוסקתבשיהדמדובר

לאזהכרתכיה.לשהאתניתמזהותםהנובעתשיהדפשוטהיאאלויאר
הללו.מהספדיםאחדבכלהמחכימותהסקירותלמתחהובה;ר
קיומה.אתלבטליכלולאית mהמזהשיהדאתלהגדירהקשויזאת,ובכל

שיהדזרמיכמהרגםעכשווי,שיהדזדםלהגדירניסיןוכלכמעטלמעשה,
קשרימערופלים,בגבולותרבותפעמיםייתקלפחות,אריתורותיקים
הכותביםזהרתעלמעטהלאהויסמכותבחץו,רמהבפניםמהלהחליט
שיד.שייךקטגרויהלאיזוהקביעהלצוךר

ארפלויטיתבקטגוריהאלא"פאוטית"בקטגוריהמדוברשלאהעובהד
אךמהמבקרים,כמהבקרבלבליעהלקשהארתההופכתלשיהד,אתנית

חברתיתכקטגוריה"המזרחיות"שלהתפיסההמשךמחשיבותה.חלקזה
בישראל."המזרחיות"מתקבלתשבהבדךדלמרחמאדרטובהסיבההוא
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פלויטיות,חברתיות,לתנעוותהמקררזהפאוטי.דקלאפלויטי,ענייןזה
מאליו.מרבןדקלואארויענייןגםזהתרבותיות.
הארשןוספררמחקאיתמנחההופעתעםית mהמזהשיהדשלהפריצה

ים, mמזמשדדויםכמהלפניושהיו(למרות 1976בשנתביטןראחשל
שלהכחיהדלקדרת.חיתהחייבתביטןו)קיבלארתהלחשיפההגיעולשא
בשירלמשלכמר-חיוביתזהרתכקטגורייתירת mהמזאתלהבניהביטןר
כמי mהמזיהדוישלהתפיסהעלתיגרהקואראלפסיה'זהורה'שיד
אתמציבהאותנטי',להיותזה'מהארעוניות,נחשלותמארצותשבאר

להביעי mהמזיכלושברהיחידהביטויכאופןהפרובקוטיביתהמדידה
כנה.בצהדועצמואת

שידהלשהקטגוריהאלתכניםלהוסיףאחדיםהמשיכוביטןראחדי
שמארלרףמתיהקידות"."שוברהמזרחיבפמיניזםשידןריקיית. mמז

וכלפישלטתהגמוניהכלפיכביקורתיתית mהמזהזהרתאתשהציגבכך
שאתגרהיהדוית-ערביתבתפיסה~הדאלמוגהישראליות.העוולותכלל

שהנחינוהערביםבאחדאנקדוטה:הציבור.מרביתאתמאתגרתועדיין

שלי'הערביתשידראתבהדהקריאחי,אביבביתאוניבן-עטרשלרמי
לאבהפגנתיות.האולםאתיצאושנייםבערבית.אוזבעבריתאילמת',

השידהעצמו.בהדושלהערבשלהלצחהבכךאדיתיבזה.לעמודיכלו
לאתגרדדךהיאהמזדהים,למשודדיםנארותלייצרדךדהיאית mהמז
עלוםאתהיוםלאתגרהדךרהן-הןכאלוקטגוריותלמעשה,השיהד.את

השיהד.

האםהדיתיםמהעלוםעבדומקצבים,שבדרבחריזה,ההכרחאתשבדרכבד
וביטויים mהמדרבהעבריתלשכניסתהלגביגםכךעברית,אריידישלכתוב
השיהד.מתךוקדלאלבארחייבתהשיהדהתפתחותאחדתו.משפרת
עללחשובקשה .עדספארטיקהבקבצותלהבחיןישזה,כלשנאמדלאחד

קבוצהמשודדיכמרהאחרונותבשניםבולטותלייצרשהלציחומשודדים
רגםוביקורותאש""משכרשידירבהם.הבלוטהאוחסןשרעויתאדהזר,

לביקורותהתגובות .להןזכרבדדויםמשודדיםשדקהותייחסות,הערכה
זהותולגביחסןאתאליהואליששאלהשאלההשארביןהן.גםהגיעו
שלמה,מכתבהחלקהןהותשובההשאלהחסן.שלותשובתוית mהמז
חסןרעםהקבוצהחבריעםנוספיםראיונותגםכמר-ארתהלקרואכדאי
יותר.מלאהותמרנהיותרשלםמשוגלקבלכדי-עצמו
אליהושלכתבהבאותהגםכמרעדספראטיקה,קבצותבפעילותבכלל

השימושהפעםהמזרחית.בזהותלשידהחדשביטויישב'האדץ',
מאצרותזיכרןולא-מקררימדענן,חשד,תוכןכלמביאלאבמזרחיות

מוגדרעדךכללואאחרתדתיותלאחדשנית,ביקורתיותלאאחדתו,
שכבדתכניםהםהמזרחיותתכניירת. mמזהיאהמזרחיותמקדוי.ארחדש

המשודד-דהיינותכנים.כאןישבכללאםלכן,קדוםועצובונכתבו
י. mמזמשודדהאובאשדי mמזמשודדהואי mהמז

הזההרגעהזה.הרגעאתלכרנןכדיהצטברושניםעשרותשלמאמצים
היאהאחתגדלוות.משמעריותשתיהזאתית mהמזלמשדדר~תכיחשוב

-רביםהסבריםדשרהשניםכמהלפנישעדעצמית,להגדהרהיכלות
זרהגדרהכיהיאהשנייהאותר.הסובבתלוחברהלעצמוהמשודדמצד

מכירות.כמקדםהקבוצה,חברישאדאתכמרחסן,אתמשמשת

בודואי,ד mבמיחיוביתבצררהנתפסלאמכירות""מקדםלמשהולקראו
חסןרועילעלחשובקשהאבלשיהד.אראמנותתרבות,בעניינישלא

אלמגיעיםעדספראטיקהחברילעארבה,שזכהלבלוטותלהגיעמלציח
מתוךהדיבורהמזרחית.בזהותשימושללאאליהםשהגיעוהמקומרת

סביבהציבורילדיןרשהביאוהםאשכנז''מדינתהשירכמרזר,זהרת
יששהדי-השיריםאיכרתלואהםלקבלתם.שהביאוהםהקבוצה,חברי
חברישהצליחובמההלציחולואכן,גםמצויניםששיריהםאחדיםרבים

עדספראטיקה.

היכלותמכךמשתמעתמכירות""מקדםהנהזהרתקטגורייתכאשד



ניתנוכבדההסבריםכיהיאלכךהסיבהבהסברים.צוךדללאבהלאחח
קטגוריההיאמכהד mיקויימת.שדיהדית mהמזהשיהדוקטגרויית

ביטןרלאחעמיחייהדוהפרסקדלאזהמשיכה. mכובעלתענייןמעותדד
מגיביםבה,מתענייניםית, mמזלשיהדמצפיםשבריםהעובדהאלא-

לעיה.
אתמחפשיםמשדודיםד mרישיותרהיאהמעצרת,האמתהאמת,אבל

ביתאלשנכנסמישכלכמרממשמניחת.מקדםלהםשתספקהזהרת
רביםעתהעשויםכךאישי,וסיפורהזרתקטגרוייתאיתרמביאהגדלוהאח
מדרנים,ביקרותיים,כשהםגםכיהיא mהמשמעהמשודדים.מבין(מדי>

לשהתקשרדתי-יחצ"ניהמשחקאתמשחקיםבעצםהם-בטויםאפילו
בזערתןלעשרתשישמהערתההתגבשוכבדזהויותשברמשחקהתקופה,

להתפרסם.האו
זאת:בשעייהחיובנקדוותשתיעדספאוטיקה.חברישעשויםמהגםזה

השנייה:מברךד.זהבר,זוכיםלאלשדובלפרסוםזוכיםשמשדודיםהאחת:
ערדותכה,עדמזדחיםמשדודיםשעשרומפרכתאדונהלדךדעדרתזהוי
עומד.שבנרשהבנייןלכך

מפתחלאזהרתבקטגורייתכזהששימשוהעובדההיאהשליהלנקדות
לאדותאי-אפשרלוכןעליולערערשאיןלדברהופכתירת" m"המזארתה.

שיח,ריקיביטןר,אח-קדומיהםלעעדספאוטיקהמשודדישלביקרות

עסדפאוטיקהמשדודימדצהביקרותאוחדים.בהדאלמוגשמאולףר,מתי
נגדי" m"מזב, mבאופןכלומד,אשכנז".ר"מדינתגרדיזהכלפימופנית

קמאייםהכמעטהישארלייםלאדכיטיפיםתוספתללאממסדי","אשכנזי
הללו.

בלילעיה,לעעררבליקיימתבזהותלהשתמשבחיהדעלמצביעזה
 mזהלהתפתח.אפשרותלהלפתוחבליגםלוכןעליה,עעררולאפשר
זהרתפלויטית,מבחינהמתפתחת.שלאזהרתהיאביקורת mמאפששלא

המדוכאת,המיעוטלקבוצתהשייכתזהרתהיאארתהלבקרשאי-אפשר
להיותגתלדלשאדוב,להיותתהפךושלאהמיעוטקבוצתהשלוית.

מרכזית.משמעותית,

השיהדאתמשאידזהמדלרתטירת.מחשיבות,השיהדאתמעקרזהבנוסף,
יכהלולאכזאתשיהדציבורית.ית, mתקשרלבלתשומתקריאהעדרבתדר
אלאלאגתר,יכלוהלאהיאשינוי,לקדםיכלוהלאהיאכיחשובה,להיות

קדומיםשמשודדיםבתכניםמשתמשתהיאאתגר:ולשקולות""לעשרתדק
ארביטןר,שלהמזרחיתהאותנטיותמשוג(למלש mמאתגבצרהרהביאו

לב.תשומתלקבלכדילעצבן,כדיאוחדים)בה;רלשהערביתהיהדויות
היותהשליצואפלעודקהאונמנע,בלתיבאופןבמופגן,שלויתהיותה
למעשה,הציבורי.ב mבמהדר-ממדירתהזהויותבהצגתנוסףשחקן

 •אותר.משמדיםכךומתךוהקיים,בסדרהמשתמשיםשחקנים
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1 
אחנעמה

המטפלשתיקת

אינטייק-ארשןוחלק

לומתגשבהבטןבשיפוליאיךמדגישלב.בתשומתלהמקשיבאני
אתלהסותמנסהאניהנאה.שלסוגמעלה.כלפיעך;ל.השת;~rכדגש

~זקלו.הא'iא;הזה,הדגש
אנימציהד,מיותרתהסתכנותזהוישלה?כמטפלביבחהדהיאלמה

כמעטיכולכבדאניעמוק.טדנספתספהשיתהוהובדודהדיחושב,
בהמסתכלאנישוב.עלוההזההדגשהעניינים.השתלשלותאתלנבא

ממשיכההיאלא.היאבזה.הבחינההיאאםלדאותכדיהעיןמזווית
מחדש.אותוחיההסיפור.בתךוכלוהאביה.שלהשתיקותלעלספר

קלה.זקפהומדגישהסיפור,בזמןמנותקיםחלקיםאצלהמ!ההאני

קשובולאמלאאהיהאניאחרתחייב,זהבה,אתלזייןחייבאניהערב

מחד.

שדיה,אתמחזיקותידיכפותשלהדמיןובגללח Qמואנילרגע

עשריםכבדלהנשוישאנילהאמיןלאאותי.ממלאתקלה mהתדגש
m יושבבעצמילהתבונןממהראניילד.כמומתרגשעדייןשנים.מש

חאים.לאבסדר.זהונרגע.הכרוסה,על

בתקטנה,ילדהשלבמיוחדכאובתיאורלתךוומפליגהמתייפחתהיא
לומגישההיאאבא.בעיניחןלמצאוומנסהמהגןשבאהאלוי,ארבע
מתבוננתהיאהציהד.אותושםסבלנותבחוסרוהאוהיוםשצייהדציוד

מנותקת.היאלהדגיש.עליהמהיעדותלאלהגיב.איךיעדותלאבו,
לילדה-האם.באתנימתלונןאביהאתשומעתהיא-לי.מגיעהזלמה
ואזלב.תשומתדקצחה,היאלבתשומתדקגבולות.בכללאיןהזאת

החפץאתלוונתנהבעיניוחןלמצאוהתאמצההיאכיצד mנזכהיא

אבאסעודים.ברגעיםאותהמרגיעשהיההמצוץאתשלה,ד mביהיקר
הזאת.המחווהאתדאוהשאינועצמואתהוז?-ייםפניואתהסב

שהיאמקווהבה.מתבונןסיפוק.קוטרובמדגישאניבוכה.היא

בסדר,שזהלהלהגידצחהאניבחמלה.בהמתבונןשאנימדגישה
טובשהכיכואב,דגששלז?וחזודשזהלהדגיש.שמותרעשכיו,שתבכה

אסורמנולות,הנאהלהמזדחלתאוזלגמדי.כלוו,כלהכאבאתשתחוהו
אנילידיבוכהכשמישהותמידאבלבעצמי.נאבקאניככה.להדגישלי

הסבל.שלקיומועלפצפןו,קטנטן,סיפוקמיןזה.אתמדגיש

זה.אתלעצורמסוגללאאבלבעצמי.גועראני-סדיסט!
שהיאטדנספדנסונבנההלוךשעשכיויעדואנילבכות.משמיכההיא

אנימינימום,שנתייםשלטיפלותצטךרהיאבפניו.לעמדותוכללא
שוותק.חשוב.

שניחלק

ישומאחודיבינינו.משונהזוויתישמולו,ממשלאזהמלוו,ישובתאני
לאבטחהאואבלבאיקאה.שקוניםכזהמניי;דאהילעםעומדתמנהדו
קצתשלועליהן.ישוביםשאנחנוהעודכורסאותלפישם,הזאתקנה
קצתאישהואכרצונו.לודרתלעלותיכלווהאומנוף,עםגבהוה,יותר
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אניאליו.נקשרתשאנימדגישהאניאבלמצחיק,מבטאלווישנמוך

שותק.האולא.אבלמשהו.גתידשותק.הואושליאבאעללומספרת
החלוצה,אתמיישרתאניחשוב.האומהעשכיו?עליחשובהאומה

דווקא.לועושהשאנייחשובשלאמשמה,יגלשולאשלישהציצי
מספרתאנישותק.הואולמה.ידועתלאלבכות,מתחילהאניופתאום

לואשלהן.במטפלים mמתאהבשמטופלותשמעתישלי.אבאעללו
כךכלשותקהאומהאבלאהבה.ליחיתהלאמזמןכבדכיליאכפת

מגיב,האואיך mלארהציוד.עםהתקריתעללומספרתאניהזמן.כל
בודהדכךכללאפעםאףאניבוכה.פעםעדואונישתוקהאואבל
אמודלאפסיכלווגאותי.שינחםמשהו,שיגידשותק.שמה,מלווכמו

אליו?באהאנימהבשבילאותי?לנחם

עלי.נדלקהאוחרמן.גברשלהמונ;והזה,המבטאתאחהאניאוז
בוכה.שבחודהנדלקיםכלום,כמואותי,לזייןמתהיהבזה.בטוחהאני

אתאחה mבטהאועכשיולאחוד.קצתתשענתפחהמחליפהאניאז

גורלויהיהלו.כדאילי.אמדוכולםככהיפים,שהםדואוהשלי.הציצי

שאבאאיךהמצוץ,עםהסיפוראתלומספרתאניאותוולהלהיטטייס,
שתמידהקטעזהשלי.המצוץאתלונותנתשאנידאהלאהמנוולשלי
גדול.אלהויםכבדומשםהארשאתליללטףנעמדיםוכולםבוכהאני

אניאבלאבן.הזה,אדםהבןאבןאלהוים,שותק.הואלא.האואבל

הואאבללו.אעשהאניט:ים,גורלויהיההזאת.השתיקהאתאשבור
אתילקבעורצוההואנגמד..שלישהזמןליאוומדבשעןומציץפתאום
זין.פעם.עודאליואבואאניזיןנוספת.פגישה

שלישי)(חלקמחכהאשתו

אני.מעייפותמתה .לישןוללכתשאוכלהביתהשיבאולומחכהאני
עזבושהםאחדידקבו.שטיפלתיהזוגמולנוארהטעותהיוםעשיתי

הפגישה.אוךדלכלשדיברהגברשלהשפתייםלמתקהאסימוןלינפל

דקסנילית.להיותמתחילהאנישלו.השםלי mבלודקוראיםאיךנו

לאאיךהזה.הזמןכלהגההצויאהלאשהיאלבשמתיהפגישהבסוף
הלאההתנהלותלהמשךידנתתיאצלם.מרכזיכזהלדברלבשמתי

כמועתיהאוספק.ליאיןזה.אתעשוההיהלאאריקהזאת.בריאה

בטוחהאנישלו.החץאתלידותלאפשרותמחכהודקה mמתקשת

עםנתקעשלאמקוהועכשיו.לימאחדדיהאואיתר.מהמענייןבזה.
אניהערב.שבעותמטופליםעדולדחוףמצליחהאותמידמטופל.עוד

האואזאבלבלילה.עשרעדרענןלהישארמצליחהאואיךמבינהלא
איזוהיוםלוחיתהשלאמקווהאניהכיוונים.מכלמורעבהביתהבא

טוב:משהולמצאוצריכהאנימזה.כבדלינמאסהיסטדיונית,הפרעה

ויירגע,משהוויאכללמטבחייכנסהואאוזלמדפסתאצאאניאולי

אישיותאוהיסטדיוניתהפרעהלוחיתהאםאבלזה?בלילישןוויילד
אליישריבאוהאוגינה.אומדפסתלייעזורלאעלי.הלךגבלוית

בחיי."לזה mכליאיןשלו.הזההמבטאתליויביאבידאותיויתפוס
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אםכלוםיקהדלאכסף.ערדדקלהרוויח,כסףערדקדשלו.העבדוה
שבארץכאילושלו.בארשישיורקנירדקלא!אבלבאץר.תלמדדניאל

מחוץאליהמגיעיםמהמודיםחלקעובהד,טובה.מספיקאקדמיהאין
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אוזמהרחוב.פדיקיתסתםשאנייחשובשלאבבקשה,להוסיףזוכרת
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מקנות.מאחודימתחבא

הואדעה.לואין-זהיענו,"השותק".זהשלואהובההכיהמסכהחה,
מקשיב.דק

אמוריםהםהדיבלילה.בדיוקלישהיההחלוםאתלואספראניאלוי

אתישמעהאואלוילא?החלומותלפידבריםעצמיעללילהגיד
חלמתישאניזהמכלים.עלליישתוקדקלואמשהריגידהאוהחלום
ביציע,בצד,ישוביםואנחנובהבימהלהצגהיחדהלוכיםהואושאני

אוומדבאהוסדרןבאמצעמפסיקההוהצגהרעודהאלוםפתאוםאוז

אתלואגידאניאוליבאמצע.ביציעהשארונהלשהדולעבודלנר
אלי?לבלשיםיתחילהאואוזהזההחלום

אחרןו>(חלקהמטפלהדהודי

עםקצתערדאחכהבר.להאחזשאפשרמשהרפתחההיאסוףסוף

הויאליהביאההיאהזמנהלפיאדיפליהזה.החלוםאתלהלפשר

משאלה,מילוישזהטעוןהיהשאדארדדיועדאניתלות.לפתחמתחילה
ערדאבלאדיפלי.בפישורזהאיתימשאלהמילוימדי.פשטניזהאבל

גנלריתארהיסטדירניתאישיותהיאאםהחלטתילאעדולפשר.מוקדם

נשפוטאםהיסטדירנית,כנראהלה.לפשר~דימקודםככהאררככה

מהפגישהכבדעלימפעילהשהיאהופיתויהטתספתסעצומתלפי
גנלרית.ממש-זהשלה.ההתהפכויות-שנימצדאבלהאדשתה.

לומהגנלרית.בשבילחזקותמספיקלאהאבאעםההתנסויותאבל
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דיאפילודברשלבסופרבעיה.אצלי.כבדהתחילהשהיאאחדיעשכיו,

אמיתיתיפהלעי.שהפעילההסערותכללמחתאז,מיהדאתחיבבתי
שבכללמדהיםאלצי.הלחיצותהנקדוותאתהניהדמיד mחיתה.היא

לאהיאאבלזמן?."כמהכבדזהבהעםחיאניבחיים.כזאתתופעהיש
עםפעםבאההיאאיךאז.לזהותמיהדשידעהממהקטןפסיקמכידה

תחתונים."לבשהלאאבלטייץ,הדוקים,מכנסיים
הגיעהלאאוזלהתאבד,צחההיאכיפגישה,עדוביקשההיאופעם

חץראזלעשרתיכלותימההעיד.בכלה mאחיפשתיה. mפונשמתי

 •לעלום.ליסלחהלאהיאזהעלובדיוקלמשטהר? mמלדר

התנהגותיתקוגניטיביתפסיכותרפיסטיתוסופדת,משותדד-אחנעמה
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מלחמהבעתניצלויםעלסיפור
שבוריםטקסטיםבשהדמשותףכמסעביבליותרפיה

שבעקבותיהפשוטהבנפילההתחילזהשנים.כבדמחביתיצאלאג'

לאזההחליט.לאלא,בבית.להישארהחליטואזתנועתוהוגבלה

לושולוחיםו mאמחפשיםאנשיםמאז.יצאלאפשוטהאומדויק.

מאוד.פשוטזהלא.ברחובמוגן,חראבביתמגיב.אינוהוואהודעות

לבקרובאהכשאנישקוטת.שבפניםוהמלחמהבחוץמלחמהעכשיו

משפחהקרובעללימספרהואלושאדתהחיךו.מבליעלשארונההוא
צרפתתחתשלהםבמחבואלהסתתרלהמשיךבחרהמלחמהשאחרי

קורץ.הואכאדי.לוהיהזהכן,לו?נתןוהאיכרהאיכר.שלהדפת

מעמידהשולחן,עלהמעודדהשעןואתשםנעךר.ג'בערבשלישיכל
הצרפהבפניםבחוץ.עכורהחומהסעהרמיןהיוםובקבוק.מיםכוס

דפיקהואחריהםצעדיםשומעהאווחציבששמזמזם.הומזגןמבהיקה

מתיישביםלגמרי.פותחאוזאנישזובודקלסדק.אותהח mופבדלת
למגע.קריהרהשעווניתהאוכל.שולחןליד
למכולתהולךכשהואגדולות.הפתעותג'שלבחייםאיןלומד,ישמה

קומרהבייגלה,שקיתאתמפילהאוצעד.צעדההדויקומראותומלוהו
לקראתצעדצעדמתקדםהאומתחטא.חיוךמחייךג'מנקה,מרים,

גדול.שקטרקכלום.איןשבוסוף

שולחןלצדיכשהתיישבנואמרהאולשפךו?שובמתחיליםמה,אז
איתןכן,שאלתי,לשפוך?עזה.בפריחהשקפאההשעווניתעםהאוכל

לאוקצתנעיםשקצתורואיםג'ענהחקירות,בחדרכמולפעמיםזה

שאולת,אנישובמרגיש?אתהככהחקירות?זה.אתלהגידלונעים
איזופה.חקיהרכמוזהלפעמים,כן,בעצמו.מופתעשהואורואה

עםמכותכשהלךשניםלפנישעברחקירהעלמספרדג'למשל?חקירה
היהוזההקרקע,עלאותוגררושבאווהשוטריםבאוטו,לושפגעאדם

העלום-אומרתאניואזרגעשותקיםאנחנונבחו.הוכלביםבלילה,
רגע.~ןעויןלהפוךיכלוכלוו

בלונדינישיערהיהלאבאהלבין.השחורשערוכחולות,שלג'העיניים
עיניושצבעסבורג'שחור?שיערהיהלאמאאלויכחלוות,עויניים

כחול-שברה

שלהשםכמוזלדה,אומרת.אניזלדהבשםאשהשלשירלךהבאתי
טוב,עונה.הואלא,לך?שאקריארצוהמסכימה,אניכן, ,'גאומראמא,

עבורנו.בראשיהשיראתאחזיקאניאזבסד;ר
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אתלקטוףיכוליםלאשהחקלאיםכךעלברדיושמדבריםאומרג'

חפירותעללדרךויצטרכוהםובסוףהמצבבגללמהעציםחפירות
החקלאים,עליהם,ירדנווהםבהםמכוסהתהיההקרקעוכלשינשרו

רחובותלריצוףשמשמשותהעגולותבאבניםנזכרתאניאומרת.זאת
האמצעיתהבתעלמספרג'ילדים'.'ארשישנקראותבאירופה,עדים

וכועסתלנקדבכללמגיעהולאחלויםבביתשכהוארקשמתקשרת
ליספראומר,האוליישר,אי-אפשרכברעקוםשגדלעץכ,ךכלעליו
צריךמבפנים,ריקעץזהמיד,עונהדג'מבקשתאניהזה,העץעלעוד

השולחןמפתמעלעכשיו,בינינוישובגדלועצבכב;ואותולהוריד
הפוגרומים,אתליהזכירממשזהל,ךאומראנימוסיף,דג'הפורחת,

נבחו.הוכלביםבלילה,היהוזההקרקע,עלאזאותיגררושהםאיך
בכללהוואשלגידרהמלחמהאחריבחורףלכאןכשהגיעאיךנזכרג'
בהרישםהקורלעומתזהמהקצרים.במכנסייםהוסתובבהתרגשלא

הטטרה.

בשיחותנזכרהוואלזה.קראוככהשושרים.מסעלשם.במסענזכרג'
מכאןבאשהואסיפראחדכלשבהןיוםשלבסופומקיימיםשהיו
כמולהגיד,מהידעלאהואוקרוככה,ככההיההוריוזpוםומשם,

ערפלמיןהיהאזהזמןכלזוכ;ובעיקרשאנימהזהערפל,אידיטו,
אשכדוריפעםמדיראוההיהים mבוכשהיוובלילותורטוב.כבדכזה

מהשמים.נופלים
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אותהשמיםאתאלהויםבאר"בארשיתלי.קוהדמה .עשןפטריית

חזרותאלהוים?לרמהרציתמההדה.בטקסטישחזרותכמההאץר".
אתבוראאלהויםאיךלקראוממשיכיםאונחנוידעו.זהמרגיעות,

אלהוים"ויאמרבאמיהדמעשהכלמתחילהאוהנהצעד.צעדעולמו
אלהוים"ויקראבאמיהדמעשהכלמסייםהאוהונהארד"ויהיארד,ויהי
מלחמה.בכארס.האינסופיתהמלחמהלילה".קארולחשרךיוםלארד
פנימה.מתחמקתאתטבעיתכךכלמילה.לךשלרם
אתפותחתלעלום.שרבמתחברתאניג'שלמביתריצואתשכאני

חסןרועישלהדההשיראתמצואתלפייסברק,ונכנסתהסמאדטפרן
נוכנסתמנהדרתמתוךלת mדתלועת!איכס!ספרים.תלועתשלבאתר

 .הילדים mלמיט

חסןרעויהמיט;העל

סזp~ה~ל
יוםעדול~~י

ע,בךוה

לעצמילחושאני :-. .. : -: . 
חרישיתכתפלה

• : • T :-· • 

דדתוסטאר:שלמלרחיואת
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~ארסנו~ין~זpד~רם
רקוד.כוכבלהלוידיוכללא
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 !סרא~~~:ש ,סרא~~~:ש
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תחת mנפעהואדמהבפדרסבג'יפדהוריםאונישג'חלומתאניבלילה
ברגביםנאחזיםהוגלגליםלעצוראסורכיהלאהדהוריםאונחנודגלינו

לבה.מזנקתוביניהם
יומיים.כעבודג'מספרדלוח,שלנהגלהיותאותילשחובסדיהבצבא,

אותילחברצריכיםהיוהתרסקו,העצמותרכלעליהתהפכההיאפעם
ליונתנהאליבאההיא ...אשתיאתי mהכשםהחלוים.בביתמחדש

ברהויהמקרטוןעגלוכדהמכסהלוהיהזוכר,אניחלב,שלכדהקנקן
נרדמתי.סוףסוףאודקד.חלב

ל;להאונ;י~שוהים~~ז;זנוזבד wלזP.~חדו···סלב 1 *
גורבעםשוהיםובק.ד~ןך:םשz:רוים

שךz:רויםשוהים

:;ג~סtקים ן~~~הךוא ת:~~~ו~יש
מרגריטהשעןרזהבדמדומיםבשעתלגרמניהכותבכותבהאו
 ...~פוףלא ~י~~ iש ~~:~רוזכ:ק~ד~דר·;;ךיםr;זנו• T ~~ ~י:pז~ש~~דר ו~~

זנדבנק)שמעןומגרמנית: ; 1994ד mהמאהקיבץו ,םררג-שפהמתור','פוגתמךותצלאן,<פאלר

נלשחההויאבהפצצההודיהנהרגוהגדלוהבמלחמהמבלוגריה.מדתה

נמלטהאחד,צהרייםבאחדהדהר,בעירשם,יתומים.לבית mאחלעיר
אחריה.שדרפוגרמניםמחייליםבסמטאות,נשימה,חסרתלבהד,

אליהבאהאנישביקוםשכהיאכעתהחלוים.בביתמאשופזתה mמ
בהתאששוותשכהייתייעדות,אתהטיפלו.אתשםממשיכותאונחנו

לבעלבמעהד,הסתתחתעלחלום mמספאומרת.היאסיוט,ליהיה
קרת, mשאנחנולדח.יכלוהלאהויאומגיעיםשכמעטותקופיםהלום
הויאשליכמילדתימרכליםהמחשבלתךודבריהקעריאתמחגתאני

הויאלהמקריאהאניכךאחדקת, mשרמעשהבעשתבימתבוננת
נכןר.שכתבנומבינהאניזהאתארמדתוכשהיא'ככה'ארמדת

פדי,עצימלאבוסתןשםהיהה, mמ mמספיתומים,בביתכשהיינו

ענקייםודדיםשםהויוים, mרתפשזיפיםצבעים,מיניבכלפיחתעם

השביליםביןכימהשביליםלרדתלאלנראמדראבליפיםכאלהאדומים

הויההאדמהמתךושיצאווברכייםמדפקיםשלבליטרתמיניכלהיו

קוברואנשיםמיניכלשלאיבריםשםקטעורופאיםכנראהנואר,ריח

כיפה-אדומהעלחשובתאניאמדר.ככהיודעת,לאאניבאדמה,אותם
מהשביל.לסטותלהאסורכנארהשמאדזהרעלשמלויהמסריטת

איחה.שאנילבדוקכדיבכתפיהדףבליונרגעתעיוורתכמעטה mמ
ומפניםדביקותבאצבעותבסנטרלךשתופסיםהקטניםהילדיםכמר
נצרבתפתאוםבמלאוה.לבךתשומתאתלרחשכדיאליהםפניךאת

מדתהארמדתקמה!לאאניהחלוים.ביתשלב mהבחללאעזקה
אניעצרתאובדתבהבעתה.מגתלמתמבדוחתכמעטעיקשותאוידו

היאדברשלבסופרלרוץ.הדחףלביןלציהדלהישארהצרןוביןנקערת

לשםמגיעותשאנחנועדשבבילי. .המוגןב mלמאיתילבארמתצרה
מפחדת,לאאנילה.מהדראניהסתיימה.כבדהאזעקהההליכןועם
שאיןאומדזההד mמארמהזהמהאחת.פעםקדמתים . mארמהיא

 .כלרםזהאחדי
כלבאההלאומי mמהביטאנהעדהר.מגיעהלוביתה mמשתחדמרתה

מחסיהעלוהשהיאארנה,ומלחמה,גדלוחופשעכשיועשרת.לכמהיום

מביאה , mעייפופניםקצץובלנודינישיעדעםתה,תההודיתחדארם
שעלמדינה,להקארושפעםהעשהבתבתהמרח,אתלעבהדואיחה
הילדה,אתיעסיקושהמשחקיםמקוהראנהמשחקים.שלתיקגבה

 .בחץולסידרויםה mמאתלרהו mספונג'התעשהשהיאבדמן
שלטיפלויתבקבצוהעשכיונפגשיםומדתהג' . mmמאבקורעשת

רכלניתה mשמחשובג'בפניםבלובי.מחכותומרחאנהשארה.ניצלוי
שאולכאןדלמצאוביקשתםמהמתנשא.אשכנזישהאוחשובתה mרמ

מישהולמצאוכדילקבצוההוגיעהמרותמצעדאתעברג'המנחה.
מרתהקהד.באמתשדהלהאמיןשירכלכדיהמסעאתהאוגםשעבד

שלה.ית mהמדבניצלוותהנדהמבקשת
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הפעם.]לאלא,אבלתשקוה?אפילואלוילמרתה?ג'ביןחיבורכאןלייצרמותרהאםמוכרת.כמיההביעלוהבסיפורהזו[בנקדוה
הםהדפו.לאהםאבלמידםלהחלץניסיתיאתוי.ותפסוחייליםשני"באומתוכו:ומקריאצונוםחוםספדהשברניותבאצבעותיוז mאהמנחה
לאזהאבל , mאז'אתהאומד:חייךהקצין ' mאזאניהדיממני,רצויםאתם'מהי mאממדיו!היוססגתייםכמהקצין.אדונם,אלאותיהלויכו
הכל"'.עלשלוטהצבאבך.מלהחזיקאותנומונע

המומן)אילנהמגרמנית: , 2007ערבועםהאב,אלמכתבהגג",לעש"היונהקפקא,פונץ(מתךו:

בחיךו.אומדג'צ'כי,היהקפקאשגםהאובעיקראותישתופסמהבינינו,קפקא.זהאתשכתבומוסיףשאול,המנחההזה?בסיפוראתכםתופסמה

קמההיאהסיפור.אתהאשכנזיםלהגונביםשובהונהלהשקהדמהלהםלוספרסוףסוףלדברחשבהעדוקדוםרגענעתקת.ה mמשלנשימתה
לאנה. mאומהיאמכאן,עכשיואותיקחימקום.כאןלהאיןלצאת.דוושרתובנקושותבחטף

אתבזעם.בהמתבוננתמדתהכיקדוםלפנותלאןיעדותלאאונהיבבותתוךאנהשללבטנהנדחקתהקטנהמוחאזעקה.הביתההדךרבאמצע
יזדקרפעםעדואזפעם,עודתבכיאםהזאת.האזעקהשלךהבכיותובגללבגללך-אוומדתפונההיאלוילהדשיניהביןמסננתהיאשבבילי,פה

עונות.לאאונהמוחלך.מארההייתיכבדשליבתהייתאם-מוסיפההיאשבקטויותרטילים,עלינו
אתלידהלוקחתהיאומורןאנהשלהנדהמותעיניהןמולאולאנה,אתאליהששלחהלסוכנותבשבילהלהתקשרמבעלהמבקשתמדתהבבית

מסביהרהיאוישר,מהדחזק,לחתךוצדיךכשנפרדיםאצלה.אנהאתלדאותיותררצוהלאשהיאלהומודיעההמנהלתאתמבקשתהשפופרת,

למחרת.לי

ומשתטחותצרותהןהאזעקה.ומורןאנהאתשובתופסתהביתהבדדכןזך/נתןפרידהנגד

מתהפךמוחשלהגבתיקהרדך.שלצדהקצונייםהשיחיםתחת

עלתשכביעכשיו!זהאתתעזביהקרקע.עלמתפזריםהומשחקים
הסבירומוח.עלאנהצעוקתהראש!עלהידייםאתותשימיהבטן

יותר.רךמעטבקולמוסיפההיאעתהשזהבטלוויזיה
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זאתבמקרה,אזהעקום.העץאנישלי.אבאהאוג' .'גשלהבתאני
יספר.לאשהואדבריםשישיעדותאניבמקהד,שלאבחדאומדת

דברים.שםישניידת.עלטובשומרהואדוקומנטים.עםמגיהדלויש
למטבחכניסהשנותןדוקומנטשזהדחנקתצדוקומנטלמשלשםיש
איןהסירים.אתללקקכדיהאוכל,שנגמדאחדיבמחנההקציניםשל

באמונהומשוךמשוךצלמוות.בגיאנפשועלנמלטנערממנו.גיבור
רציתיזהו.אזסופית.התמוטטותאוישועהלבאו.חייבסוףשאיזשהו

המגיהד.בענייןבדודשיהיה
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נפשיבטיפלו'עמך'בארגןוערבותביבלירתדפיסטית,היאמלודד-דרכסאילה

שארה.בניצלוי

ןקסלריעקב
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וקוברש'סם

התרנערת

לאחותמצפההואואסףשמוהחלוים.בביתעינייםעצרםשרכבהאיש
שהאחותעדבינתיים,כאבים.להשקטתזריקהלולהזריקשתבוא
שקיעהבעזרתלוהשכיחםמכאבירדעתואתלהסיחמנסההאותבוא,

מאורעמזיכרונולדלותמתאמץובעדווונעימים.מתוקיםבזיכרונות

ובקלוותחדיםבצבעיםעיניומלוערולהקופצתואהוב,יקירהיהשבו
שאיערה.לאחרמידכמעטממנושכשתנחההתרחשותרמים

לקארתאולויהתיכןוהספרבביתהראשונההשנהבתחילתקרהזה
להתחמקחבריםשנישכנעהאובדיוק.זוכראינוכברהאוסופה,

למגרשכשנכנסוכדורסל.לשחקוללכתמשעמםהיסטוריהמשיעור
ספסלעלהתיישבוהמשחק.באמצעבחוריםארבעהשלקבצוהמצאו
וחיכו.בצד

זמןכעבורמהםאחדשאללשחק?"גומריםאתםמתיתגידו,"היי,

מה.

המשחקים.ענומעט,""עדו

שעה.כמעטבצדישבווהםוהתאךרהתאךרהזהמעט'ה'עוד

אסף.שאללהצטרף?"יכלויםאנחנו"אולי
אחד.פההמשחקיםענו ",אל"

לעשרת"צריךמהם,אחדאמרגלמים,"כמופהישובים"אנחנו

משהו."

מהשביעיתבטחגדולים,בחוריםאלהאותם,"תראההשני,אמר "?המ"

מהשמינית."או

עלמתנעועאסף,אמרהעצבים,"עללעלותמתחיליםהםלי"גם
הספסל.

היסטוריהשיעורמעט"עדוהשני.אומרהוסיףלעשרת,"מה"אין

לחזור.ונצטרךייגמר
אוגלידהלאכלועדונספיקעכשיו.כברמכאןנסתלקבראואז

משהר."

מהבדעתושוקלכשהאוהיסוסים,לאחרמהספסל.זזלאאסףאולם
נדחףהמגשר,לתוךבמהירותפוסעקם,עצמואתמצאלעשות,ניתן
שהיהמכלוםהגברההרביעי,השחקןמלוניצבהשחקנים,שלרשתבין

עיניואתנעוץנטעו,וניצבהכדוראתמידיוחטףסל,לזריקתבתנועה

מעטרכןמותניו,עלידיראתהניחונדהם,מופתעזה,הגבהו.בעיני
לחיסטירתלוהחטיףכשלפתעעיניו,אתהאואףברונעץקדימה

מותניו.עלכשידיובכפיפהלעמדושובהימנית,ידובכףמצלצלת
עמדווכךידירבשתילחזהוהכדוראתאסףהצמידלהוטותבלחיים

מבט,קללרגעהשפילהגבוהכאשררקמבטים.רשופיםהיריבים
הולך.המגרשלקצההכדוראתבעטאסף,הסתובב

מגביררקהמשפילהכדורסלמשחקוזיכרןומתמהמהתעדייןהאחות

בנבכילוחפשלחזרועצמואתמכריחשהאוולמרותהכאבים.אתבר
שרת mההתחדיםבצבעיםברעולהומרגיע,מתוקמאערוזיכרונו
הישנה.

להתחמקחבריםשנישכנעהאובתיכון.הארשונהבשנהקהרזה

למגשרכשנכנסובמגשר.כדורסללשחקלולכתהיסטרויהמשיערו
בצדספסלעלהתיישבומשחקים.בחוריםארבעהשלקבצוהמצאו

וחיכו.המגשר

מה.זמןכעבורמהםאחדשאללשחק?"גומריםאתםמתי"היי,

אסף.שאללהצטרף?"יכלויםאנחנו"אולי
 ".אל"

מהם.אחדאמרמשעה,"יותרכברגלמיםכמרפהישובים"אנחנו

משהר."לעשות"צריך
אומהשביעיתבטחגדלוים,בחוריםהםאותם,תארה"מה?

מהשמינית."

אזלחזור.ונצטךרייגמרהיסטוריהשיעורמעטעדולעשרת,מה"אין
עכשיו."כברמכאןנסתלקבאור

לתוךבמהירותפסעקם,היסוסים,לאחרממקומר.משלאהואאלום

הגברההרביעי,השחקןמולניצבהשחקנים,שלרשתביןנדחףהמגשר,
נטוע,וניצבהכדוראתמידיוחטףסל,לזריקתבתנועהשהיהמכלום
עלידיואתהניחונדהם,מופתעההאו,הגבהו.בעיניעיניואתנעוץ

ניסהכשלפתעבחזהר,עיניואתבוונעץקדימהמעטרכןמותניו,
מסביבוחלףלידו,מתחתהתחמקאסףאךלחי.סטירתלולהחטיף
לאאףהכדורנקי.סלניתורכדיתוךוזרקהתרומםמעגלית,בתנעוה

בחישוק.נגע

לדלותומתאמץבכאביםמתייסרעדייןהואומתמהמהת,עדייןהאחות

שרת mהתאותהעולהעיניושכמולשלוהו,מעטהמאוערמזיכרונו
השנים.רבת

לשחקלולכתהיסטוריהמשיעורלהתחמקחבריםשנישכנעהאו
 .משחקיםבחוריםארבעהשםמצארלמגשרכשנכנסוכדורסל.
וחיכו.בצדספסלעלהתיישבו
שהרביעייהנראהלואמשעהיותרכברגלמיםכמרפהישובים"אנחנו

שיעורמעט"עדומהם.אחדאמרמהמגשר,"לדרתמתכוונתהזאת
משהר."לעשרתצריךלחזו:רונצטרךייגמרהיסטוריה

אומהשביעיתבטחגדולים,בחוריםהםאותם,תראה"מה?

מהשמינית."

מולניצבהמגשר,לתוךופסעמהספסלאסףהתרומםבנחישות
אתמידיוחטףסל,לזריקתבתנועהשהיהמכולםהגבהוהשחקן
ונדהם,מופתעהגבהו,עיניו.אתברונעץבשפיפהמולונעמדהכדור,

בזריזות,לידומתחתהתחמקאסףאלוםלחי.סטירתלולהחטיףניסה
הגבהושלבחזהוהשמאליתבכתפו mבכחבטצריפהאחתובתנעוה

מהריבבניתורהתרומםהאספלט,במשטחהוטחוארשוגברעלשנפל

נקי.סלהוטביע

האישאלכשהתכופפהזריקות.מגשובידהסוףסוףהופיעההאחרת
אתבחנההיארגעוה.ונשימתושלוויםשפניומצאהבמיטה,השוכב

אתהחזיהרהנורמלי.לתחוםידרוהודופקהדםשלחץרואתההמוניטור

 • .הישןשללמראשותיוהכראתוהיטיבהלמגשהמזרק

חיפה.באוניברסיטתלפסיכולוגיהופרופסורסופרהאווקוברש'סם

יולי-אוגוסט
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תלורגשהאןךןןל

אביבית

היההפילשלבעליוהפיל.הריגתלעסוףלביויכוחיםשהיוכמרבןזאתאחרי ... "

אםתמהתיפעמיםהרבה ...כלרםלעשרתביחהיהלואהודיקרהאואךעזם,מלא

 " ...שרטהלהיארותלשאכדירקזאתעשיתיכימהםתפס

עובדעםהצו'כותבזאנימדעובתךופיל""הריגתמתוךאלוודוג'דוג'

ולהתחבטויותלהתלבטויותשנוגעותהחלטותכמהעשיתיהבוקר
למחשב.להכניסכךאוחרניירעללכתובשקדוםאחתשלי.הנפש

אינסופיים.ורגשותמררנהאנרגיהרב,זמןממניגזלהכזרהתחבטות

שמובילהזושהיאזוכרתעדייןשהידמסתבר .הועיפרןוהניירניצחו
המובלהדםחרםהלבידיעלונתמכתהגוףאל mמתחבהעשייה,את

אבלהאחרונות.בשניםנזנחהבעיפרןוהכותבתהידאישכהובעורקים.

העלום.גלגליאתמניעהממשאתבעיפרןוזת mהאבידכותבתשכאת
ומסובבתהידייםשבתיבהגהמחזיקהבמכונית,נוהגתשכאתגםכך

מרחקים.לגמראיכולהאתפתאוםהכביש.למלכתהוופכתההגהאת
אתמנהלותהוידייםבצדלהנחההשנייההגז,דושותעלאחתרגל
כותביםארשונה.החלטהחיתהזואזניצחה.שהידברורזהוכךהכל.

ניי:רעלבעיפרןו
לכתוב.שלמדתימלז
חיתההיאאמא.בעיקרדת. mמיבדךראותילגדלהחליטוואבאאמא

דרכיאתעיצבהלאשהיאלאבכתיבה.דרכיבארשיתבשקטביצופה
לעטעברתיכךאוחרבידהעיפרןואתאחזתישבהןשניםבאותן

לעטכךאוחרנובעלעטעברתיכךאחרוכותבים.דירבקסתשטובלים
מרובעבכתבכותבתהצור,ךפיעללעטעיפןורביןנעוהוידייםכדורי

מעוגלות.כתבלאותיותעבריותדפוסמאותיותמעוגל,לכתבעוברת

 mמהלהעתקנולהקל.כךאוחרלהקשותקדוםהשיטה.חיתהכזאת
דרמותהאותיותשכלאותנולימדוכךאוחרמחבערתדפוסבאותיות

לימיןמשמאלהמעוגלתהתנועהאתלעשרתלדעתצריךרק.ריש,לאות
דישלמשלמשהר.להשמוסיפיםדישפעםערדודיששורבהדיש,של

שמקצהדישכךאוחרהא.עשוותשיחדקטנהדישומתחתיהגדלוה

שעשוהודישבית.הארתאתעשוהקטנהדישעדועלוהשלההרגל
כף?הארתעםרמהדלת.הארתאתעשוההקרקעעלדוורכתעיקול
אבא,עםמהחייםהתערבה.לאפשוטהיאאז.אתוילגדלידעהאמא
במלאכתליצורלהתערבשאיןהתרגלההיאבמחיקה,יצורשהיה

לצרכיושתאדגמוטביצירתועלעובדשהאוובזמןשלוהיציהר

אועכשיולהתרחץירצהואםגרבייםהחליףאםלשאלוהאחרים.
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לעלומה,שהלכהאמישלבארונתוסדרעשיתיכאשרלימים,כך.אחר

באחדשם,נשתמחאךציירתלהיותהתפתחתילאשאמנםגיליתי

עםביתשלציורובהןשליהאמנותמיצירותכמהשלה,מהתיקים

קטניםריבועיםשנישבתוכוריבעומין .עשןממנהשמיתמרארובה

באמצעצרמלבןערדומשמאלאוחדמימיןאחדאםד,שלעינייםכמו
כך ?ה~אולוידלתהמסמןהתחתןרהקועלעומדהריבעוים,שניבין

פצרופולביןשציירתיהזההארכיטיפיהביתביןזהותישתצרושאם

ממשזהבהקשרהקטניםהריבעויםששניבפרטאדם.שלהמסומן
הבית?בתךוקהרוומהכזה.איןהאף?עםומהבהם.בצופהמתבנונים

לעומתלעניין.שייךזהאיןכרגעצוהר.שללואתוכןשלשאלהכברזו

שות mהמתרפתו.שעשןמצויאהשבציורשהאחבהלומראפשרזאת
שמשהוויודיעקים mלמשיעוףהזההעשןאתשוולחתהביתבתךו

תכלתלמעלהאדום.נצבעהביתגגאגב,הבית.בתרךשםמתבשל
במוהבית.לידעץגםוהיהחומה.אדמהעלעומדהוביתשמים

ביתייםסממניהרכלזואמנותיצירתובצבעיםבעיפרוןציירתיידי

כך.כלאותנטייםובצבעיםכךכלואוניברסליים
לילדיהחינוךבביתאלףבכיתהכברהיהחהחלוה,כשהייתיפעם,

בקומהטחמפלדוררחובבקצהאזגרנובצלאל,וב mבהעובדים

בקמיניץילדותהביתעלליוסיפרהידיעלישבהאמאהשלישית.
-וק mהובעברבאוקארינהזההיוםברוסיההיהזהאזפדוולסקי.

בוגהרשהיאשלההביתאתצייהרהיאבית.ליצייהראמאבפולין.
בית,באותוהתכנסוכלוםוסבתא.וסבאאוחיותיהאחיההוריה,עם

אמאלביתמסביבמעשנת.ארובהעליוהופיעהלואאמא,שלשבציור
הבית.אתשהקיףים mתפעצישלגןשזהאומהרעציםהרבהצייהר

שםומצאתימוסקרבסקיהלרחובפדורלסקי,לקמיניץהגעתילימים
מבעדוב mהאלהמסתכליםאחתקומהבניבתיםשורתבאמת

לכךלבשמתילבנה.תחהרבווילונותהמכוסיםמזוגגיםלחלונות
כלבחזיתשוויםים mבררסדוהר,בשוהרערוכיםהבתיםשחלונות

המומחהמישהובעיניים.סדרשעשוהמחיקלימקצבמיןויוצריםבית

תועלתניתבנייהשיטתזוחיתהכיליהסביראירופיתלאדריכלות
בשוהרמסדוריםבגדולם,שוויםיהיושהחלונותכךלבנות-מאדו

גבתההעירוניתהשרותשבעזרתוהכליזההיהוצריף.שרהרוברווח

מספרמהלדעתכדיהחלונותאתסופריםהיופשטוארננוה.מיסי

גןהאלהמהבתיםאחדלידגיליתיפדולוסקיבקמיניץשםהחדרים.
בו.גדלהשאמיהביתהיהשזהייתכןתפוחים.של
כבר-אביבתלאתשיצהרהבינלאומיתלבנייהשהורגלתי-אני

וגדרותחצחתשלובניינים,בתיםשלאחרותמדיהרלשיטותנלודתי
לומסדרהיהאליה,נלודתישאניאביבבתלביתכלאותם.המקיפות

"כלקונים" mאחבלשןואומרפסותהרבהגםהיו . mאחהחלונותאת
שבאה mהראתלותפוסהבלקןועללשבתאהבואביבבתלאונשים
מהים.

שקיבלתיההכרעות,עללמעשהההחלטתו,עללספרקדוםהתחלתי
הניר.גביעלשיכתובכדיבעיפרןוהשלוטתהידלטובת
התערבהלאומעלוםמלומדתחיתהשהיאייאמראמישללזברתה

עלהעיפחןעםחייבראשיתשנאבקתישבעההשונתובנתינותי

שכאניכךמייצר.שהאומהאת mמהמישרלשרוםכדיהניי;רגבי
לכתובהזאתהבנאליתההחלטהועלזיכררנרתי,אתבזהמשרבטת

סופיתלהכרעהכנארההגעתיכילעצמיאומרתאנישבידי,בעיפחן

הזאת.הקשההדילמהלגבי

ליבוביץ'.ישעיהופרופ'אלטלפנתיאחדעורבמבוגרתאשהכברהייתי



מחנכת-מרהד""אנילעזרתו.קזקוהשאנילוי mארמעצמיאתהצגתי
שמחההוייתימסריםחינוכיבנשואגדלוהדילמהלי"וישלואמדתי
יכלוביוכימאי"מהאלה:במיליםליענההואיש ."ך mעזאתלקבל
היום.עדאותימלוהוהזאתהמהדימההתשובהבחינךו?"לךלעזור

המדעבתחומיפרופסורבאמתשהיההאישאותי.הביכהתשובתו

שנתפסמצרות,שומריהדויביהדות,גדלובד-ארוייןהיההמדויק,

ומדרדבידראנךמחזיקבאץר,התהלךנביאכמרבעשר.כמוכיחבציברו

עלארהחלטותעל mמדב"אתלי:אמרשכנפגשנודברים.אתר mבעז
אבןבביתבספרים,העמוסבביתושםמתשובתו.נפעמתיהכערות?"

"בסופם"רצוה".אר"צריך"כמרנוספיםמשוגיםעלחנר mשירשולמי,
ליאמרערדומלומד.אותרליאמרלהכערה"להגיעישהדבריםשל
צדיך.שהואמשרםולאצורהשהאומשרםכיהדוימצרותשומרהאוכי

לואשלוומשוכלתרצוניתהכערהזרחיתהכיבפנילהדגיםכדיזאת
צריך.שהיהמשרם

הסטדונטיםבמעונותגרתימסצ'רסטס,בקיימברידג'שביליתיבקיץ
הידייםב mלחלוןומבעדבלבד,לעצמיחדדליהיהארקספדדר.רב mב

הייתיבוקרעםהאנויברסיטה.אלשהובילהחורדיעראלינשקף
עלחבבצעיראבראיתירב mרבהציפוריםציץו mלקלר mמתערר
ממהרתאשהאריתיגבר.עלמתרפקתמאחרויוקטנהוילהדאופניים

אתהמרוקניםהתבראוהעובדיקלוותאתשומעתאנילאנשהר.להגיע
היוםאתלהכילכדילצדדים,ידיופושרתמתמתחתאוניהשאפהפחי

אוחדהמסדרןו,שבקצההמקלחתאלצרהאניאלי.שהפציעהחדש
לשםמגיעהאניגםכמהוןאחרות.בנותעםהמשותףהאוכללחדדכך

בידיגדלוציורבלקו .עדיןשריחובנשרםומנשרמתמסקדותמחחצת,

בבוקרבתשעלבית.שמעברהכיתהחדראלהבנותעםממהרתאוני
עששהראמריקנית,אשההמנחה,הרך.השטיחעלבמעגלישובותאנו

מבקשתוממגנט. mנינבקלואלינומדברתבר,אחזהשויבהבלונדיני
לבנו.עלשערלהמהאתונציידהציורבלקואתשנפתח

פרקאותישלימדליברביץ'בישעיהוי mנזכבארשית.לימיחזרתי

דףעללציירלהסכיםשליההכרעהצריכה?אררצוהההכערה.במשוג
אףזאת,ולעשרתלנסותצריתיאוניידיאתהניעהבצבע,הגלודהנייר

בגדים,כיבסובצק,לשראחרים:דבריםעשרידישניםעשתחשבמשך
בגדי,כפתוריאתפרפרילדי,מחברותאתעטפוסי;רלתךובצלקצצו

וכתבו.האהובפניאתליטפותינוקות,ארשיליטפו
שכהייתיאזאותילימדוכך , mיבשלאהניירבדףזת mאהאחתהיד

הדףאתלהניחישהנייד.עלהעטעםצרההכותבתהוידילדה.
שרידיםהעברים,אנחנולשמאל,מימיןכותביםאנחנוהריבאלכסןו.

קדומה.לתרבותאנכרוניסטיים
הקורס.לימדויאתפתחההחלומות""סדנת
"מחרהמנחה, mארמחלום",לחלוםבבקשה"הלילהבית:שיעורי

נחלמיםשליהחלומותהיוקרוסאותרכלבמשךשלכם".בחלוםנעסוק

וכותבתלסדנהם mאמביאההייתיאוניהמנחהשלהאדותהפיעל
ם. mאומספרתאותם mמצייאותם,

הקדום.בלילהרגםחלוםחלמתיהלילה

אביר:אתשאולקטןילדהמשפחה.לשלוחןמסביבישוביםאנחנו

להגיד".ידועלא"אניבהיסוסלועונהאבירשלך?"העבהדומה"אבא
באוניברסיטה".מרהד"אתה-לדעתצורההאולהקשותממשיךהילד

בארשו.מנענעהאב

אינםאמיתייםרוחאנשישבעתו.לישעזרליברביץ'בישעיהונזכרתי

עצמם,לגביספקנותשלמסוימתלמיהדקזקויםהם .כטווסיםפוסעים

לך?"שאייעץאני"מי-בר-אורייןאותרליאמרמהזהרתם.לגבי
גדלוהעדתיםכמההביןכךלומהדושרשחקרשככלהתכוןו,לומה
בידיו.נכשבלאכמהערד

נלודההזהילדשלך".לחבריםגתיד"כךאמרתיחקור",שלך"אבא
יעד.עלוםמאותרבאיםשניהםלאמו.אבירביןשיחשללהרריה
סופרמקודמת.בקורשעתחיתהחלומות.שניעםקמתיהזההבוקר

מהירקןו.ק mהלאצפונית,אביביתתלבדיהדאניאוגוסט.חשדושל
ליישבעומדיםכימידעשלנרהטלוויזיהממקלטעלרההאחרנויםבימים
אישרתיחסילקייםשהחליטסבא(כןאמאשלבעלהסבא,היקרןו.את
שעכשיובנר,אשתשלבתה-נכדתואתצרחכינחשדבנר)שאתעם
נוספים.תינוקותשנילושילהדחיקו,אשתהיא

שנים.צי mהארבעבתלילדהסטיהרבידרשהחטיףטעוןזהסבא
 .הידקןראלחרקלמזוהדוה mאהכניסאוזארתה.הדגההזאתהסטיהר
עםהמזודוהאתמחפשיםכלוםעכשיוהחיפשוים.נמשכיםאלהבימים
הירקון?אתמייבשיםאיךמשטהר.חוקריצוללנים,הילדה:שלגופתה

לאיעדוים,לאאנחנוהילדה.איפהידועיםלאהמזודוה.אתמצארלא

קטנה.לילדהכזאתלעשרתאפשראיךמבינים,
הילהדעםמזהדה . mפנימידמעותעםמסתובבתשאנישבעוייםכבר

דנותשניםלפניהישחלמיהמלומדעםבשיחתישרבי mנזכהזאת.
אותי.שאלזהו""מהאמנויות. mבעזמטפלתשאנילוסיפרתיכך.כל

האגדיהחוקרשאל.ארמדת?"זאת"מהובכתיבה"."ברדמה-לועניתי
החמישית.העשהזראיתימדברהאו .שבעלוםדברכללעדתרצוההזה

כללאכיוידועיםר"צררן""צרכים"המשוגיםעלמתפלספיםאנועדיין
הדפהלואאותישאלהזאת.ההבחנהאתלעשרתלאנשיםפשטוכך

באיםשאנשיםלועניתיובכתיבה?"בדרמהבאנשיםמטפלים"איך
בידימוכתביםלאהוםבוניםעצמםשהםדרמטיותסצנותומציגיםאלי

זר.טיפלויתלךדדדוגמהלושאתןממניביקששלהם.הצרןוזהאיש.
ימים.באותםברשטיפלתימקהדעללוי mסיפ
שנים.כמהזהונשאויםארשהבעלהיוהםזרג,אליבאר

בשלאליבארהםלחייהם.השלשוים mשנבארשיתשניהם
זה.אתזהמכיםשהםהותברדשלהםהנישאויםבחייבעירת

אבלשמתווכחיםמביןאניקרהר?זה"איךהמלומד,תמה"מכים?"
האלה,הזרגבניעםעצרתאובדתקצתחשהאנישגםלוי mאממכים?"
ומתאריםהחדיםהיופגישהמדיזה.הרגלםאתבפנירתיאחשחזח

להקשותהפסיקשלאלמלומד,י mאמשביניהם.הזההקשראת
קומוניקציהשלסרגזהרניסינוי,"למיטבהאלה:הדבריםאתלושאלו,

עשרהשאדםהארשונהבפעםרכיהתנהגותי.להרגלשהפךהשניים,בין
ידשר. mגילויבבחינתעדייןזהזרגבתארזרגבןלהכרתכמרחדשמשהר
הרגלבבחינתכברזההשנייה,בפעםעצמועלדבראותרחתרכשאר
הארשונה".מהפעםלהיזהרישלוכן

להערילהצלחתישלאמשרםלביתםהמכההזרגאתשילחתילימים

נאמרגם"כך-אזליענההמלומדידידיתשובתי,לגביבכלום.להם

חז"ל".בדברי
והליכותיו.האדםטבעבדברהסכמהלידיהגענוזרבאמיהד

ממישנמשתהבמזודוההילדהשלגווייתהנמצאהדברשלבסופר

אליצאשלאהידקןר,ייבשולגביבמה.כלמעלזהעלהדויעוהירקןו.

 •דמיןו.כלעלעלרהלעתיםשהמציאותלומדאפשרהפעול,

כתיבה-עםבשילובביצירה,העבהבאמנויותומטפלת mסופ--לכ~ה nיפתאילה

תרפיה.

יולי-אוגוסט
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לנגראורנה

ישראלמפסטיבלהבזקים

המשמיםהקודביןמהיה; mגנוסחל"טטדיף"עדכניתגרסהלע
לשיתופיביאדיץבלטבגרסתרילויה""חמיארשלמקברםהנשוב
ביןרמהג'נקינס;מדגדטללהקתקלובןבלט rבהחורקיםהפעלוה

הזוכהשבנגינתהטהורליופילובתרפיפרלשהעצקניההישדרתוקבר
-53הישארלמפסטיבלשרמים .דרבינשטייןבתחרתו

מיתית,כמעטמשמערתיש"יחשלים"למילהשברבעידןשגםדרמה
הייחדוייםאתריהעלהנצח mבבידיאיןהעין,בזרויתית mלחלהמעדדות

מנכ"להחליטוהשתאישארל.לפסטיבלמאחדנשואלשמשכדי
התיאטדרןבמאי-שלוהאמנותיהומנהלטלגןיוסיהפושרהפסטיבל

דוגמתמיתלווגיותדמויותכדגל.ירלשויםעללהתדפקקפטן,משה
הסלרטן,בכריכתחגיגימחרהרבערבלתחייהקמו(הירלשומי)בנאייוסי

ערפדים,אסתראת"אירח"אשדגאוןיהורם-אחכיםלחייםוייבלדו

בחינם)(בחינם,זוטאפסטיבלנפתחב mהלקהלמרטיטות.מחוותעודר
לתחייה.קמההעייפהשהעידהיהדרומההישנההרכבתבמתחם
הזכורמטביליסי,מדג'נשוויליתיאטדןושלביקורוחיתההפסטיבלפסגת

הכלבלב"עם"הגברתאתהעלהאז ,) 2009 (הקדוםמניקדוולטובהלנו
מדויקתעדכנית,גרסהצלרדזהלכאןהבמאיהגישהפעםצ'כוב.של

מלדייו.שלל"טדטיף"פלפלומלאת
האחוזהבעלאתלנשלערומהבדרכיהמלציחהמתחסדהכומר-טדטיף
שלדודובןהוא-בתואתלולהשיאאותוומפתהומנכסיומביתואודגון
לטדטיףגםכמהוואני".זהש"המדינהשסברהמלך-הארבעה-עשרלארי
לאהבורגנות.שלהפרטיהרכשואת"להלאים"זכתולכנסייהשישבחד
אחדיודקהקתלויתהכנסייהשלחריפהצנזהרוהמחזהלעהטולהבכדי

מציפורניאודגןואתומצילעצמוהמלךמתערבהמקרויהטובשבסוף

 .) 1669 (המחזההעולה-טטדיף
אכןמלציחהנוכלוטדטיףאנוחפיאיןצלרחהלכאןשלבגרסתואך

בחדהקומדיהאתמביתם.משפחתובניאתלוגשראודגןואתלנשל
הדמותמצורט,ללציליחם.באמבטבטבילהדוקוא mלפתצדלרזה
בביצועדודיך),ת mהמשסליחה,(לא,סחבהחיתהשכיכבההארשית
ביןסקטיםלעשוובהלךושהתרצוצהדוארלישרוילי,בדבהרהשחקנית

השחקנים-ובעיקרקוופצנימהידהיההקצבהארשיים.הגיבוריםדמויות

דרמהלמלאהביצועאתשהפךמהלקהל,דקלמולואביניהםדיברו
m ארסקטי,חסכוניהיההותפאוהרהבמהעיצובלכ,ךבניגדותוססת.יות

הושלוחןכ"קידות"בדידיעתונמתחושבההמקרובהצגתכמוכמעט
-אדוגןושלהנאוהרערייתוביןהפיתויסצנתשת mמתשמתחתיוהענק

 Skhirtadze (לטדטיףקוארשוויליתיאונההיפהפייההחשוניתהשחקנית
Zviad ( -מדובהדיקטבקירהבמאיבחדהפעםגםהעלילה.לגיבורהפך
תרםהזההצמצוםבאלכסןו.הגיבוריםישברשעליהסדיןובידיעתחלונות
שלוחן,רקעעלאחדביוםש mהתהכל-הומקוםהזמןהעלילה,לאחדות
להגברתתרמובהעושותשהדמויותהושימשוהלדתלונות. mכיסאות
כדיהדלתאתלסגודמטדטיףמבקשתאודגןו,שלרעייתואלמיד,המתח:
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צורהכשהיאכ,ךאחדלפתותו.מנסהכשהיאאותםיפתיעלאשבעלה
לבדקואתוושלוחתהיאלשלוחן,מתחתממחבאווסוף-סוףיצאשבלעה

 .אודגןועםמתעמתהאוחח;ווכשהאוהלדתמאחדוינמצאאודגןואם
מעצבשהשהדהלעיצותזאתעוםמינימליסטיהאובאביזריםהשימשו

השביסים,אטוה",ד'ל"קומדיהבסגנןוכלווזודגלרדז'ה,נינוהתלבושות
הונרתוהמסלוסליםהפמוטים , fin de siecleבסגנןוהוסינריםהפאות
הועסיסיתהקלילההשובבותאווירתאתהבליטואלוכל-תאוהדכאמצעי

קצו'בהניקהמשובח:היההליהוקבכל.לשטותשמלציחהנולכשל
הומור;מלאהיה-הצקדןאודגןובתפקידהנשיםביב mהמארהיפה

תיאונהדוגמתשונית mיפהכהשחקניתהבמאימצאהיכןהיאפליאה

כמעטהמתנהאדוגןולשהמפתהערייתואלמידה,לגילוםקודאשווילי
שמתחתיהגיגית, mצחוהרחגבמפתעטוףשלוחןעלטדטיףעםאהבים
פנלהסבתאדוגמתהמשנהדמויותגםהושוטה.הקנאיהבעלמסתתר

) Manan Kozakova ( לעיבדוזכובוקניקשווילי,תמרשלה,הומשרתת
בכומרכמובןהתומכתהדתייההסבתאפרטים.לפרטיומדוקקדמופלא

 mמקעלהיפדרסירבה-כדיןמסלוסלתבפאהבשוה mטדטיףהחסדו
הפינוירגעיאחןורעדנפשהנימיבכלנקשהרשאליהעוף"הר"דבעהמרק
 .מביתההמשפחהשל

הותלבושותהתפאוהרהגיבורים,שלהמבריקהמשחקהלב,למגינת
מדויקונהאוביוגלרדסמית'ג'דימצורט,שלהמלווההמחיקההנהדרות,

עיניואתלשאתנאלץהישראליהקהלכאשדהעוילולאאלוכל-
המשובחהמשחקעללהתענגבמקוםוכ,ךשממעל.התרגוםלכתוביות

עסוקהיה-צלרחהלכאןשלבתמצותםהגאונייםהעריונותשפעועל
היוהבמהצדימשניתדגוםעםמסכיםאואתניותהכתוביות.בקריאת

 !הבמהלעבשחקניםלהתרכזלקהלמאפשרים
התיאטדןוקבצותשלתחומי"ה"דבהסטנדאפמופעהיהחמלהסד mרעום

הבמאיהסופד,שלהאוונגדריהמחאהתיאטדוןלובונו.פיפושייסד
מאפריקה,פליטיםעמוסתשוקעתארנייהעלסרטהציגהואנימטור
עלנאבקוודדישלהרקוויאםמתךו(הדמעות)לקדימוסהשלצלילי

השרע,נגדזעוקכשהאומיקרופןועםבקהלהסתובבעצמוולבונו .חייהם
פינהשליורשםבלדוסקוני.שלהשארביןבעלום,הושחיתותהאטימות

בדמותלהשתמשהיססלאקמפ,לוינתיבדוקפיטרברבה,יוג'ניובאוש,
לחלויבמוסדותשנהחמישיםשבילהחישד-אילםד' sה-בןברבושל

בלהקתהרקדנית-מג'יפינטומדיג'יהשלבכיכובההמחלוקטעינפש.
שלובוהםמדי.קצריםהיוההומורופיחדישניםאחת-עשהרבאשושל

עצמו.ולבנוושלצועקניארכנינמלץ,נאומיםבלקט
המופעורךו.פחבקוציהעםאירנויהללשבאמורהיההקרב""אחדי
המנסיםאסיריםהוציגאריסטוקרטיםכמריםשלקבצותיבתצלוםנפתח

הלציחבדיעבדקפקא.של"המשפט"נוסחומנדויםכלאמבתילהימלט
מלחזתושעייףהקהלאתדוווקאלקומם.בעיקראבללונגחלהתריס
כנפיותחתחוסההיאאםגם-חמלהחסדיבדציבליםעצמיתבהלקאה

האירופי.ה"אוונגדד"של
הכדויאוגרפיתלשללהקהקלובןאמירשללהקתוביןק mמפעלוהשיתוף

ישחליםלשחותמהאתלהעלותניסהג'נקינסמדגטדהאמריקאית
רקדניהשלהמרחפתהווידטארחיתהקלילותביןהפעלוהשיתוףעליהם.

הוכיחלאקלובןלהקתרקדנישלהזוויתיתהתנעוהלנוקשותג'נקינסשל
שרקדומ"ירשולים",המנותקהחלקדוקואהיהיפהבשטח.עצמואת

יכלושלאהמתים,אלאחידיס,עלהאגדהבהשארתהצרפה.עלבגמישות
מחלוג'נקינסהעלתה-באחנונאספוהפזרוותשעצמותיועד mלנהיה

 Times Bonesשלהמקוצרתבגרסההפזורות."עצמותיה"אתהמלקט
 ".משקללשיווילהתייחסחדשותבדרכיםהמרתקתהכודיאוגרפיתמעיינת

הידתנעותחקרלסודנשימה!באפסכללתנועהללאלעמידה-הגוף
אצרה.לצנוחהרקדניםאתהמניעהמשיכהבכוחהטמןולגרעיןובעיקר



ללצילימצדפת.מלנויןהמחוללהקתחיתההפעםהמחלומופעיפסגת
קרבהתנהלבהוקותמתכתמזודוותרביןבדליתלשהדרמטיתהסימפוניה

מלנויןתיידישלהכרדיארגדפיהקרפלוט.מרנטגירמשפחותביןאיתנים
שנראושפגאטים-תיאמןשלאגמישותהררידטארחיםמהרקדניםתבעה

התנעוהלשמרתלמרותא,ךאנושית.בלתיכמעטריחוףויכלותמסוכנים
הוקדיםהמתכתייםקבריהםביןלקפץהרעיןו-קלאסיתחיתהשבבסיסה

עלאינסופיתחזהרלומעיןלמשמיםנקלהלעהפךהאהוביםזרגשל
להקהשלבארהספקללא-בזבחשלחיתההתחשרהשחרק.עריןואותר
המתכתיוהניכורהקודאךברמתו"פסטיבלי"אירעוהאומשובחתכה

הפךלשנייהאחתמתכתממזודותהרקדניםשלהריחוףבעתה"נצרץ"
כשיממתו.למעייףבמההר
עלארהלשמותעלהוהצהרותהפסטיבלירתהיומרותמאצרותהדחק
 mתזמרקיימה"כייפלנד"בממלכתהתנעוה,שלהשלמותתכלית

גרופינקלדאורהפסטיבל. mבמסגפנינהבגדדשהיהקתצדטהקאמטדה
בנישהם-שותייםעשריםבניתאומים-הצעיריםהקלדניטניםצמד-

קלילהרבררידטארחירתבמחיקלירתניגנו- mמפראקלתיטניםשושלת
קדמופתץשלקלרינטיםלשנימז'רובמלובמיהקונצ'טרואתפת mרמ

אתובהבליטםאחתונשמהגרףהיוכאילוייאמן,שלאבתיאום .) 91(ארפ'
לביןמינורדרהסעודבסולםהמולחןהנוגההאדאג'ירפרקביןהניגדוים
בנגינתםהקרינוהשנייםהבהיר;למז'רושרב mהחחהחותמתהפלוקה
הםהצעידשבגילםלהאמיןהיהקשהצהולת.נערויםחדורתבעיקר
מיוםתזמורותעםניגנומשל-התזמורתעםמשולםכהדיאלוגמנהלים
היוולדם.
המפתיעהזוכה-בדישבסקיאנטרניבנגינתוגילה ) 25 (העצידגילולמרות

אתלמצורט.בפשרנותושדהד""עמדובעיקר-חבינשטייןבתחרות
הצעידהאוקאריניהפסנתחפתח ) 466ק. , 20(מס'מינורבהדהקתצ'דטר

קצתכשהםקפיציתבריתמיותניגנוהתזמורתנגניפת. mמבקלילות
איפוקעלובשמיהרשקוףבלצילבזמןבדיוקנכנסבדישבסקי"דופקים".

מחדכאשדית mהכבנביעהנרגןהלשישיהפרקקדימה.זרימהובעיקר
מתינות.לעשומרהמהירבפקרגםומאידךהתזמרותלתוך"נארג"האו

בתערוכה""חמתותשללפסנתרהעיבדובביצעובדישבסקיהיהבמיטבו
משחקיבנגינתו,שקמההקתדלרההנהדרים,הקלסתריםמרסרדגסקי.מאת
בנגינתו.לחשרהיהניתןבאווירהעומדהחשמלאתאפילו-הצבע

 mבתזמרששלטקחידזהרכטנגניצחהייחשלה"שעןו"סימפונייתעל
חסטרלוישרתאע"שי mהירקהפרסחתןידו.כףחיתהמשלהקאמדטה
נדוע).מנצחשלדרכווממשיךבנרהאואףהמוכשר,הופסנתח(המלחין
לפיאנרהנגינהאתלנתבהשכילמידאךמדירעומתחיתההפתיחה
דקכמעטששמעוכךדופקתקצתכשהיארתמיניגנההתזמרותחדישי.

פיציקטרשלבפריטה mהתזמרניגנההאיטיהפרקאתאךהדדו.תוףאת
פתאומיובפרטוהבלכידותקליל.בחןהמינארטפרקאות"בשד"מלא

מעדנןמפגשהיהזההסימפוניה.אתהחתוםהררירארצ'הפרק"התפרץ"

יכלותל"כרחרתינר"שגםשהוכיחבערבומבטיחיםעציריםכישחנרתעם
כיישארלפסטיבלהוכיחכהרגלומשרימה."פסטיבלית"לדמהלהתעלות

מדבקותוארה"גדלורת"האידיאלורגירתהסיסמארתמדףירדדהאוכאשד

ממפגשיםבמסגרתולהתענגאפשר"ישחלים",ארב"ציןו"הנוסטלגית
מדג'נשרריליתיאטדןודוגמת.ברמתם,נדיריםאנסמבליםעםמרתקים

מצוינת mרתזמרצעיריםכישדתרתעםמעדנןמפגשמסתםארמטביליסי

 •הקאמדטה.דוגמתמשלנר

ולנרנופיפרשלהמופע

האקרסאלריבהצילום:רילריה","דרמיארמלבדיך,בלט

קרחדליתיארנהצילום:"טדטיף",מדג'נשררילי,תיאטדןר

יולי-אוגוסט

1 
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מחצית,מולמחציתבת-מרים:יוכבד
מוסדהמאוחד,,קיבוץ pהשיריכל

עמ' 2oi4, 584ביאליק
בת-שכתבהושרימותהשיריםמכללו
וגעדןובלוםקוטןרדרתבעוינתמדים,

קוטןרדרתמאתמאמוכוללטיקצוקי,
 .ש:ותה.עלבלום

כחל,לאשהנני:/כמותלפניה"כזאת
פרעוה,אךוחן;.פרכוסלא~ןק,לא

אנילפניךוכך /-מאך;עורהסוורה
טבעות). , 90(עמ'לעמדו"."ו~ה

,. 
-~· 

שיריםחלום,מארה :אסתרחיה
 , 2014כרמלהרצאתה, mפקוטעי ,

עמ' 179

ואיני 'אות;ילפענחוישלילית"אוני
אנהיעדתואיניידועתאינימהידועת

הלאעםמתעלסתובערויבא;ה/אני
והידיעהידיעה;ידיעתביבאהנודע

עברה"והידיעהשרופת;אלימהעדינה
 Tלידה),חלומות , 54(עמ'

מכרהאואלוהיםשטרנפלד:צביקה
הרצאתהסטודנטיאלית,מהתקופה ' ',

עמ' 81 , 2014לשירהקשב
עלעשוותכמולסמ;רוצדיך"שורות

במאת;ןלהזדקרהשרוהעל .11זרעו
שמיםבקערימצו;יכבוהמאונךכי

מזכירמשורר , 34(עמ'בקצה"שנתלו
לעצמו).

המחמה,הגילמנור:סילביהרירי
 151 , 2014המאוחדהקיבוץהרצאת

 .ע~
תאמרו:/אללעלוםלמות./תתרגלו"אל

אחדמתרקהיההיוםמלז;.'איזה .
ולהמית"למותתתרגלואלבפיגוע'/./

למות!)תתרגלואל ' 120(עמ'

.. 
יתחח,כתבבאומגרטן:אל~רנ; .

 .עמי 64 ·, 2014פרדסצאת~ו'-
מגיניהםמצר!כפים.הלגונה .שיחי ."כאן

ניצביםחצבים .חרבותלגיןו;.' 'במבנה . ;_ ,·
: •. ". ~ ·' ··••· J '· . 'י~ 

מדמיםבעסיסםוהסנוסים"בעדם,/ '·.

אשם"ללא .1חתם·~.כמותג,מיJס 1דמד ·
 , (; T ,:אשם),ללא , 36 ' 'נiע(' ,

 " ·' ' ~ ' ·~'ס.נ" ' .• •-. ...:< ~

לדרכומיהרהכול :לאגמרןאורן
עמ' 81 , 2014פרדסהרצאת ,הסודית

בערבית,גםזמניתבויוצא(הספד

ד~יאל"באתי'ראיה'):בהוצאת
מקוםבכלכיהעי;רשלהקומות

פוגעאדםמצאתילאוגל;ידרכושבו
(עמ'עין"מלועיןבושהביטבאר;ס

 ·~שיקוף) , 49

הספריההרצאתניצבת,יהושע:א"ב

עמ' 296 , 2014החדשה

בהלונד,בתזמורתנבלנגניתנוגה,
מגיעהילדים,לולאמבעלהפוררה
חרושים,שלשוהשללשהותאצרה
בעתאמה,דירתעללהשגיחכדי
זאתב!יקופהאבות.לביתערבותשזו
שוניםבתפקידיםניצבתמשמשתהיא

אתלבחוןויכלוהובתיאטרון,באופהר
בתוכם.עצמהואתחייה

קטעיהיה,שלאהעתירליסק:משה
 239 , 2014כרמלהרצאתזיכרונות,

עמ'

תש"ח,דרובןהארץילידשלזיכרונות
עדהקודמתבמאההעשריםמשנות

הקוויםבאמצעות .הנוכחיתהמאה

לתארמבקשהואהאוטוביוגרפיים
 'הנוףתבניתהשפעתאתלונתח

על ··.החדשההמדינהשלוהתרבות

דורו.בנישולשלואישיותועיצוב

קפה,ביתשלמשולחנוגילן:מקסים
עמ' 181 , 2014מטעןהוצאת

-שוניםבנשואיםמאמריםאסופת
גילןמקסיםשבחושםעלהקרויה
התפרסמו(שבו ' 77ב'עתןולטורו

פרקי .עםיחדהשרימות),שלחלקן.

גרנובסקייוסיעורכים:הומהפכן.

להב-דווסט.דולית

בדיןושלהמארגורסס:שמואלהאינטלקטואלהמשורר,שלזיכרונות

גילןמקסים

קפהביתשלמשולחנו

הציוניהשיחומוס;רלארמיות
לביא,אפריםערך:הערבית,והשאלה
תלארכיב'בשיתוףכרמל,הרצאת
ללימודישטיינמץתמיומרכז ,אביב

עמ' 368 , 2014שלרם
מבכיריחמישה-עשרשלכינוס

אחרהמתחקיםבישראל,החוקרים
הערביתבשאלההמוסריהשיח

שלוםגורני,יוסףגנז,חייםבציונות:
נוריתאופנהיימר,יוחאילאו;רדןוצבי,
עורו.נאוראריהחומרני,וגלגוץ

שלהסיפוראמבותשרררץ:יגאל
 ,דבירהרצאתאפלפל,דאהןר

עמ' 582 , 2014גוריוןבןאוניברסיטת

אפלפלד;יצירתעלמקיפהמונוגרפיה
ביצירההדיןואתמחלץשוורץיגאל

לנשואיםהשואהייצוגיממסגרת
אפלפלד.שלהסיפרובאמנותנוספים

ישבגינותב'ראיבצן:אילנה
חייו-ארגובסשהוצלילים,
המאוח,דהקיבוץהרצאתיויצירתו

 188 , 2014והספריותהספרמרכז

עמ'

תחנותהמלחין,עלמעמיקמחקר
רקעעליצירתו mוניתשלובקריירה
שבהןבשניםבארץוהאמנותהתרבות

פעל.

מוסדהרצאתבספחתנו,ומציאות

 421 , 2014ירושליםביאליק

 .בדיןוביןהגומליןבזיקתעיונים
 .'. "~! .והיידיתהעבריתבספורתומציאות
דיןווהעשרים.התשע-עשרהבמאות

השבתאות,תנעותשלבדימויים
מזרחיהדויוהווייתהחסידות,בתנועת

מו"סמנדלי,בכתביבעיקראירופה,
וערו.

 ,טיפשיםאנשים rא :רומןהלל
עמ' 111 , 2014גווניםהרצאת

הספרבביתסטדונטיםשניבין mויכ

"טיפוסישהאםבשאלהלמשפטים,
כלומראוטובוס),נהג(אוסנטור"של
 ~מובילאדם,שלדרכואתקובעמה

למנגנוןבנוגעלותובנותבעלוםלסיור
ייערוו.אלהאדםאתהמניע

אתגר :עורכיםבואר:אביבתל
זמורההרצאת ,גבררןואסףקרת

עמ' 254 , 2014ביתן

שלחדשיםסיפוריםארבעה-עשר
שלהאפלבצדכלוםשונים,יוצרים
גופהחלקיבעיר:אזוראושכונה
באתריסיורסנט;ובדיזנגוףצצים

ועדו.מיתלווגייםפשע

שלארוטייםסיפורים 50כחול:
א.ערך:העולמית,הספרותגדולי

 , 2014אסטרולוגהוצאתמרדכי,בן

עמ' 315

מתרבויותארוטייםסיפוריםלקט
שונים)מתרגמיםבידי(תודגמושונות

סטוהר","קמהב"סטיויקןו",החל-
אוסקודךרדה-סאד,במרקיזעבדו

וווטןו,אריתעודאפלוינרגירםויילד,
 ··עורו.

,! 
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