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הגיבורהיאההיסטוריה

האמיתי

שלאהבתהפרנו-שפר:חבצלת
עמ' 474 , 2014פרדסהוצאתברניקי,

א"בתהוההאלףתוםאלמסעלרומןבפתיחה
לפנישחיואנשיםעללכתובהיומהרעליהועש
מישללנשמתםלחדורניתןהאםרבים.דודות
שלהמוסיקהואתהרנסנסחידשויאתהכירושלא

כתבהעבר"באר"עמוקההמחבר.תוההמצורט,

ובכלואחיו,יוסףלטרילוגיהבפתיחהמאןתומאס
אליה.לצללוניסהזאת
רחוק,עבדאלצוללבדביקישלאהבתההדומןאף

ומשמעותי.קרובכהנראההקריאהשבמהלך
הרתתקופהמתארהספר

בעיקרעם,בתלודותגולר
המלכיםשלמבטםמנקדות

חשמונאיםלביתהאחרונים
הראשון,אגריפסהורדוס:ובית

אחותו,ובדביקיהשניאגריפס

מלכתוי.מעמדהיהלהשאף
אירעויםממתגיםבבדבד

שולרומאשלמההיסטוריה
שתחתהלניסטייםעמים

חולשההיסטוריהפןשלטונה.
שלבשילובהיציהראירעויעל

מעשיםעםמצוקותעובדות

נרתעתיתמידבדיוניים.

החברההגיבו;רהיאההיסטוריהכמרמביטויים

כמהלךאךהגיבו:ר"היאהלשוןהגיבור,היא
שה'גיברר'מאדוכדררבאופןחשתיהקריאה

וממנהההיסטוריה,הואהזהבספרביותרהבלוט
עבדותעשתההמחברתהיצירה.מהלכינובעים
תמרנהריצדההספ;רכתיבתלצורךצריניתמחקר

רבה.מהימנותבהשישהיסטוריתספרותית

היסטורירומןשלמבחנושבדברים,לענייןמעבר
אלא ) ...כזהדבריש(אםההיסטוריהדיוקאינו

מסופרתבדביקישלאהבתההספרותי;המעשה
שלהיסטורייםרומניםומזכירהקלאסיתבטכניקה

חלושהמספרבהםואשרבשקיקה,שקראנופעם
מעצימותהשונותהמבטנקודותהעלילה.על
מציאותשלתחשוהומעניקותהמימטירתאת

מבפניםמתוודעיםאנועינינו;לנגדשמתהווה
אחרות,ולדמויותאגריפסהקרוייםהמלכיםלשני
בדביקי,שלבדמותהמתמקדהרומןשלעיקרואך

רביתירשוליםמחריבטיטוסשלכאהובתוהידועה
ההיסטוריהמשתקפתחייהאירעוידךרהמקדש;

ואסונותיה.כאביהמרירותה,במלאוהיהדוית
לגביהמחברתשלעמדתהאתלנחשקשה

המדד.נשואלגביובעיקרההיסטוריותהסוגיות
ההתנגדותאתובעיקרשרנותגישותמציגהרומן

התנגדותבדביקי,אוחותוהשניאגריפסמצדלמדד
מתוארותהרומאים.עםפעולהלשתףלהםשגרמה

ובעיקרהמרד,אתשחלולוהקשותהנסיבותגם
שמשלוהנציביםכלשלהעולוהומעשיהאכזריות

שקטשלאחתתקופהרקחיתהישראל.בארץ
אגריפסתקופתהויאוהרומאים,ישראלביחסי

החמאים,בחסרתישראלמלךשהיההארשןו,
ארץחבלעלדקמלךהשניאגריפסבנרבעדו

מוגבל.
להמחישביכלותמתבטאתהרומןשלעצומתר
היאפרנו-שפדחבלצתאוירעוים.מצבים

בים mמהלכיםליצורהידועתמובהקתאפיקנית
אתמשקףהדומןסיפור.שלארוכהונשימה
פןבהשישהרומאיתהתרבותשלהאכזריהאתוס

עומדיםהללואךוצריונליות,שכללויעילות,של
אדם,לחיייחסחוסראיומה,עבדותשלבסיסעל

קרבותעממי,כשעשעולדוריםקרבותעינויים,
כאמעציםצרחמעשימינית,הלולותוחיה,אדם

ושארבצליבהלהורגהצואותנפצוים,פלויטיים
מזעזעת'הסיקריים'המודדיםהתנהגותגםזרעוות.

אסןוההרפילוגשלרקעעלמוסריותה,בחוסר
תופעותבלוטותעצמי-לארמי.הדסשלותופעות

הוהבנההיחסבחוסרלמשלהיסטוריתאירוניהשל
 mשבזכאי,בןיוחנןדנישלהגדלולמשעהו
בעיררוחנימרכזוהקיםהנצורה,מהעירבערומה

להצגהזוכהמתתיהובןיוסףשלדמותוגםיבנה.
לביןכהיסטוריןוחשיבותוביןהפערנוכחאירונית
המובהקתהחחקנקדותאכ.ןבזמנו.אליוהיחס
ההיסטוריותהסיטאוציותבעיצובהיאהדומןשל

האירעויםעויצובהספרותי,הבדיןושלבהקשר
המארגרקעעלבדיוניים,חלקםהפרטיים,
ההיסטרוי.

ומשתבחהלוךשאמנם-יותרהחלשהצד
התחשוההדמויות.עיצובהר!\-החמןבמרצות

פנימייםחייםהיעדרשלהיאהראשוניםבפרקים
ארמתנהלותמדבררת,הדמויותעשירים.
אךובחידה,ציותשלעמשיםעשוותמנהולות,

בהמשךאולום,נפשי.עומקשלממדבהןחסד
 .עונייןגווניםעורדעודהדמויותצוברותהעלילה
כאדםמתר1י1דהאומתגוונת.אגדיפסשלדמותו
ברגעיאךהעצומה,דנתלאחותובהשוואהחלש

ברומאיםתמיכהשלהזויהכמעטבמצבהשיא,
ההבלדמתחדדהנצורים,שלהנוראהסבלמלו

לביןליהדותה,האדישהבדביקיבין ;ביניהם
שושריותבווישיהודי,מלךעצמושחשאגדיפס
דמותומעצובתהמשברברגעימאחותו.שנעדרת

בפרקיםשנעדרעומקעוטההויאמשכנע,באופן

הראשונים.

מעדנתבטיטוס.מאוהבתהראשית,הדמותבדביקי,

היאמאינטרסים.רגםמרגשותמורכבתעמוקשריה

באהבה.דת mבולבסוףחמודיםבמבחניםעומדת
 mהלקקונפליקטכמרלהיראותעשויהיההדבר
האכזריתההיסטוריתהמציאותאךרומנטי,מדומן

האותשוקתהשאליוטיטוסכזה.אפקטמונעת
מוכשרמוסדיתו,עכברתנטלובמיוחד,אכזראדם

הרומאיותברהתגלמהכמרויעיל,מחושבמארד,
בשיאדרשם,זעבקטעהשלילית.בקיצוניותה
בטיטוס,בדביקימתבוננתהומשב;רהקתפליקט

ענק,לעכברושיהפךוידהתחתכאילולהונדמה
אחרנוראבקטעהחללים.אתשטרפומאלה
בתךוהמחליאהמאכזריותומחסהמצואתהיא

בהםרשוםדניתיאוריםאלההמגוננות.זרעוותיו

לשיאו.פרנו-שפדשלכישרונהמגיע
מהלכיהעלהלאומיתהטרגדיהטרגי.דומןזהו

הלב.אתצוובטיםבעצומההמומחשיםהאומללים,
דת mמיאשהשלהאישיתהטרגדיהלוהבדיל,

חייהשבראשיתמלכותי,תאורבעלתבמינה,
הנידושלאמשפחתיותלהחלטותקודכןחיתה

חזקה,לדמותהתפתחהבדביקיהאישית;בישותה
מעצבתהמחברתלאקטיבית.הפכהומפסיבית

דעותמינילכלביטויונותנתדגשיממרחקארתה
חכמה,הלניסטית,בעמה,בוגדתזונה,-עליה

יופילהישהרומנטייםברומניםכמרכריזמטית.
חיתהאכןבדביקיאבלבבגרותה,גםנמוגשלא

הםטיטוסעםיחסיהרגםהנדי;רכיופיהמפורסמת

היסטורית.עובדה

לואטיטוסעליהבהכלאתהשליכהבדביקי
דמותבהלראותקשהזאת,עםנפילתה.אתצפתה
אלאלערכיםמחוברתאינהכיממש,שלטרגית

אבלאמת;שלגלדותבהאיןלוכןלאינטרסים,
עלמנהולהאוכיטרגית,דמותאינואגדיפסגם
שניהםגיבו:רשלעצומהבוואיןהאירעויםידי

המחברתאךרבה,אהדהמעודדיםשאינםגיבורים

להתבטאלדבריםונותנתאותם,שופטתאינה
ספדזהראישית.אמידהללאהטבעי,במהלכם

 •זעה.קריאהחווייתשמעניקענייןודבחשוב

צביבןשאולרבקה

שפגשתמוזרהחיהכמו

הראשונהבפעם

 , 77עתןרספריפרחים,אכלתיסדן:חיה
עמ' 62 , 2015

מגלההראשון,העשרטרםעדוהספ;רבארשית
כהקדשה,לשנות".יכלוהאני"הכלאיךהמשודדת

אלוכלאווליהבטחהאראזהרהארהקדמהאר
 ,;קלזההגשם,אתלשנותיכולה"אנייחד.גם

צררתאתלשנות /אפשרי,אבל ,קשהיותרוקצת
המעשהעלמערננתמבטנקדותהחרגלוים".

בגילויחשדניתאולםלכאודה,טדירריאליתהשירי.
במחילוהרוסלבראויכולהשיהרעצמה.עלשבה

עללהעלותואיךמההכחידהמקלדת.ארעיפרון
מבחינה . mלמשרדשמרדההגשמימהעלוםהכתב

 .שלההבריאהבעמשהאלוהיםיכלוה,כלהיאזו
כךמתחילה".ואניהכ;ללשנותיכלוה"אני

בחרבוצרפןמההספד.אתופותחהשירמסתיים

מחדהחיהכמוד mלמשודארשןושיהרספד
תכשיטיםקופסתכמוארהראשונה.בפעםשפגשת

תפתח.שלאעדתדעלאקטנה,
הספדשםואתהשערשםאתנשואהראשוןהשיר

דברזההאםים? mפבאכילתהכוונהלמהכלוו:
 .פתוחהבענודינשאהרזרשאלהדע?ארטוב

ממה"יותראחרתנמענתאלישירהפנייהכשיד
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תשמע;יתשמע;יאבלים;. mפאכלתישאפש;ר
בקשהובהמשךצללו"בקלולומררצוהאניגם

תמימות /לי?לתתיכולהאת"תמימו;תמפורשת
"אלהוים,הנעמנת.מימגלההשירסוףשוכחה?"

מבוראתחטאי."אתאזכורשלאאותיאהבי
נזקקתהאלהוים,בראות mהמשורנעשיתעלומתו
ביןהתפרבקוהספריעסוקבהמשךגםלעזרה.
ומכמידהשניבשערלמשלכךמתחלפתו.דמויות

מנקדותהשיריםנעיםילדה",עלחולמת"אניהלב
שהאםלילדהאם,שלמבטה
לעתיםעדונה.ואוליחיתה
עלמתקבלותהאפשרויותשתי

בואי''באויהשירכךהדעת.

שלערששירלכאוהרהנו
חחרתבקריאהרק .לבתהאם

מערסלה mשהמשורמתבהר
חיתה.עצמהשהיאהילדהאת

בזמן,לחזורמבקשהחייםניסיון
יערסל"מיבחמלה.לטפללתקן,
כיובוכהעייפהכשאתאותך

אני ;לךמציקמהידועתאינך
 ;אותךוארגיעלךמציקמהאדע

דווקאמשיחה.לחלקבאקראינקלעתכמוחברית,
שלהטרויאניהסוסאתהכותבתמכניסהאז

לרגערקבשקט"אשכבההתפרקות.העצב,חשב;ו
באופןעצמהמצואתהקוראת ...יחלוף"הכא;ב
חלק.בולקחתמחויבתהעצר.מולאמעציבלתי
שדרכוהזאתהיפהמיהראש:אתיסובבאחד"וכל
חזקהנראיתהיא ,;בחייתראו,עוכשיו ;הלבעללה
חזקההישלתקווה.נפלאהמטאפורה ."שמשכמו
השמש?מן

אביטלגילה

 1קלטואדיגבעות
השתפלההאחת
ד:-:·--ז

הואדיאל
" -T . 

השפהמאדו.נקייםהשירים

התמונותלצוולה.ברוהרהשירית
יחסית,הקצריםבשירים,העולות
עשויותאפילובדקדקנות,בנויות

מהיריםהםההקשרים .שורהרק

יכלוהכל-חדיםהומעברים
מבלובלת,נותרתהנפש .לקרות
הקסםמהתרחשותמעונגתובכך

'ימים'.בשירלמשלהשירי.
אתלימשסעתסכיןימים"ימים
 /./בדםהכלאתומלכלכת ...הבטן

להרי;םכשצריךבקניותכואבזה
גדולה."ואקונומיקהאדמהתפוחי
בקבוקבפקקחחרהדםאדום

בבטןהיטבמורגשהסחיבהלחץהאקונומיקה.
בגללחדשי;םשטיחיםלקנות"נצטרךהקוראת.
עובראותהכס;ףהרבהכךכלזה /./הדםשללוית

חמץו.חיךולהעלותשלאקשהקשה".כךכל
הבלתיהקטנוניים,הפרחאיים,החישוביםעירוב

בבטנהמשסעתהסכיןעתהתהומי,בכאבנמנעים,

יכלוהעדואני ,;נוארלא"הכתמתי.הדוברת.של
לובשיםכולנוהאיןמסכמת.היאזה".אתללבוש

 .לחיותממשיכיםהכתמים?למרותהבגדאת
עלהחיים,שבמעשההגדלוההאוניברסליותמתךו
סדןחיהשלהשירהשאובתוכאבם,כוחםמלוא
ותוקפה.ה mכאת

במיוחדלעיאהובכותבת,גםשהיאכקוראת
העוסקהערש""תחבירבספרהשלישיהשער

בשירהארספואטית.בחוויהובמקוריותבעדינות

הורית.השתקפותמקבלהכתיבהמעשההראשון
למלוידיו.ומודהפהפתחוןמקבלעצמוריהש

הלכתןאב;אולמשוררתמשוררתלאמא"אמרתי
עםלחייםמחץואותיילדתן ...הזמןכלתייא

לצעקות".מחץודורוריםהצרפהעללחםפ.רודי
ושלישיתשנייהקריאהמצריךכזהשירגם
והייחדוהיופיאתהעריון,עומקאתלתפוסכדי

של;יואבאאמאמשוררות"תדוההמבטבנקדות
אוב;ןשליהוגוףעפהשכשאניאותישלימדתן
לאחהנופלתאיננישר;השליהולבעףשכשאני

עלחמלהכמויהשירהמעשהעלהחמלהפח".
לב.וגםגוףגםנקבה.וגםזכרגםשהאוהשירילד.
 .בעלוםלמעוףומסוגלנקי

שלא)לאלו(וגםבכתיבהלעוסקיםחשובהתזכורת
ממנה':הרפיכלל,חשובהאינה'האמתבשיר
יצואיםמאמריםהכלל,מןיצואמאב;קרק"אלא

היאהיצירהלבחו:רזכאיתהכותבת ;" ...הכללמן
השבלוניותעלהמתעלההנבח:רהנברא,העלום

האסקפיזם,היא"האמת".שקרויהכפיהמוסכמת

הארספאוטיבשירגםכךהאמת.מןהמצוא

פרחיםכלתיאןסדחיה

ש;~פים iJז.ני~יר תק~;,

התמתחהשנ~ה
: • T T : - : . 

ז.נש tpiJמול
חצופיםעגוליםכלה

 .ד . .ד · ..

הפרחיםהאחת
 ·:ד---ד

רסעiקב
מרבדלהארגו

: T T T : -

קtכם~טור

גרביהעלהחמהשנ~ה
•• T "." T : - T - - T 

בהצרבה
 Tד:ז

תיתכןהשיריבמרחבנומי."נומי

בהנףנוספיםעלומותייבארוכךשכזו.נחמה
מופשטיםאסוציאטיביים,מפתיעים,עולמותשיר.

האצוריםממדיים,רבעולמות .כאחדאורציים
אחד.אפשרימפתרוןיותר

וטעוה,מזיקלכלךו,האושהאדםיודעתאני"גם
הטעותאתאהובתאניאבל /לרחמים.ראויואינו
איני .('מדבר')הטעות"אתתאהבשאלוהיםכדי

חיהזסדן.חי'ה . mהמשורבשםלהפוךשלאיכולה
בהווה.מתמשךכפעולחיהבחיים,מצווהכלומר
ביןלאלוהיו,אישביןלסדן.הפטישביןכמווסדן
שהיהנשים"יש .לדותהילילדהביןלמעשיו,איש
לעשבמידולהשקיףחלוןלפתוחכזהמזללהן
ביתבמיטתאותיבילהשכאותימכריחים ...ירוק

יפהמחיקהלילהשמיעאותימכריחי;םחלוים,
 .הצורך')דיגדול('חלון " ...מאדושוקטהמאדו
חיימאבקמנתבשירים,עלויםגדלויםכאבים

בהםהמובעהברור,ר,יהישהדיבוראולםהיומיום.
אתמחליקיםניות)יצ(לאהעצמיההומורלויטרת
הפאתוס.מןוהרחקהלבאלהיישרהמרההגלולה

שהמשוררתשעהצוחקתעצמיאתמצואתאני

כשאניעכשיו,"דווקא .שקטקצתומבקשתמתה

שלהבישלויםואחריהמגונהעם /,בשקטמתה
 ...יומלודתמסיבתישהשכניםשללבת ,;שישייום
יכשאנמסבי;ב ;שקטכאןשיהיה ;מבקשתרקאני

במשיחותמתוארתחזקהאהבהלמשלכךמתה".
זאת,עםהכל.בסךשורותארבעיחידות,מכחול
אניבערב"בחורףבעדינות:לאאוופןפניםבשום
בחיים".אניכאןכשהיאאבלבוכה
יומיומ,ישיחשפתמליצית,הלאהישירה,השפה
"לא .ישיריםם,יפשוטלהישמעלדבריםגורמת
 ;לואשורתיבמהירותנסעתי ...לעצמיתיארתי
לשםמיליםעלהחזרותגם ," ...עלצמיתיארתי
מעטות,כהאךיומיומי,בדיבורהנפצוותהדגשה,

שהבטןלכךמביאהדברבשירה.אסורותכמעט
הקשבהונפתחתנחלשיםההגנהומנגנונינרפית
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תפל;נ:ייסןק;ל;ת

 .ש;תקים

זה.עםתפסיקיאז /נושמיםכולם"חמצן'חמצן'.
המצואגםאלוםבשירה".;ידלך ...בהמהאתמה,
מצואתהספר,אתהמסייםבשיר .פשוטאינוהזה

גלגולי;םחוכרתעיניים"עוצמתהמשוררתעצמה
מהולכעוס.שאפסיקחושבהיית ...קודמים
מיהנצח.אתמביןשאינוחומרשלסערההכעס?

משטוטתהנצח,אתמביןשאינוחומראניאני?

 ".לשקריםומתגעגעתלגלגלומגלגול
עמודיםשישיםרק .גדולקטןבספרמדובר
מצואתאינההרעתאלוםקצרים.שיריםוברובם
עללהתודוותשובולקראו.לחזורמבקשתמנוח,
נחמה.אותיקוןהשיריבכוחלחפששובהפעצ,
הספ;דערוךחירש,אלימספרעליהנחמהאותה

 •בכריכתו.

ויינברגמאיה
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