
1 
פזיובל

השירהלאיכותהמשדר

 , 2014לשידהקשבמגבילים,בתנאיםשחרורמאידי:גלעד

עמ' 64

 ,הארשאתמרים ,עוצרמילה,מקלבמילים.לשכדורגלןהאוימאידגלעד
ומבקיעבעוט ,מכווןהעש;ולעברדהור ,מהמקוםמזנקלבר,שהאוראוה
בספרומאירילשהפאוטיהמלהךאתמדמהכאןהמתאורהמהלךשי:ר

להבחיןניתןהספ;ראתהפתוחרישבכבר .מגביליםבתנאיםשחחריהרביע

הראשונההדלת-דיקוליתראו ,להבקיעהדוברשמבקשהארשןושבער
אוה" mלרו"שתיפתחלדת-פנימית"לדת"אהבתנו : mלפתצורההשאו

ונרמז , mהרוןויבכלכאוהריתלוהזההמטרידהספקבטריקה"."שתינעל
האםאךשקועב,האוהרוחמצבאלוי .' mברנשובת'שלאההשיר: mבכות

שונותותיאפשחשמלצלצהאומהפנט"עץ"פעמןוהאםבו?ללשטוניתן
הבאיםעלמבשרהאהבהשבאלתזהפתיחהשירשמטילהספקאהבה?לש

מוכיחה ,"מזחהושובשובלבשונה"נשוקתהאהבהשלדתהעובהדאחירו.
המפחדיםהאהבהשיריאיתנה.באהבההאמונהספק,לשלבילותשגם

מהנפילותשגםמאירי,לשהמיליםכדרוריכלותעלמעידיםהספרלאדוך
כיבושה.לעברבעיקשותלוהמשיך ,לקםומזדרזהאואהבה,בכלהכרוכות

כךעלהזוגבתלשאגב mהעהופכתהפךו',תי'הבהנהרדרישבלמלשכך
יילחמייכמטונשמגתלההביתמצבעלמקוריתלהתבוננותהפ;ךושהבית

שתייםעחץםיקלוטשבמי;םהשיסתודולחשו;ב"אפשר .בכללהאהבה
הפךושבביתהמאייםהפן-פךו"שבמיכותישני;םמרחפיםלדיםיהו ... [

ה, mמתתקופהמסמללבומדהפ;ךוכשהביתגםתקוהו.לשכמקודמגתלה
תלויים ;הזיתבכרוסאות"הפוכי;םלשבתהזוגיבניכלויםמשב;ויאלו

הלקויהסדר,חסדההפךו,המקוםדוקואבית".ללשוםתפיל;הכמובאוויר
ללשום. ,קןוילת ,לסידורבסיסמהוהו-

תיקלהחקזתחשבון,לניהלוהזוגיותמדומהקשורים',צדדים'סונטשכיד

סגלוותאתמאידימפטרחשבןו,תיאדילשיבשהבסמנטיקה .השקעות
באמעצותנעשההמסתיאוםת,יזוגהיאכאןהנאמנותקרן .האהבה

הוצהרותאהבהלשלאאחובות,לשלא-פיערןולשלותילישהשפתיים,
"אנור:יהשבסיוםהרובדרימצההאהבה,בלנלבתהקשייםללבמעבדאןו.

ההשקעותתיקאתמטעיןובכךהילדים",למדדצמדויםקשורי;םצדדים
תהיהלאמקהרששבוםהידיעה-לשוהעיקריתבמשמעותהמשפחתי

באהבה.דגלפשיטת

 :קדשוהלשכמעשההארטויהמעהשאתמתארמדויקת''לשןוהשיר
האהוביםקשדו".מגילתשבלויתחהרכשד;תלשובות"אצעבותינו

 י,;מעלגהורת"אתמנשיקות:הנטוויתקרמהכמוגוףבתךוגוףמתמזגים
טעםותיפקע;יפטמותפמוטיעלמגלגלת ,;אהבהבלויצואורעלמדביקה

גופי".לשהגובהקוויקרמתאת;ילשונבדיקוחזיעלטו;הועורב,שתי
מחשמלרגעמתארערב''כרבלושכידציצית"ליי"כפתהידייםשילובגם

אדונקןדדיפהוגם ,העירוניתגבינהספסלעלחיבקועבתש mשמת
האהבה:אתלקשדכדיהמשכ;והעודונדיחהזוגבניאתהמחברתתיפנימ

זםד;ןנטעהשתיקותביןובחיכךולב;ןכייןעדונו;יביקבתוססת"האדומה
אהבה".לשחילופיך

בסמנטיקההפעם'חקיהר',מהשירעלוהלאהבהנוסףמעבעזיביטו
קב;עוטפטוףבחזה,הישבו;תהמכות"למרותחקירות:מחדריהמשואלת

חשמליהלם 1 ... 1קפ;הבבתיטלטלויםמצח;,ילעחדד;י mמתקשמךלש
לאנות;ראהבתיצופן /-זרלצחובקתדמות;ךאתשוובשו;בהמאיר

השירלשיופיו .לגופי"כשתחבשוותהנדונו;תבזרעוותייךחב;קומפעונח,

צופןאתלפענחהניסיון .עוינוייוהחקירותחדדדימוימתךובקועהזה
קיצוניאומתןופיזי,לחץששוםעצומתידגשזהו .לכילשןונידןוהאהבה

התשובההנארהככלחוצדיתלי,פשרלולהעניקיולבלאשיהיה,ככל
אהבה?זאתמהלאשלה:ביורתהמדויקת

לשו.ת-קיומיתיהפאוטהפילוסופיהאתתאומתמאידילשהאהבהדתיש

נסיעהמתאר ,) 2010 (הקדוםוישידקובץשכםמתקדם',פשוי'חהשיר

אלאאיננההזאתהנסיעהלכשהו.יעדאחדחיפשוכדיתךוברכבאיטית
עהיהנססוףלקארתהחיים.נסיעת-באמתהחשובהלנסיעהמטונימייטויב

האוהנוסע-אוטוביוגרפיתחותמתלשירכמעניק-שבמוהרובדמזוהה
למעשהמהךרד.םיקטנפטריםומלקטביסבמתבונןנדננוהנהוגהרובד .אני

פותחפניו,אתהמקדםהבא""ברךולשטנפשו.לנבכי ,פנימהמתנתןהוא
מאלצתחנית"יענפש"ציפורנפש.לחשבןוהמובילחסוםצידסמליבאופן
 ;במהירותלהתבצעיכלוהלאהנפשלחניןוהכניסהשהדילהאט,אותו

להובילעשויערב",לשבדידו;תבחליפותאהוביםעמו;סתנעוה"מעגל
המכוונתותיקה" mאו"עובדת ;ואהבהזוגיותלשיניםיבענלההדוד

אתמכבדזהלשימדהחייםניסיוןמטעןאתאלוימייצגתיש;ולהמשיך
סלבנותבחוסרק mדצעירנהגאםגםיש;ולהמשיךישר;-דדנוזשוהנהג

אומדהנוטוןגםכבר";סע ,;מתעתנהיגהקרוסצדי;ךשאני"צעוקמאח;רו

המתקדמתהטכנלווגיהאפילופשו.יהחלמאמץממשלתדםרלבירבדואת
הנוהגהמשדורדנ;ולשבסופוהמתקדם.בחיפשולסייעתולבלאביותר
ליעד".הגעתגלע1,דשמח,שכתיסע" :עצמואתומרגיעשמכווןהאוברכב
הידיעהשבסופוהעצמיהחיפשוכלומד ,המתקדםהחיפשולסיומומגיעכך
עצמהבקלבתבפטרים,לשךבהסתלכותלשהבקצב :לשךאיההדךר-

עד.ילהגעהלשםבירתוהחשובכתנאימגתלהאשרמזמנת,שהיאשבמחה
לתעותד mפשאינומילשקיומיתעלוםהשקפתהפושראופטימישידזהו

מפהאותמדדוכמוהמסמנתהיאיםיהחששמחתההכהרבושנהיכיבדהי

עצמיתלשמותלשקיוםהמסמלהיעד,אל mהבטהמסללואתמדויקת
m לאשורתיהר. 
לחיים,מבטמישירשהאוכפיבנאיביות.במאירילחשודאיןכן,פיעלאף

המוותלאפונההאויקד''מוותכשידהמותו.לאמבטמישירגםהאוכך
ההזדקנותתהליךעםההתמודדותדךדלפעול.הצואהפקידהיהכאילו
המתקרבבסוףההכהרההלשמה.בנתיבדת mובהחהרדמחסוםאתעקופת

במקוםמתישה.בדריכותלתקיעותאוהקץ,אימתלתהוםאותוקלועתלא
הפרזהללאוגםקה mהללאעביניים,למוותטילהבד mבהאוזאת

 ,לבאווומזומןמוכןשהאולמוותהמודיעמכתב,מנסחהאו .בחשיבותו

;יגופאתאתרוםבמעו1,דאגיע י.!בנוכחותאותך"אכבד :העשהכשגתיע

המוותעםמאידימתמודד ,עת'בטםר'מותישבירגםפתוחות".בזרעוות

ששכיריעבובדהמתנחםהאוההומו;רדדךאתנוקטהאוכאן, .מגנדהאורב

הקבר".עדהשידות ,;מרגיעים"להרוגההאצוה
כאן,אנועדולכהחיים.עךדאתלהזכירדוקואבאיםמאידילשהמוותשידי
לחייםמתכוןהמשדורמציעהמחיוכתבדדנוהקיום.מתנתאתלמצותיש

-גבהוהשפההמערבבדיאלוגהמציגאפ''פיקשכידלמלשכךקלילים.
חייבתאותי,"מחפשים-נמוכהשבפה-השכינה"צעדאתלאדות"יכלותי
גםארעי.מיניקשראחדהנאוששבחיפשוך mהמגאתשילהמחכדילעוף",
הקדמהבחסותהפעם ,יממשלקשראלטרנטיבהמציגירקוה''חתונההשיר

צ'ט,מסיבותהכלול ,האהבהקשריפוטנציאלאתשהגדילההטכנלווגית,
שובסופוהדועות,התארות,שיתופים,לינקים,דגשתים,סטטסו,פדופיל,

 .אהבה"לשב mפס ,;קשים ?lמ"נשיקותלה,ילהלתךונקושותמקלדות
האוהירקוות,הוחתתותאפהפיקבתרבותמסויםבנחמביטמאידיאםגם

הקץ.דיעתיקרעעלמשמעותלחיפשוהחדהשה"טעבית"כדךדבהמכיד
החברתית,המחאהמשידילכמהבסיסמשמשתהעלוםלשבדדנוההכהר
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"מהמאידיתהוההבארה''תוכניתכשיד .בציבוריהפטריאתכורכיםאשד

החדשיומונדאהאיךשנה".עשריםאחדיפיטוריו,לאח;רביםושכידעשוה
הסיפור .;ילדיםלשוהשאשה,השבתות, ,;משכבתאארשו"עלכאשד

תוכניתשאיןבדדוכאשדכאירונית,מגתלההשירלשהכותרתהמוכר".

-במקרר"אולכישעכשי;ולעצמו,אומדהאותסתד;ר"אתההבארה.אוין
הבאיםהמחאהשידיבשנימח:רלאזהעשכשיוידועאלבלהירגע,מנסה

עצמועללוקוח"אני",במילההרובדפותחלעבהדו',ו'מכודנוספת''עבדוה
במה, ;פלעואני .מזדמנתז;הדבעבהדוהכנס;ה"מלשיםנוספת:עבהדו
ללאיעבודאשםאמונהמתךוהביתה,עבודהלקוחאואלילים";עוב;ר

ללאתפילת;יאת"משו;קותתמלא:ה mלחתפילתושבנתו,אפילוהפסקה,

מביא ] ... [ ,;אמונהלשזמינהגרסהמעדכ;ןלויליומם .;למקוםישירותסוכ;ן
 .השם"עבודתלשוודקהרלוי;קשבנתי,עליהחלו;םהעבוהד,אתהבית;ה

-לרדידי''מזמרוהאו ,כהעדמאידישכתבמהמרגשים ,המרכזיהמחאהשיד
כבדושכלוואהבהשידזהואחדומצדכאב,מלאמחאהשידזהואחדמצד

אולצוהשחורים','הפנרתיםתנעותממייסדיהיהמאידי,דדוהאב, .לאביו
"המ~ןובנו:אתוומקרידכךעלם.יבמעשאלאבמיליםחיתהלאהמחאה
תעודתלבייהדויילד ] ... [שימשויתהיסטוריהישיעודלכיתתסנקודמעודןו

עצמךאתהשוב1;י ] ... [ההשכלהבסכרחדובלחבמילתחוסם;ייסודגמד
לנרקומנים,לעבריינים,ידהשויטהאבימאידבגדות".להלשיםריאסכמו
היאיותרהגדלוהשהסכנהידעהאו .ובות mבששוטטוםיאבדונעודלבני

לאביוכותבהמשדוד .משטהרניידתבתוךמופיעההויא ,בממסדשמקדוהזו
לעקרונותיו,נאמןתמידשהיהלאישכבודלשמפגןשכלוואהבה,מזמור

עששהוכמוילדיו, mבטיפכלווכלאתהקשיע , mקיפלעלזעקושבמקום
"בכרוסתבביתוישובהאבדיימאהיום .החברהלתיקוןגםעשהכךלביתו,

הבן,מאידיפרחונית";שמיכהמכוסה 1 ••• 1 ;הטלוויזיהמלוופדית mאוענק
משקומים,מלאכי;םאותךמחפשיםוב m"בלו:כותבללבנוגעתבמחוהו

מתחממות,אחכירוהחדים.הלוכי;םהטלפון,קועלכפטרלושיחהמאריכים
 .לחייך"אתמיןיוממשמאלנשוקותמילותיהם ,;בסלבנותמתעייפות
מהגנהמעבדלשבתבניתמאורגנתמאידילשהשיריםכובשתהפאוטיקה
הויעילהמהירהמעבדאותבמילה,הלשיטהאתמדגיםזהדימוילהתקפה.

מולצחותדוגמאותהמטאפודי.המגשרחלקאלהממשיהמגרשמחלק
למצאוניתןלשוניתהמהרלשזהלעיקרוןביותר

מאידימתאר'העוךד'שכידת.יהאדספאוטבשידתו

מעודיםשי;ר"בתישכיפוץהיציהרמעשהאת

עללוהזההטקסטש"אפילוומזהירלהריסה",
לחילופינוספתיפהדוגמהלהתמטוט".אטוטוו

שם-פואטים''פידאטיםכשידנמצאתהלשון
אצרדעלהפושטיםיםלשודדימדומיםהמשודדים
אתממחישפיאדטיםלספינתהשידהדימויהמדינה.

לחשוףיכלוהשבלצילותההחברתית,המחאהקלו
שדדכ"ספינותכאןהמתוארהממסדענידותאת

תמיכות".וכספיקלסרי;םעמוסותממלשתיו;ת

עמדהזהויהצרחנית,הקתוטציהלמחתלאירעו.אחריותשנטלקיקיתי"
לאהאובפטר.יוצירתובכללהשיהדבמוגלבותהמנידמשדודלשצנעוה

לש ;מתקורויחדפדוףב"iדךףיסתפקהאו .עלוםסרדילשנותמתיימר
 ."התאבדותו"לאחדייוורתשאלוימה-חדרנים"דימויים

לשיאומגיעשבו'חייט',כשידגםלמצאואפשרכזאתפואטיתהתאבדות
זהשידמאידי.לשהייחדויהמיליםלהטטו
כת. mהמגהצבאיתההוויהאתבהומורחשוף

הצה"ליתהקלישאותסדרתאתמתרגםמאידי
המציגמקדודלריבודחלופית,לשפההמוכרת

 .;הנהתיגש"חייטבמערומיו: mהקשהדס"דאת

חייטכמותיאר;הלמכנסיים,ת'חלו;הדתכניס
ת'חינוךמחק ] ... [אליr.ןמדבקכאשניותצדי;ק

חלודההחש;קלבימסתובב ] ... [מהפנים.הזה
אתמלעיגהמיללויהשיבשו ."םילמכנסימחוץ
חלדנית mהכשבעליבותוהצבא,אישהרוב;ד
לשאדונולהיותהוופךחייל,לשמפקדלהיות

הדס"ד-המשודדכאןמילתהותאפשרחייט.
החייט?או

לשהמקודמתבשידתוגםמאודהבלוטהלשתית,ההמרהלשההומור
לשהאופטימיתהימיםבאחריתצחקו'.'משיחשכידהספדאתחותםמאידי,

לקרעו ,;נעלויםצדקעשדיבצחו;ק"לפרוץכדיצחקומשיחיגיע ,המשודד
לקדם ,;שחודיםהומרדלפעוליבונוסיםלחלקעוונש,שכ;רהסכמימצח;קו

שהקפיטליזםלנומזכירהזההקלילהשירמהעבוהד".קים mשצפקידים
השיהדלמסחורמתייחסמאידיכינאדה .השיהדהגנותאתחודדהמדרתי
שאיןהדילשוקהשיהדעלוםאתלדמותאםעצמי.בהומרואוביצניות

מטולתתמידשחרורואפשחתודב-יופי,ססגוניהשאואף .חופשישקוזה

עשויההיא . mבהכלשיליתאיננהצריכהלמצרדהשיהדהמרתבספק.
צרכנימדובאותהיק mמאשדהיוקרתיהאליטיזםמכלביאותהלשחרר

לפיכךשחדו:רהאומגביליםבתנאיםשחדורשגםלזכורכדאיהתרבתו.
לשמחודשתהמשגהמעיןמאידילשד mהמיהפואטיבסגנונולאדותיש

מורכבתגםבזמןובונפש,לכלשווהרכמהנהביצירתומגתלהאשדהשיהד,

שיהדזהוי .משמעותלשדנותשכבותעושויה
עצמית.חשיבותלשמנפיחותמשוחררת

1 
'כא"ר•גלעד

מגב•ל·םבתנא•םשחרור

האדספאוטישכידדוקואלהתקפהעלוההמשודד
במושגימשתמשהואשבומתאבד','משדודהמצוין

אתלהציגכדיהלאומניהטרדומתחוםאלימות
עבבריתחשודים"לאהרובד:לשהאמנותיהפדופיל

ביןמתערבב ./ביטחוניבידקובקלותעובדאונ;ילשי

נצהר.משחד;רלמות~י.חגרולשונ;ימטעןצרכנים.
המשודדהאם .דיקושטקסט"מתפז;רדססיפחתי

מאידיכינאדהלו?שיקשיבוכדי"להתאבד"צדיך
יעדוהאומדי.דנהבצרינותעצמואתלקוחאינו
האוהפואטית,אמונתועל"יתאבד"אםשגם
פאוטיטחוכ"תאויוכרהלם","נפגעילכמהיגדםו

מאידיגלעד /מתאבדמשודד

tףנילש,י~ע~דיתחו~דיםלא
בזקחוני,~דוק~~לותעו:נד

שוני 7מ~ן .~ר~נים:ביןמנ;ר~ר:בב
חךד ?tp7י, J~ת 7סגור
ה rמנ;ר~רסספחתי .נצהך

סו~טים,~לילט, 9ריק~~ק
~נחים.רקטילים

מתוקוריחדפדוףהדףנאויר
· - : T ·: ·: : • T - ••: 

חרוכים.דמוייםלש
:· . . :-. 

~מון-~ב;ךiצפצוף

נרךר ,םי~ז~~

 : jלשמ:כלו:ליש.רק
פהפעוורתאוהרבבות

 , ·: :-ז:- · ..

חלם.נפגעי:ש
קיקיוניפאוטיטוררתא

T :· :· . . : . 

-~.אלךיות p~sנוtכל

ביקש'פופר1י1טיקה',המשוגאתשטבעמאידי

בירלשויםלשידה''מקוםכמנהלעביסקויו
המתקייםמטר'על'מטרפסטילבוכמייסד

להובילוביהד,שיהדהמעדכניםבמקומותעביר

השיהדאותלשיהדהעםאתהמביאהאג'נדה
ויעידובגדלו,אזתעשוהשהאוספקאיןלעם.
אנתלווגיותגםאלאו, mשיספדיקדלאכךעל

מקיףמבחדהמאגדתפנימיתקוהרבהן:עש;ךד

נעוהעם(ביחדכפייםומחאתכדורגלשירילש
הגדלוההאסופהשהיאויסמן),דווריתשקרג'י

השיהדבתחוםכהעדשיצאהביותרהומגוונת

 .החברתית

ש"הסקסיותפעםאמהדלווןסופיההשחקנית
אוין ,לאאובךשנמצאמשהוזהמבפנים.באה

לשרבובאולידנייםאולשדייםקשרממשלו

היאית mהמובתרבתוהסקסיותאםשפתיים".

לאאותוומסמנתבאדםהטבעוהכלליתתכונה
השארביןשהשתחר;רכמיגםאלאכמשוהקד

שחחרהפופואטיהשספדהדימוסדית,מנאותות

לאששיהדההוכחההאומגביליםבתנאים
 •סקסית.להיותכדייפהלהיותצריכה
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