
גלעדיובל

היופיאלמהאנילחרוג

בקשרלדןואבקשרבומשהר,סצוילווגיהארשןוחלקים.שניזאתלשרימה
היפההביכוריםספרבעקבותוזאתבישארל,השיהרלשלויותמדיהבין

שנינכרכרומדעומ-ו.יותרמשקדיאופירלשהטהוראיכויותועבל
שפורסם'הארץ',לעיתוןהמוכשרהמשוררלשראיונומפאתיחד?הדברים
ביותרהגדלוכמשוררמבקריםידיעלמסומןמשדקי"אופירהכתורתתחת
זה.ביכוריםספרלשביופיואדןוהשניבחלקולרך".יונהמאז

סצוילווגיה

כללישאיןאדגישלמדיה,קושריההשיהרלשבסצוילווגיההדיןרלפני
האוחייו.אתלוחשףולהתארייןו mבחילעמשקדיאופירלמשדורטענה
עמיתלכפיספיציפיתעטנהלאגםלהפיצו.ומעונייןיפהפה,ספרכתב

שאנילו"אמרתיסיפהר:ל'גלריה'שבריאיןוהספ;דעדונתישלארי-גלעד,
רכלמשוררכלמהדים".זהכיאיתרלעבדוחייבתאניאלכלכםרמבינהלא

שיטעןרמיהאפש;רכלכרבלקלהשירתםאתלהפיץמעונייניםמשררות
המשחקאתשיחקולמעשהשניהםאלבהצראה.בתיגםכךמקש:ו- mאח

המיסו;דהרומנטיבדימויעציראמןלהכתירמבקשיםשברהמצער,המדיאלי
הערכהמלאולייששורב,'האץר'.עיתןוקארויזהבמקהרהברוגנים,להנאת

ביטוילידישתבארכפיהמשותפת,עבדותםלופרילמשררורגםלערוכתגם
הזאת.השרימהבהמשך

זהבעגלמעיןלהיותהפכולשו,הנקושיםהוחקויםהמדיאלי,המשחקאלכ
השיהרהופצתהציברויחסיומשררוות.משדוריםלשגדלותשקוהמאשואר

כמהבאץרישבעלום.לואבישארללאלשיהר,קהלאיןקיים.שאינולקהל
(צנועים)שיהרפרסישיהר,ערביהומןובנשוא,אמיתייםמתענייניםעשרות

כדיהאמנותאתב mההקהלעבדולעוסיםשבההדךרשהיאר"תרברת",
במהלךלהתכערלשנהאחתנאלציםמסכניםעציםלעיכלו.קלהשתהיה
חפקיםהמשורריםאוילועליהם,נתליםששכיריםהדךר",על"שיהר
להפיץמשתלדיםהשיהר","מצבעלמקתניםאפשרית,במהבלכבארש
עתבכתביארמשרתתבאתריאובפייסבקוברבים,המשדוריםחבריהםאת

"השיהר".שבםזאתרכלהמאוויים,פסגתעביתונות,אר
הפתחיםלעלחזרשנאליצםלומשוררות,למשורריםמיותרסלבגרםרזהלכ

אלכמשתלדים,המשררויםעמיבנימרבית"כעניים",לא(בעצםכעניים
אותםשלכמפניגםגנםרהסלבגדלוות).לככליותהלצחותמהוריםלא

קראלאקיים,(שאינושוה"קהל"הבריאה,נזרשהםסברויםמשודרים
משורריםישיצירתם.לפרילהיחשףחייבלהשקות) 8בצרהמגויסיםחברים
הספדברמתאלבפעם.מדימעלרהאוףטובשידלהנפיקשמסרגליםרבים

רביםומשוררותמשדוריםמכהיתהרדיים.טוביםאינםהספדיםמרבית-

שיניוללאכמעטלששו,שנתייםמדיהספדאותראתמצויאיםדונות
השםאלבהופרסים.שמםלשההפצהלמעןזאתרכלבנטריבים,ארבסגנןו

לאאישהבינייםבימילמעהש.ית mמוהמצאההואהיציהרעלהמתנסוס
מהשרלשמשתרקרהאואמיתיאמןפרסקו.אואיקתהעלשמואתחתם
עםפעלוהלשתףלסרבמשורריםעללעדתי,הזה,עבידןלוכןממנו.גלח

האני.פסיכוזת

משודדיםלשהוקדדרהאידיאללהיותשהפכההשיהר","הפצתלצוךר
עםפעלוהלשתףמאמץלכעשויםהםבאצרנו,דונותדניםומשודרות

כבדרלי(וישהמצרד?אתלמנדועתרזההאםלמה?שאולאניאלבהמדיה.

קשרכיאיןטעוןאנילא.-התשובהכמצרד).השיהרלספררגםלמרצדים
קרנמכריםשיהרספדישיהר.ספדילמניחתתקשתרויתתהודהביןנירם

שיקנוספציפייםאנשיםלשבארשםדופקים mהמשררארהמשררוכאשד
בפייסבקו.אםוביןב"לייב"אםביןהספרים,את

יטריחלשפעמיםהנ"ל,המדומייןה"קהל"סוצילווגיה.ערדוסצוילווגיה
שביהרמעתייךאינוהשיהר,ספדיאתיקנהלאאלבשיהרלפסטילבעצמו

המערביהפחדשכןמשיהר,פוביהישארתה.מביןאשינוד mפהאוכי

הרבהבעודאץר,ערםכבודלהיתפסלהבין,לאלדעת,לאהאוהגלח

מערופלת,סוגסטיבית,היאלמלש,משקדילשזוכמוטובה,שיהרפעמים
שיהרוכותביםהלוכיםמשוררינו?עושיםמהאזבכרתה.לאיבדוהלוכת
היום'.מ'ישארליותרגנישהבהיהר,

עידןזהראכןהשבעו.סוףעיתונילשבחשיפהמעתייךהרחבהקהלאלב
משדקי mששיהגדלוה,ולודיונהאפילושבירים.לאאלבפייסבקו,לש

שיגעןולשכמיתוסדרבלשבסופוהציבוריבזיכרןונותהראליה,השווותה
חיתההתקופהכימעוט,לאלקהלהגיעהלפחותהיאאלבפחעה.ומיניות

 . mאח
להביאיכלויםעביתןובהיהרשיהרבצירוףסצוילווגייםמקריםקרכיום,
המשדודלשהמקהרלדוגמה .לאלףאחדלשדופןיצואיבמקדיםקהל,
צךדועלענהכיזאתמספח;עותקיםלאלפייםקרובמכדאשדפיש;רגיואר
משדורגםשהאוזהשכלו.אבלשלסיפורולהאזיןהישארליתהחבהרלש
לאבזהויות,חברתייםצרכיםסצוילווגיה,הואהענייןהעניין.מןאינוטוב

שביהר.

אתישנהאשכנז''בארץהשירהאםפאוטיקה"."עדסת mקעםגםכך

למעסיקיגדוםי? mהמזהפצעלשיותרטובהלהבנהיביאישארל?מדינת

יד mהעמוצאוגבלללמשהרהמחאייןאתמפלההאואםלתהותכלשהו
שבחלקיםמדי,גבהובולויום , mמארחמחאהשזאתמפניגםואזתמסופקני.
מחבריחלקלשהמובהקהכישרןואף(עלאותנטיתאיננהממנהניכרים

לרוונטילאהואשקדי.האוהולויוםאלבלמחאה,מקרםישהקבצוה).
(חצידועוךהלוךואשכנזיםמזדחיםלשהנשואבאמתשבה , 2015לישארל
הדיןאתאשכנזיות.צי mמזרחיות,היוהעליזיםרוקוותיבימיזרגימבנות

m לאהדיאמתבזמןהשתות.המחאותעבקבותעשיתיהזההמאוחדשברן
ממצרים).ארמרומניההרריהןאםליאכפתהיה

כאמןלאהזהויות;פלויטיקהלשכהמשךסצוילווגי,ככליהמשודר-לכומד
(נאמ;ורהמצומצםמהמעגליותרב mציבורידיעלנשדרתיציהרהיצור

סביבהמדילאיהעיסקולככךעצמם).הומשודדיםאדקוים,עשרותכמה
לשקקיזרעוחלוארגזהספחתיתהומערכתריק.קקרסאלאאינוהשיהר
עלגםי mמזמשדודיכתובלאומדעוהצרפתית.עלליתסלחואםכלבים,
משודרתתכתובלאומדעוהומקופחים?המנדויםישארלערביילשכאבם
לשלפלויטיקההפטרהנוצהרכיהוערני?הדיורמשבדלעגםלסבית
ממוגתת.אחתזהרתאחדללכזהויות.

חשופנייםאישייםבסיפוריםעניינהעשיקרהמדיה,עםהפעלוהשיתוףלכן
רבה,במידהדנ;ולשבסופרדינרהבא","הגאוןלשזמניתבהכתהראר

לוא"נמךר",אועדדברהםציבורשיחסימפנילאהשיהר.לשזילות
שיתוףלכןאפקט.לזהאיןכי-פשטואלאגס,דברהאוששיקוומפני

למשורריםנקזקרגרםרימינולשהספרותיתהמערכתדרידותעםפעלוה
וכתיבה,לקריאהמקושרלהיותהיהשיכלויקדזמןהמבזבזיםלומשררוות,

פטראלויבשיהר,לכלמעתייניםאשינםלמישידתםאתלהפיץבניסיןו
הדבר-לומעשההשינה.בחדדהמיטהלידשיונחרביקרביץ'כתבי"ל"לכ
שבהדרכבלעיחשיםאני)גם(כן,הומשררוותהמשדודיםבאגו,קשיעהיצרד

זהמפרכסיםאומדיאליותלדתותלעומתפדקיםהאנשוות,אתשתשנה
עלאישית,לספרות.שנותרוהקואריםלדותבבמותבמחמאות,זהאת
אופילושמשוררים,למסקנההגעתיקוריאתה,שיהרכתיבתלששניםסמך

שבנה.טוביםבאמתשיריםחמישה-שיהשלכתובמסרגליםבירת;והטובים

שנים?לעשראחתספרלהצויאלאלמהאז
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לענות.יתקשההאומשורד?מהו-הסבירהרתבותיהאדםאתהיםושאל
יצור , mוניחרישיחיהאושמטעבושיהר,ספרפרסוםאחריהמדרףאלב

הפהשוהאנילשהשחוהרמהמגפהחלקכבדו,רדופימשררויםלשדימוי
הפייסבקויים.בימינו

משקדי,לשביכוריוספרכמטרתתופסשאנימהלשהיפךוהאוזהכל
כללי.למהשוכלומרליופי,הופטריהשבירהאניאתלהפךוהמקבש
מערובים,לכביםכיוםהםהנירןו)הספיציפיהמשרורלא(שוב,משררוים

למהשישבהנחהזאתאלב .התייחסותללכצומאיםלהכהרומשתקוקים
מעטים,ישמשקדי)(כמוטוביםשמשררוים mלעשמהאלב .יחסילהת

באותםחפציםוכלוםחסרים?אינםשיהרלשגרפומניםאוילומארו,מעטים
ה?ינמרמועטותבמותובאותןברורים,פרסים

ב'האץר'.לריאיןוועדבפייסבקומלייקים-המרכזכיוםהיאהומדיה
שירתם,לשציבורליחסייורתרבזמןכיםומקדישיםמשורדיםלמעשה

נאלץוכך .וכתיבהלקריאהמאשרבפייסבוק,תיאינסופגבלישההשארבין
פאוטיקה","ערסחברותעלהרויו,לעלספרביכירוםספרהמוציאמשורד

בביוגרפיהסוקיעבעראיןוכר'.םיסמשיגעןו,סףלעהומוסקסלאויות,על
השירים?ספרעלנסובהמהשיחהכמההמינון.היאהאשלה .משרורלש

למעטלזכותכדיבפומביחייואתלחשוףחייבהאומחעמשרור?מהו
יבטחתםאתאיבדוהישארלי,השמאלכמוהישארלית,השיהרחסות.יהתי

מלכר mיהגדלוהסגלויבערכהיות;רבעצמהמאמינהלאהשיהרהעצמי.
יבטויוב.צפיותאוקהל
לשכעצמה,מופלאסגלוימשקללהשישבעלוםמילהאיןשיהר?מהי

השיהראלבמילים.להחמתמלאכתהיאשיהרלבהד.עומדתכשהיא
בהיהר-שיהרהיאגרפומביים,הלבתיבגילומיהגםברובה,הישארלית,
אישיותערוותלחשוףלהתוודות,ממהרתמדי,עיתונאית
בורגנית,בשיהררביםבמקריםמחבר ,למעשה .בפומבי

הזוכההאהדוהנוסחאתהמכיריםםימשורדשירתלכומר

יבאו-שרצוהשמיאלוי,לאיטיסטיתלשמה,אמנותלשדוגמהלהציג
המכתרתהשיוקובשרתותנמכריםעדייןחשריםשיהרספריאותה.לחפש

עםלהפסיקהזמןהגיע .ויעייןלקניןושיכנס-שרצוהומיספרים,חניוות
רקשסופובה,רצוהשאינולמיהשיהראתלהגנישהזההמתמידהצרןו
מדורבמשקדילשובמקהרדקות.לחמשהבא"הגדלו"המשוררלשפלוחן
חיפשומתךונית, mמיסטית-רליישותהאניאתההופכתבאלכימיהלדעתי
צנעו.טהור

בצ:דגאים.שלוייםשלויים.נהיהאקויי.שלויים?בעמדתאותנושמתם
 ,ביאליקכמולשתקו,יערואמיתימשררולב:דלהיותיפהלבד.בפינה.
ריקים.הכמעטלהבניםהודפיםים mהרואמניהםמשורדיםשבנים.עשרות

יותרנמךומינוןעלממליץבהחלטכי(אםשיריתשתיקהעלממליץאינני
המשררולוישבה"קהל".אחריהמרדףהפסקתעלאלאספרים)הנפקתלש

לששמאןלהיותאי-אפשרלשא.אולו,שיקראועדספסל,עלעץתחת
בכ:ךמעונייןלשאשבט

שיהר
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השמתי-נטרייב.בפרסים,

יכלוההיאקצרים.סיפוריםאיננהשיהרשטן,מעשהאלב,

רגעיהשארה,ברגעיתלויהתהיהלעדאלבם,יסיפרולספר
קשוביםהביוגרפי,האניאוהנפש,שבהםלצוילות,טהור

השדרשד:דופלוטיםאליומתחבריםסמוי,מיללוילתדר
חייבאלבשניהם,אואישי,להיותויכלופלויטי,להיותיכלו

לשוהביוגרפיהמהכותב,יותרגדלולמשהוחיברובולהיות
הפלויטיות-חברתיות-מגזריות-לכלכיות.עומדותיו

שיהד.רצוהלא ,יהישלארקרלוא ,ישארליהברויהוצ

צוךדאיןהנפש.בעלוםצוךדלואין .בשיהרצרוךלואין
איןלומעהש ,פעםלהםשחיתהההשפעהלהםאיןבמשרורים.

בהגנשתה.ה, mבהבההשיהר,לשוךויבתצרוךגםלוןיא .השפעהלכלהם
לתיאטארותילכותמידבארץאמנותעדייןשצורכיםהתרבותייםהמעגלים
הציברוכישיהר.יקנולאאלבעובדים,לועודישטחיותפארסותהמציגים
המשורדים,לשבנרטיביםקרמעונייןהאו .בשיהרמעתייךאינוהישראלי

משור;רהאואםמשנהלואאדם,לשבחשיפהחייהם,בסיפוריכלומר
הומגז;רהמגרדלששביחבסצוילווגיה,גםמעונייןהואו .טבחאומוסיקאי,

לשקקדוטיהפלויטיקל mבר ,אחריםאוכאלהמקופחיםמגזריםבייצוג
 .ימינו

וירועשיהרמביןאמנם ,חישראלי ,אחרונות'עותיב'ידהשירהמבקרוגם

תוכןאתשבעויתשרימהבכללסכםכנארהנלאץאלבשיהר,לקראו
מעטלהמריאיןישמעונמשהולואעיתונאיסיפורשיהרחיתהמלשהספר,
פלויטית-בסיטאוציהאםגםחדש,באופןבולהתבונןאו ,היום-יוםמלע

מגדרית-מגזרית.

לשאסןולערתיהאובימינוהמדיהעםהשיהרלשהפעלוהשיתוףוכך
המדיה.עםפעלוהלשתףלהפסיקמהמפה.להיעלםכיםיצרמשרורים .ממש

מסוימתלהשפעהנתןואמנםביכרויוספר .זהאתישמשדקילאופיר

אתעוברתאינהדברלשבסופוכינסלחתזואךולדהיתה mשילש
 .אחתרקישדלוךויונההבא",דלוך"יונהאיןוממילא,הטוב.הטעםגבלו

אחריכימה,במידתסתםו,במבוימצויהכלוההישארליתהשיהרלמעשה,
ווילזטי;רהורביץולדהכךאוחרחהעמיחילשהגדלוהמרותיסטיהמדר

אללהערותאשפשרעלומיספרותיזרםלשגבית mראיןלפנות,לאןאין
גםלכשהוייחדולחפשנותרנורת?מה .המקומיתהשיהר

חשדלסגנןותקדים,חסרתלשוניתלפריצהאפשרותאיןאם
זהוכיחופשי,להיותחופש,לחפשנורת-ובעיקרממש,לש

הדמיןו.בעלהאמןלשיתרתו
שפוי,לכאו mהגדסףעלאלוי ,פגיעאנימציג-1מיותר

אלהקונפורמיסטייםהגבלוותאתלנתץאחדמצדהשאוף
מהםאשיןמחוזותאללחרוגמעונייןאינושניומצדהחופש,
מבקשאלבחריגותו,אתהמקלבמשורדהאומשקדיחזהר.

הדמיןומןישובכךכלשהי,מיסטיתקפיצהאותהלהעביר
מיניתהנעוזתכמשררותבתרבותמ~כרתלוודשכןלולוך.

כמומיסטית,נטייהעםשיהרהיאשירתהלמעשהעברווכר',
 .תירומנטית-הגתלותשיהרגם

 ,הלצובלשו mבדמנוגעיםזהביכוירםספרמשירירבים
קלהלאשיהרזהויוי. mהולמנהרואוהבההזהדותמתךו

אשיןספרזהוובעיק;רמסנ:דוויופילשרגעיםבהישאלבמצופנת, , mלפענ
שיריםמעטלאאמנםיש .אוזנייםמחרישיבנאלייםצירופיםכמעטבו

עדינותעלשמיהרתךותמידאלבהאידיוסינקטריים,גבלועלסתומים
מחדים ,קצריםשיריםמכיליםהארשוניםהעשריםשניהוצירופים.השיר
כ'שירימוגרדהרביעיהועשרות;ריפרעויםרצפיםמכילהלשישי ,יחסית
יחסית,קטןבפתטמודפסיםהשיריםלמה.ברורלגמרילאכיאםילדים',

מעיןת,יאמנותבחיהרשזאתייתכןבמיטבן.אינןעשיניומיעלומקשים
 .ילככלאילץואוהצפנה,אוהתחבאותןויסינ

הפסיכלווגי-לשיחהיטבמרועהשירים,דוברוי, mההפגיע,האני

עםמשחקהואואותה,לונרמלהנפשאתלגרדהמנסהפסיכיאטרי
האבחנות,את"להכיל"בניסיןואויד,אגוסופרכאגו,פחידיאנייםמתחים

הפותחהשירהחופשי.הנפשילעלוםתקפותןמידתעלעעררוכדיתוך
המי;םמעלחרתף mוריגלד"הארועצמי:מקהר""תיאורבמעיןמתחיל

יצחףהאופסיכטוית""מטמורפחהית". mהכאךפסיכטויתמטמרופחה

לשמשהוחמנטיתסהיתפמתךוהשיגעןו,לצדעומדהחברכךמעניין.
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במצבאלאגריאד,שביגעוןמדובראיןאלבהמצב.

למשהוהתחברותמעין ,יהשארתני, mרפסינו-פיזי

ה"שפוי"שהעלוםמיסטית,חוויהלכומריו;רתגלוד
לעחךהשירמנסהבהמשךכטיחף.אותהיקויע

עלייספח"אונשיםמעדות,עצמיתמיתלווגיזציה
אף ...קוות mעםבאגדותאופיעמשוני!םסיפורים

שורתאלבששכח3:י".כמואותיישכחלאאחד
המיתלווגיזציהלשמהנרקיסיזםחומקתהסיום

לגב:רנכזבתאהבהלשפשטוסיפורלעברהעצמית,
עדינהבצהרולשירמוכנסת mההומוסקסאוליכך

לש mהרגסתהפומפחיתמההתרסהקו mטובעית,

מסוימים.חריזהמשוררי

מעדוותמתךומגתונןהפגיע-המוגדר-כמשוגע,האני

י gמפקצתיצאתיט;רודקו"סליחהלמצבו:מסיומת
ממשזההאחחניt1נהשבעוותלשבשוההאישיי!ם

גדלוכמשהוהכאבויפה,רגיש " ...הזההכאבאנילא
אתהבה"התדירותגםכךעליו.המשתלטמהאםד,

הפסיכיאטרי;תאותישאולתלאחחנה/?גדלהמאונן
הגבלויהאניהיטלר".עלשובשתשאלפחדתיאני

הנורמליותלשלהתקפותנתןותפקדוומבחינת
בחמלהעצמועלומגןהפסיכיאטרית,שמייצגת

 .וי mהלעמדת
משמשיםהילטראוףהשאוההנארו,עבהראיחפה,

לשלמטאפוהרמהשיריםבכמההמשדדואת

יפהלווהזא;תבתקופהיפה"אירופהקיצתיות:

שבבילופחדיםמליןושישהמשמידהאני ...עבירםו
הזאתבתקופהיפהאירופההער;בת mאדלפני

שימשופניועלצפיהר".אויןעירומיםהלבבות
אלבלצרום,עללוהשאוהקרובנותלשבבומבסטיות

השיראתהופכתהאהבהסיטאוצייתלשהליריות
למקורי.

ולוךלשידתהשפעתזאתבכלמגתלה'פטר'שביר
השפעהמדועת,מחוהוזואםגםו"יתתן",המקודמת

צרו"הםעבתיד:להישמדהמשרוריצטרךשממנה
גםכך " ..פט:רגו;ףלהםלתת;יצריתלואבאר;שלי

עםמשקדילשמעדותלהאההשפעהאוההתכתבות
אהיה'אניכמוולוהלשמיטבםאינםשדוקואשירים
מהאיד'.כ'מתלווגיםשביריםלשך',האיר
במערכהכפשו;עהמגתלהילדהאו"האיד

אתה"בלועהאגואתהמשרורתוקףכך-האחדתה"

-אגוהסופראתאוההתנסות",לשהמסקנותסך
המותקף,שהאנינאדהמשותן";צדקן"האני-עליון

 .הפסיכלווגיותבתובנותיומגתונןכ"משוגע",המוכח

ישירותמעטאלבהזהדות,מעוררותשורותאלו
המשרורלעתיםגלושגםכךשטחיות.לוכןמדי

אהוב"אנילעדתי:מצוקדתלא mלאידיוסינקטרי
גבהוותנשים ...גבהוותנשיםלקפל ;גבהוותנשים

לצבבצורתפעםדו;רמגן mבצופעםמקופלו;ת
מנומק.לאנותרהיהדוי-שאותיהמשחקכאןקרס".

יופיפאתםומגתלההאגולעשבירקריאה,ובאותה
מים ;מוחלטתצרוהאויןאגואין"למיםממש:לש

כותביםלאמיםבברי!םקדבאים!םיקנאאינם

שפתאתלהעתיקמלציחים ....חכמיםמיםשירי!ם
לידיותזהוי " ...כחלומבטאלילוהחזירהשמי!ם

החיים;נלח ,למיםאהבהשידלסקר-שילרית,אלזה
לשהנרקיסיזםכלפיממשלשאגחףזמנית,ובו

האני.שירתלשהאגואיזםמשודדים,

כשידביטוילידיבאההמשוררלשהמיסטיות
נחהיההולש"תודתוהבא:הולדיגיחיהיפהפה
שותיםהור;בהיפהבצימאתםהואנשיםבנחליt1נ
כיאוףל;ויאדולואבינםמהלךהנצחחיימהמי!ם

התמונות " ...שמעולואאותין_ניךרדנצחאיתםדיבר
הדחוילנביאמיםביןהמלשבותהסימבלויות

שומעיםלשאמילכפיהתרסהכאןיששכןמורכבות,
ל"אנשיםאמפתיהישזמניתובואלהוים,דבראת

הורב".היפהבצימאונם

לבתימיללוייםרצפיםמכילמ-ך""יותרהעשר
כ"בכלפילוסופיותהכללותמעיןהמכיליםמובנים,

משתנים",לאזזים"חוקיםטוב",מצופןטובהוהו

"כלאוהב",הכישאלהולאלהמגיע"המוות
לבתישאינםשאיבדנו",יכלוותהםהללוהמכשירים

מציאתמשאדלאיבודהליכהיותרהםאלבמעניינים
"הרגעלאידיוסינקדטיות,גלושיםהצרפיםמשהו.
לעץומתחתהרג;לאתישבורהאוללכ,ידעוהבא
עזבויום"באותואו ,"ז'גלזהקארויםבארש,לויורים

השתכדרגדוויטציהנטלויוםהושאיח ...המגנטים

בינו m;רונותרלואהקדמןוהמקרמסביבולעוב;ד
 ;" ...המיםלבין

הלבבלו,בתוךפתאום,מכילים,הצרפיםשווב,
אךיפים,שיריםכתב"השיגעוןכמונהרדותשחות

קרדתילוח!םייןלקנותלמכלותלדרתהלצי;חלא
"כמואובסלןו",אינדיאנייםדיקרויםהחחלמען

ביןמפגשלאאאחדחומ;דאינולשעלוםהאופק
אולקיים",המגיעביןנצחי;תנשיקהגודמיםכמ;ה
בחרדלאישדבדיt1נלהמןולהתחפ;שיכלו"עצב

הכיבבקדיt1נלבאויכלו(עצב ...אחריךעשקו;ב
נהדרת,ליריקה-ללילה")לבהטלוהתחפשבהירים

הפרנאוידיהמצבאתהמגדירותחכמותשודרתוגם

הדגשעצב,לשכואוריאציההנפש""חלוהלש
אסורהעצבגםלומעשהגדותיו,עלעשלהה"נודמלי"

תמידמקהר,ובלכהבורגניים-תפקודיים.נוייבח
מצופנים,מעט,סתומיםצרפיםעםמשורראעדיף

הביוגרפיותפניעלהוזחת,קריאותהדשרוים
שיהר.בטעותשנקארותהפותוגפריות

משדדולשנהmרר,לידיעצבשmדועבדואוסיים
הקייםהטהוראתירmעדושיקזקלקתוושישעמניין

מהשותית;ילשקחתי,מה"לוקחתיהבאים:בספירובו
הסופמר;ןסופרמן.נהייתימשניי;הובפחותששתי3:י,

כחלו".כךלכאדותוי;ושסיפחבירmעהצוב
לשלויים,ק mשנאנישירתהיאמשקדיאופירשירת

החבהרה mאשמגדיהריכפהשפיותלשלויגם
טתספודמציה,עשובדאניגםאלבהנרומטיבית,

הפטריאתההופךאמנות,הקרויהזההדברבעזרת

 .שלויותהאתלקלבהשיהרלשזמנההגיעלכללי.
לשדוגמהלותתבצ;דגאהלעמודעדינותה.את

כמנהגב"אני"מרוכזתלאמתחנפת,לאגאה,שלויות
 •לטת. mמכמעטות mניהאוהמחיראםגםימינו,

תומראלי

שנימבט

וריבויאחדותא.
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