
 . ....................רייכרטרפי /מאות ........... 1
אהבהראשית

ה.יפחלממנשיצאובארניותלאירופהלהפליגינואאמיהגנוניותדליב .םעולבפעםאיוקרנךאהללושהדבריםוייתכן

לאחרקצרצרות.שמלותאומכנסוניםלבשוהחוםאתפשמצעירותנשיםשלושהסיפוןעלאיתנוהיוהמסעותבאחד

עלי,דרינוראעצבשוב.לבלינעלמווהןאיטלקיבנמלהארנייהעגנהתנועותיהן,אחרעקבתישבמהלכםהפלגה,שלימים
להסבירמנסהעצמיאתזוכראניהדנ:ולפשרשאלההששבךבבנההדרמטיבשינוישהבחינהאמיעולם.צערשלתמציתו

פינותאתמילוליתלהגדירמנסהאנימאזשכשלתי.כמובךכולי.אתששטףכביררגששותירלעמדושטרםבמיליםלה

שניצלות.ואלולצלליםשחומקותאלוהמוצלות.האהבה

ללאבחום,לדבר

מלאיספירת

הוצאתהזמן'קצהאלדוזנפלד:אסתר
עמ' 63 , 2015גוונים

להגעתהקרובלכתובהתחילהרוזנפלדאסתר
כמעייןהתפרץלכתובהצורךגבורות.לגיל

(ספרהלספר.מספרוהשתבחוהלךהמתגבר
-2001בהופיעיאפירלאבערריחסדהראשון

שניהם ,-2011בורודסחלבהשניוספרה
גוונים).בהוצאת

אסתרשלהשירהנושאי
רגישהעינה .מגווניםרוזנפלד
משפחה,חברה,נוף,לפרטי
עולמהובעיותיו.האנושיהעולם

אהוביםמנכדיםמשתרעשייהא

מאיד,ךוחוליסבלועדמחד
עםהמתקדם.לגילההקשורים

וקשרנעוריםתשוקותזאת

לשימור,הזקוקשניםרבזוגי
 .כאחדועזעדיןלביטויזוכים

הואכתיבתהלנושאיהמשותף
הרגישה,החדה,ההתבוננות

תחושהיש .והאמפתיתהמזדהה

לנגדהציבהשהמשוררתשליחותןימעשלבספר
הפותחעצמי'על'רקבשיר,בכתיבתה.עיניה
ו~לו:~מולוג:ז.וז י~"כותבת:היאהספר,את

ההלם.גל;.עצמתאחוש ;האדמהלברטטהבוחן
אעשהול~ ~וכאבלבדמשאלותדאדע 1ם~ש~ iהאנ
 ·: ·::·: : .. : .. ".חלים:~·~ר~שרת-י;;ל~קר

דרזגפלדאסתר

אל
קצה

הזמז

היאבחייה,מאוחרבשלבלכתובשהחלהכמי
המילים:שלהמופלאהמיכולתןמתפעלת

רל." ry ~רלא ;:ב~יליםלאות 9 ~~ך~קז:ייי~~ב"
בשלהמיליםפרץייגמרשמאהפחדקייםאך

יכולשהגיללמגבלותמודעתהיא .הזיכרוןגבול
הפורהלאינטנסיביותהסיבהכנראהוזאתלהציב

"לעז:יים .אפשרעודכללהספיק-כתיבתהשל
ם i ~ ryב~קומרת~ת ?jשר י~~ ;:בד~ררןבי~נ;ו~לל

-כותבתהיאשירובאותו ".להיותרוצהאיני
האפיזודיבמאגרשמור ;חורזעוף,ענףעל;;סנאי
 . ,~מתח~ל?זה_כךפח/.ד·נן ?iמכלב~' 1י nמרשל

אמיתית, .מתחכמת,לא-בלב,'ת·נרגעכתיבתה

8 
 384גליון

 :יאהבני''איךבשירכךורגישה.אנושית ,נרקבת

פר~~ת 1ה 9~ע,ל~ת ?jשר;יז;ושו~נ:יז:ויךה 9 ~ י~~"
ספירתללא ;מ"בחאלי;ןלדבריבלתילו ;אהבתנו

- . : : : ·: .. ..- : . :ד "~~לא~

מעצמהחוסכתלאהכותבתשבה,האמתמתוך
 :םיבמילללבכןכדימהעברטראומותהעלאת
-ת~ס:יתיקזקי~ה 1~ליז;ושו~נ;ו;ןסךנכה"נרך~ה
חרפת;ןלזכוראני"נדונה :השירובסוףמצרה",

 :ד : ." : . .-:ד ".~~~~~~ל~זf'לרם~נו~זכ

שלומצוקותיהםאגוצנטריותללאכתיבהזוהי
המשוררת.שלנפשהאתמטלטלותהחלשים

כנגדבמחאהמגיבההיאשבו'הוי'בשירכך

בחלוקחוקיבלתישוההשלהדרךלצדהשלכתו
iי ?i~עררהולם"ך~ימותו:אלרקטטרחוליםבית
הרפש."הוטלבכלנויותרענןאהבתיאשרכל

:-:· • : - T - ••• "• T • •• : -T :· :· 

הטעםאובדבקרב,נעריםשלנפילתםלנוכח
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אחדמשפטי;ם"שלרשהבביקורת:
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המשורר-צ'פליניצ'לריבשירבספר,
הדמעותאבללדק;ךררוצה"אניכותב
כיורן".מכלבה;ןמחליקאנישל;ך
התייחסותישזהבספרגםהזמןברוח

לקבלשזוכרתאפליהשללסוגיות
סרקסטילעתיםומעניין,שרנהטיפלו
אג;בפע;םאףאות;יקיפחו"לא

באוסטלרי;הביקרתילאמעולם
ובשירקיימת",לאאוסטרלי;הגם

עתיקה"היאשהאפליההגילויאחר
ביןבאפלי;המתחילההיא ;מהגזע
ליום".לילה
אתגרמיליםשלקרסםארעצובליצן

"אינושתפקידוהיטביועדמריאל
שיהיהתקור;הישנהר"תמידבכוח"

אותרש"כרלםפיעלאוףרע"יותר
כילאלכתוב,ממשיךהאושיר"

טובכמה"אבלכשרערקכותבים
פרסאתלקלבמנתעללואיש"כבר

כחתןעצמואתהכתירכברכיישארל
לב.ושרבהרחבבחיוךהפרס
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 .י~~:זר~ל,~~רזר w;iJ~י~פוטג'ו~יש
tקפור: iJ!ה

iJ אן;הורים~pט;~יםס~ידז

זp~אן,;הורים iJצ;ךקים,ס~ידרחם

~יחם, רpז~~חם, רpז~;

י;רק.~יו 7~א~ן 9 ;ר~ריריו
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tקפור: [iןה

 ו~~~ ,ן~ 9~רו:;גים qאו~הורים iJ~י
 ,ם~~-י~?..זירז.יר

 ח~~ארז, ס;מ;~?..זירז.יר

ג'ושו~. .י~.י~?..זירז.יר
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לסטודנטים.הנחהויש
בזליםלח :גםה:שהית Tפשד•א
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t;כפור. iJןה

 2008אפריליורק,ניר

שטויחשלרםסמיהמשוררשלהחמישישיריוספרמתוך mלקלשפנינוהשיר
משפחתועםאצרהעלהמרוקר;בדרום-מזרחא-סוק~ר ?iהעייהר , 1960(יליד

במחלקהכפחפסררומכהןיורקבנירכיוםמתגוררבאשחד;וגלד-1963ב
 , 2015 (מרוקרזמןקלרג'),בקררינסאוסיההתיכוןהמזרחותרבויותלשפות

 .) 83-82עמ'גרןר,גררמזאנריצחקארשי:עררךספרים,הצראתקדםבימת

יפהשםפרחהעקד); , 1988 (פתיחההספריםשטויחשלהחשדלספררקדמו
הספרנהר). , 2008 (ו-יהדויםאנלדרס) , 2004 (באשדדויתשיריםנור); , 1995 (

 . 2014-2008השניםביןשנכתבושיריםמכילהנוכחי

שועןרשברר;זמןמחקר;זמןעשרים:ללששוהמחלוקיםהחשדהספרשירי
לקרואאפשריותדרכיםכמהישמתוכו.לקרחכאןהמופיעשהשירישארל,

בשירקרויהשהיאכפיארישראלמדינתאתמסמןהאוכלקדוםאותר.
זרמבטנקדותגלותית.מבטמנקדותיזארל","אץריהדור-אמריקאי,במבטא

שבירייפה,שםפרחההשני,ספחבסוףכברהמשורראלצלהתפתחהחלה
עצמםאתמצארשחלקםיורק",נירגלות"מחזורהספהאתהחותםהשער
י,ת mבאששיריםהלשישי,בספראחחןהלפניהעשרשבירימכןלאחר
במחירביטוילידיבאההגלותיתהמבטנקודתגלוים"."שיריםהשםתחת

שמרתלשבאינגלחגםרכןלארש',דלור 15 'השיר,כשםלהצראה,הנקוב
אחאימרסגררסמן;דיריויורק,בנירלהצראותשמתמניםמישארל,הסופרים

פעמייםומתנגדבשירהדוברנכנסהזרהמבטנקודתתךואלג'שרעו.~י.בי.
לשלהצראתוהלוךלאהאויורק:בנירהיהודיתהגלותיתבהרריהחלקלקחת
שהתקיימהדרמהלהרצאהגםכיומספרהיתרביןצויונותספררתלעגחסמן
הלך.לאהאובחינם,אוףאביב,בתל
לשגלותיתיהדויתקהילהארתהעלביקורתלשאתבשירהדוברעוברמכאן

שכאן",היהדויםצדוקים,תמידוהםטוני;סתמידשכאן"היהדויםאמריקה,

אתלשפוטהזכרתלהםשאיןלומרמבקשכמרהשירבמהלךכותבהאוכך
שהאונוספתביקורתלמשל.פלויטית,מבחינהישארלבמדינתהמתחשר

משרםעביניהעלרהגחסמןהסופרלשעשרכוהיאהקהילהארתהכלפינשוא
גררסמןנמנע.הלבתיהיהדויהגולרקררכןהאושלכאוהרשהקריב,הקררבן
השנייהלבנוןמלחמתבמהלךנ"טמטילשנפגעטנקמפקדאורי,בנר,אתשכל

קשה:בצרהראותרמתארשטויחשלבשיחהדוברבמותר.עשריםבןונהרג,
כמרבןנקשריםוהדבריםעתיקה;אשמהשלמזויניםחריציםחשחמכזב;חיוכו

לעלרההשהאיהאביראתיצחקשאולעת ,)ב"כ(בארשיתהעקדהלפשרת
(פסוקיחדיר"שניהםוילכובני,לעלרה,השהלויארה"אלוהיםמשיבר:הולה

יכלויםאנובנראתשכלשגררסמןזאתעלהחוץ-שיריהמיעדבעקבות .)ח
עלותכמחירלארשלחו 15גםלשרן:ככפלותהשירכותרתאתלקאחכעת

המת.הבןשלארשורגםההצראה
המזרחישביחללשבוהיאהזההחוץ-ישארליהשיראתלקראונוספתדךר

מרכזיחלקבריששטויחלשרםסמילשמשוררהחשדה,העבריתבשירה
-יוצריםמאהשניםמאההחשובה,האסופהעבריכתלמלשבירתהוחשוב
קדם),בימתהרצאת , 1999 (העשריםבמאהבמזרחעבריותיצירותאסופת

שערךאחריםרביםובמיזמיםשירה,כרךגםבהםכרכים,לששרההכלולת
גחסמן.לשלהצראהנכנסלאבשירהחברמעחברורלגמרילאבנשוא.

היהדוית-מהצביעותר mסלימפאתזאתעשרההאויררקיתהנירבגלוהאם
הנישאתלהצראהנכנסלאהאואביב,בתלבארץ,כאןמחעאזאמריקאית

השיחשכלשןרהמצרים,הסופריםבזהותטמונהשהסיבהלהיותיכלובחינם?
נציגיה-הלבןלשמאלכלוםמשתייכים-העבריתבשיהרהחשדהמזרחי

'מדינתשירזהרהאםהישארלית?בחברההאשכנזיתההגמוניהלשהבלוטים
חריפיםאחרים,שיריםלוישבהכחר.לאשטויח?שלרםסמישלאשכנז'
לתפקי;דיותרארוייםמעומדיםלהיותשיכלויםהזה,בהקשריותרהרבה
 •.כזאתקריאהאפשרותגםמעוררתשנבחהרהמרציםהסופריםזהרתעודיין
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