
הדגאשמתו,אתעדולסבלוהיהיכלו"לאוכאשדישור"."תעתדולעצמו

הדבריםצדוקיםזהבהקשרזקוף.להישארמבקשקלמנס .) 18(עמ'אותה"

האינטלקטואליםחוגיעל mביקוכאןמותח"קאמי :הספרבגבהכתובים

מיאתהקלןועמודאללוקשורלשפוטלהאשים,תמידהששיםבצדפת

שתקפווחבורתו,סוטרפלולז'אןעבהרמזחבריהם.אתמלורקשהיו
אינוקלמנסהסטלינסטי".הקומוניזםמןהתנערותועלבארסיותקאמיאת

לאאבללהיענשמוכןהואהשופטים.לשהמוסדיביתרןולהכירמוכן
לחמוקאומרלאאניממשפט.לחמוקאיךבעיקרהיא"השאלהלהישפט.

בעיניוהשופטים .) 56(עמ'נסבל"הואמשפטללאשעונשמשוםמעונש.

האו .)ל"עישו,(שלבשמושופטיםשופטים,בעיקר"הםנאשמים:גםהם

ואילואותך';משריעאיני'אנילהאמדרו,ךבדבריהחוטאתאלפנהעצמו
לאאחננואחננו."בשם .לאישלים mמאינםמשריעים,הםשבלהם,הם

ההומניסטיתזוגםאלאהנוצרית,קדלאהצביעות,זה".לכאתביקש
אפשר"אי .הדיןחומדבכלמשריעהאבלוחמלהחסדעל mמדבהנאוהר
לדברמפסיקיםלאאנחנואדירים,אלהויםלא,מים; mיותרשאיןלומד
שים mדוהשופטיםמתה,החפות .לזכותלגמדיהפסקנופשוטרחמים.לע

 .) 81(עמ'גופתה"לעבהמוניהם

האולהפ,ךרבב.בודבקשלאמעםמורםשופטאיננומתווהד""שופט

הממהר(בנוסחהאחדים.אתלןודזכותוכךורקחטאשכברשופט
להסבירכדילמקומו").תגיעשלאעדחברךאתתדןו"אלהתלמדוית

גםלביתו.שיחובןאתהמספרמזמיןמתוהדו","שופטמהוסוףסוף
מהסיפו;רגדלוותסטירתתוךאלאלמטרתו,היישרמגיעהאואיןזובפעם

נעשהכיצד mמספ-מהןאחת .החמןלשמפסגתואלוישהןסטיות
אימפריות"נלודותשבוהאופןעלמופתימשל-האסירים"של"אפיפיור
בחתירתיעליהןגםמלדגאניאבל .) 90(עמ'המוות"שמשתחתוכנסיות

הוגההואוממשפטלחמוקהיאקלמנסשלשאיפתוכאמו;רהעיקר.אל
גאוני":"פתרןוכךלשם
הנטלאתלהקלכדיכלום,לעהמשפטאתלהחילךרדלמצואלעיהיה"לכן,

לחשובצריכיםאנחנוהשוט,עםהאדוניםאתלנצחשכדיגיליתישלי.כתפילעש

מבליהאחריםאתלהשריעיכולשאינךמאחרבעשתו.קופרניקוסכמוהפוך,

לךתהיהואזצעמ,ךאתכלקדוםלהאשיםלעיךצעמ,ךאתתשפוטומידשתכף

הימים,מןביוםלהתחרטסופושופטשכלמאחרהאחרים.אתלשפוטהזכות

וקרתשובה,בלעותילהבהתודוות,עלסקוכלקדוםהדיינומהסוף,להתחילצריך

 .) 97<עמ'שלופט"להפוךאז

בינאדיתחלוקהלפנינושאיןלומדשמטרתומהלךאלאתרגיל,סתםזהאין
אלאטהורים,מלוחוטאיםשופטים,מלונאשמיםלבן,מלושחודלש
ו"קשוטפוסל"במומוהפוסל"לכ(בנוסחפנים""כפלבעלהאואדםכל

 :משהועדולהשיגקלמנסמבקששיחובןעםבפגישותתחילה").עצמך

בגתו""אשמנושלבחבטותגסה,בצוהרעצמואתמאשיםאינוהאו

גותים,עודועדומוסיףבגמישות,מנווט"אניאחרת:מטרתוהחזה.על

עצמילישנוגעמהמערבב .למאזיןשליהנאוםאתהניתןככלומתאים
חלוקים.שכלונובחלושותמשותף.במכנהבוחרלאחרים.שנוגעמהעם

אניאלהמכלהשאר.ובלכבימתגלהשהאוכפיהממוצעבאדםבקיצור

אניהערב,כמוהעבהדו,כשמסתיימתאחד.לואףלכלוםשחמהדיוקןיצור
 .נאומהאתסיימההתביעהשאני'.מיהנה'אבוי,רב:בעצראותומארה

-99(עמ'למארה"הופךחרילבנימציגשאניהדיוקןבב;דשבדאלא

כלוםחייהם, Tלשהאמיתותאתשומעיובפנילהטיחיכלוהאוכך ,) 98
זכותאתלושנתונתעדיפות ,עליהםעדיפותלוישאבלקלחת,באותה
לשפוטזכתוליישיותרעצמי,אתלהאשיםמרבהשאני"ככלהדיבור:
להרגישהואשיכןור"איזהכאלהוים:מרגישהאושכזהבתוראתכם."

עלויםאיךומביטהלונד,לשהרקיעבכיפתהכסלעמשולאניאלהוים.
האוכן,אםמתוהדו","שופט .) 101(עמ'הדין"ביוםנשפטיםהמוניאלי

ךרדלוהיאשהנפילהלצריפו),אובן-שח;ר(היללשנפלאלהויםמלאך

עדייןזוגםאבלאומ:רהואשחר",עםתמידמתרחשת"הנפילהחיים:

נוסף:פניםכפלבעלאכ,ןהוא,מתווהד""שופטהאחרונה.התחנהאיננה
זהשנימצדאחדים;להאשיםלוהמאפשרתבחטאהואדהזואחד,מצד

שואף.האובעצםשאליהמחילה,להשגתאמצעיבתשובה,שלבגםהאו
כאשרמתרחשתגמורהתשובהכיתשובה"ב"הלכותכותבהדמב"ם

בניסיןו.עומדהאועותהחטא,שבהסיטאוציהאותהשבניתלאדםנקרית
ואפשרבו,שעברדברלידושבאגמוהר?תשובההיא"איזו :שלו(בלשונו

העבהר],עבדלואנופשרעשהלואופישרשוב]בו[להתנסותלעשותובידו

לשחזרמבקשהואשכזו.לתשובהעתהחותרקלמנסהתשובה").מפני
שיחובןכילושמתבדרלאחדהגש:רעלהאירעואתשיחובןבאמצעות

"ספד :ממנומבקשהאוחומר"),מאותושקורצנו("יעדתידיןעורךהואגם

הלצחתואיךחסןגדותעלאחדערבלךשקדהמהמבקש,אניאפאו,לי

אינןשניםשזההמיליםאתבעצמךאתהבטאחייך.אתפעםאףלסכןלא
עצמךהשליכינערה,הוימפיך:אר~רסוףוסוףכלילדתי,לההדדחלדות

שנינו"אתלהצילהזדמנותליתהיההשנייהשבפעםכדילמים,פעםעדו
 .) 104(עמ'

הכלבסךשאחריההשורותארבעהדומן.אתכמעטחותמתזופסקה
אותנושיתפסולךתארזהירות!חוסראיזה"האפיה:עלאותההופכות

מהאיןאלבכך!לכקריםהמיםברדד!". .לקפוץצריךיהיהבמילה?
למלזנו!"מדי.ד mמאיהיהתמידעכשיו,מדי,מאוחרלאדוג!

הםכאלהכיהויפוכו.דברתמידדיאלקטי,תמידקאמי.שלגאונותוזו

בו.חחרהוא ה~כ;tעולאפשרית,באמתאיננהגמוהרתשובההחיים.

ופיןאיליהשלזק~ה) 9 י'~-ור-אכ~(הנבואה

הראשןוהאו ) 2014רסלינג(הצואתרוגטקהגטותמרשלהסיפוריםקובץ

להופעתוסמךרניסיתית.מקרויתלפהזזרהמקושדת'עמבהד'בסתרדשהופעי

הייתישלאמשוםבעיקרנדחה.ופרסומהנשלמהשלאשרימהעליוכתבתי
חלףבינתייםרצןו.משביעבאופןסיפוריהאתלפענחהלצחתיכיבטוח

ספדהואבה,הענייןאתשובבישעוררמהממני.כשתנחהקצתהויאזמן

מרוסית:בסינסקי,פאולד(מאתעןדמגןהבריחה-טולסטוילבאחר
הספרעטיפתעלעתה.בוקוראשאני ) 2015שרקןהצואתצ'דונרבסקי,ליזה

מסביםאנדרייבנה,סופיהואשתוטלוסטוילבשל 1904משנתציורמופיע
ופין,איליההגדלוהציידשלידיומעשהבביתם,האולכחרדלשלוחן

לאישיותו.לחדורהמעמיקיםטלוסטוילשנפלאיםדיוקנאותציירשגם

גםהואהרביעי"מד mמלסלוטןהקחקים"תשובתהמפורסםוציודוופין

נועדהגטותמרבחגטקה.לאפסו''אפטרגטושלהארוךהסיפורגיבור

בסיפור(וכןופיןעלובסיפוהרסופרת,היותהלפניעדוחשובה mכציי

לעדתי,מעלה,היאהקפה')אלמהסוכרהלוך'הלבלוקדוםאח;רארוך

אפואליגדמורבציוחבדפיךהענייןהאמנות.מתחוםמעניינותסוגיות

להשלימה.הפעםשאנקהההיא,לשרימהלחזור
"הגיןולציור:שלהםהקשרמצויןגטושלספהרגבעלהכתוביםבדברים
מצורותעמוקבאופןיונקהוואותמוני,בי mמהאוגטולשהכתיבה

בהם,דק(לואהארוכיםהסיפוריםבשניובאמת,ציודיה."לשהקומפחיציה

קעטים) 29 (הקפה'אלמהסוכרהלוך'הלבאתייחס)בלבדאליהםאלום

בארשןו,עקיפים-הקשריםלראותאפשרקטעים), 22 (לאפסו'ו'אפטר
ההכללהדרךעלביותר.ב mהבמובנההציורלאמנות-שבניוישירים

מופשט,חללשלבאיתורועוסקהראשןוהסיפורכילומדאפשרהגורפת

דיאליסטי.היסטוריאירעושלבאיתורו-השניאוילו
אתלשחזרוינט;רבשםאדםהמספ;רשלבמאמציועוסקהארשןוהסיפור

הזרגשלשינהבחדרמדוברקיים.אינושכברבבנייןחרדשלוגלגלוומקומו

גםהבית.בלעי mלדימתחתשכנהם mשדילקפקא?)קשרעםאו(בליק'

ואילועצמואתתלההבעליםהחיים.ביןאינםכבדהבית,בעליוגםק'הזוג
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הרביעי"מד mמלסלוטןהקחקים"תשובתופין,איליה

גםבארגנטינה.מטילובארןולארץהוחזרהאשתובעודלמוות,נחנקק'

עשורמקץריקות.נותרוהדירותשותימזקנהמתההבעליםשלאלמנתו
להונוספובה mהוכיצד ,'קהזוגשלהדיהרעלוינטרחלוםלמותם,

שלהשינהחדרהיההחשדבאגףביותרהמרוחקהחדרכאשרחדרים,

בקדחתנותלחפשהחלהואמחלומווינטרשהתעוררלאחר .'קהזוגבני

ממוקםהיההיכןבמדויקלשחזרכדיהבנייןשלהמקוריותהתוכניותאחר

ההיסטוריהחיתהומהקודם,שםשחיתהלרפתביחסשלהםהשינהחדר

בסוףהוקמההופרדסהרפתשלשבמקומםמתבררבעליו.שולהבנייןשל

הוסביותרומאוחרמלחמהנכילשיקוםמשוכללתמרפאההשישיםשנות

הוואשלוהאובססיבימהחלוםמרפהאינווינטראמנים.לסדנאותהמקום
ארבעבניממוספרים,חלומות,עודעליוומוסיףשווב,שובאליוחחר

מהספוטניקשונים,היסטורייםאירועיםלתוכםמשרבבשהואתוךספרות,

לסוכ;רלבןחרסינהכליועדלחלל,הראשונהבטיסתוגאגריןיורישל

הסיפור).של(שמוהקפהקנקןאלממנונדודאותוהמעטרהאדוםשהלב

שלהחללכילומרשאפשרדומהאלום . mלפענקשהאבסודרי,סיפורזהו

מאכלסהואוחלומותיהם.דייריולתלודותתצוגהחללגםהואהשינהחדר
(יורילחללהראשונההטיסהאתופדרס),(רפתהחלוציתהתקופהאת

הפנטזיהאתנכים),שיקום(מרפאתהשישיםשנותמלחמותאתגאגרין),

כילצייןעודכדאיהאמנים).(סדנאותלכלימכליהנודדהמצוירהלבשל
כמואמנות).בתחרויותשופט(גםשופטפירשוובגרמנית, Richterהשם

כאןלנוישכלומ;ראדמה.לערידותוינטר""סלוםאתלנומזכירהואכן

דירוג.שלובסקאלהאסתטיבשיפוטעניין
עניינובספ;והמענייןהואשלטעמילאפסו','אפטרהשני,הארוךהסיפור

מוחמדלסלוטןהקחקים"תשובתממשי:היסטוריאירעושנשואוציור

הציירלשזהבשםהמפורסםבציורדיוק,וביתר ' 1676בשנתהרביעי"
שלהאוקראיניםשלו:הרקעחהו .) 1930-1844 (ופיןיפימובאיליה

ארסלןבקרבהעותומאניהצבאאתהביסוסירקו,אידןובהנהגתהדנייפ;ו

התובעאלוטימטוםלהםהציבהרביעימוחמדהסלוטןאלום ,) 1675 (

רצופהבאיגרתלוהשיבו'סקיה mזאפמחחשלהקחקיםמיידית.נסיגה
לציטוט:הראוייםממנה,קטעיםמביאהשגטווגסויות,עלבונות

אוכלהשטןיחרבןאשראתלצריפו,שלמזכירושלטן,ארוראחטוקרי,שץח"בן

וגםצבא,ךמפניבנואיןמוארהנצורי.בניאתתכניעאללעלוםזונה,בןצבא,ך

אלכסנדריה,שלהתיישיםזייניאלוףמקודוני,~ל.לבביליוני,כלבאמ,ךאתנזיין

מטבחיים,ביתטינופתכלאיים,בןאתון,חורחזיר,זרבוביתזין,בלדערלה,זב

 .) 144<עמ'בתחת!"לנושקמניאק,
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אלהלוךזהסיפורשלהשםעלוםהמספר
רוסיציורחוקרת"לשעברירבבסקי,איונה

אביב",תלבמחיאןו mשומהויוםוסובייטי

 mהאיגדבריאתלוותפשרשתרחיבכדי
ההיסטוריתהאמתבעקבותיה.שצוירוהציור

שישומה , mלאיגאותנטימקורשאיןהיא
זה,שחזוראלב;ו mמאשחזורכנארההוא

גלודכהרשוםעליועשהופין,איליהשקאר
שחזורלמסעשיצאעדשלא?)אפשר(ואיך

עשוהוקדישההיסטוריהאירעובעקבות

הממדים,גלודתהתמונהלציורחייםשנות

שלהקחקים"תשובתכאמורהואששמה
הרביעי",מוחמדלסלוטןזאפרוז'סקיה
במאמרלומ;רצריךכאן .-1891בשהשולמה

שלהסיפוראתלקראוקשהכימוסג;ר
ואכן .ופיןשלהציוראתלהכירמלביגטו

הציידאחרלתוריצאתיסיפוהרבעקבות
לאחדנחשבמומחיםשבעיניופין,איליה

ציידלינגלהואמנם,העלומי.הציורמגדלוי
ובנו",האיום"אידןולמשל,שלו,אחריםציוריםכמוזה,ציוחמהדים.

עמקוהאסתטיתחוויהליגרמובמשרתת,טובהבאיכותלארותםשאפשר

 . mלמספתהדוחייבאניעשליה
באמתהיהמה-השחזורנשואבקדום,כמוזה,בסיפורגםכיראויםאנו

כגןו:בשאלותמוטדרהפעםסיפורנומספרמרכזי.נשואהאו-לאומה

ריאליסטיציורשלמופתהואציורוהאםשלרטן?אוגאןוהאוופיןהאם

מבריתהעלוהירבבסקי,לאיונהוכחמה.ערך?סר mמשעמםציוראו

שהיאשלה,בלשונהבסיפורמובאתחדבתשובתהספקאיןהמעוצות,

פרובנציאלי?!מחורבןציורשזהתגיד"איךורוסית:עבריתשלתעחבת

אירעוהיאהקאזאקיםתשובת~ארר~י.ופין,איליהיפימובגאןו,הצייר

- ה~~ 9~אר-רו-~'יהואכזה;בר~ארך~ית!ה~אל.~האלבהיסטורי,
נבאוה."

-היסטורייםפרטיםלפרטיויודרתפניותהרבהעוברגטושלהסיפור
בירשולים);גםוביקריהדויממוצאמסתב;רהיה,(האוופיןשלהביוגרפיה

וגוגלו);פשוקיןעליוכתבו(וכיצדההיאבתקופהואוקארינהחסיהתלודות

רובים,מגלבים,חרבות,חפצים,ציירכיצדשלו;הצבעיםאתופיןרקחאיך

עודו.נשותיהם,שלפניםוקלסתרקחקיםלשגלוגלוותאריגים,בדים,

ציודשלרטרוספקטיביתלתערוכהעודזמננועדמגיעהחקורהמספר

גם mהנזכ<עירבפתקפורט-1990בשנערכהופהר-סובייטיסובייטי

באדראנרדיאסאדורנו,תיאודורבנימין,לוסרשלעוירםהקדום,בסיפור

לקהלהוסבירהתעחכהבזמןבהשהתארחלייבוביץ,יעשיהוופרופ'
מפרנקפורטהמספרחזרמאז )."ידוו-נאצים"דבריופירשואתשומעיו

בקשומזכירשאינוענייןואיןבוהוופךבוהופךהאוממנו.מרפהלאופין

המספרלשחחרבביקורנחתםהסיפור .לאחבןעודוגאמבלוו;ד-אליו
מחוהומעיןלרגל,עלייהזותצרואםבנתניה.בביתהירבבסקיאיונהאלצ

במרמלהדמקנחיםהשנייםעולומו.ברפיךמרוסיההעלוהשללמומחיותה
"זהציפורים.(חלב)חלףלכומרמאלאקו","פטיצ'יההקרויהחסית,

האחרןוהעמדועד .) 195(עמ'קקי"במקוםסלףאמרנקי,שפהבארt;כית
לשעדתוחיתהומההמרמלהד,לשעטמההיהמהבדיוקיעדויםאיננו

מעיקהר.שחיוביתלהניחנוטהאניכיאםופין,לעהמספר

 mהניחבזכותחאתרוגטקהשבסיפוריהטובהאוהזההסיפורלטעמי,
קת mהמדומתווהעזה,צבעוניותושלו,העשירהלשוניהמקרםשלו,החסי
באהבהביותר"המתוקכגןומפיו,שוםפהשמצוטטותהאמירתוופין.לש

אתמחיתומשיח"ונשמתדמגוגגוגנשמתאדם"בכלאוהאלימות",היא

לשמשמץיותרבוומפיחותגטוסיפורילשכללברדךהצחיחהטקסט



ספהר,עלכלולבמבטגדלוה.אמנותיצירתלכללעדתי,הדרשו,טירוף
הארוכיםהסיפוריםשניהםשלוהמרכזייםהציריםששניסבוראני

מתאפייןהראשןועצמה.האמנותכאמדהשעניינם,למעלה,שנסקרו
המניעסדרתיוחלוםבנייה,תוכניותשרטוטים,מפות,מופשטים,בקווים

אנשוי,מורכב,עמוק,עשיהריאליזםכלווהאוהשניהסיפורהמספר.את
החוויהמבחינתאבלהמחברת,כוונתחיתהזואםיעדואיננימשעשע.

בגדלו.כאןמנצחרפיךשלהמשתגעשהריאליזםדומניכקואר,הספחתית
נראההאמנות,עתידעל"נבאוה" ,ה~~ 9~כא-רו~'יבהכרחזואיןאםגם
להגדיחכמקובלהמימזיס,(אושהריאליזםהאוממנושמשתמעמהכילי

כאמורכשאריתיהאחרונה.מילתואתאמרלאעודהאמנות),בתלודות
מלציחרפיךכיחשתיבסינסקי,שלספרועטיפתעלרפיךשלהתמונהאת

הזרמיםלשאלתומעברלהם.תצלחלאמצלמהששוםדבריםכאןלבטא
הבמהמרכזאלמחזירהזההסיפורונו'),ריאליזםמלו(מופשטבאמנות

הזמןהגיעואלוילשלויים,כמדומנישנדחההאמנותי,הגאוןשלדמותואת
אליו.לחזור

עלעולים

אי-אפשרויפים.טוביםמהםרביםהעת.כלאורחאיםרביםשיהרספרי

אבניםכמהלעת,מעתמהם,אלדהלכןבהם.לעלעלרקכלום,אתלהקיף
לאורזוכיםשאינםמאלהודווקאטובות

הזרקורים.

* 
הזהבים-פורתארובןשלכתיבתו

היא- > 2014 , 11עתןר<ספריסכרלי rא
ביטוילידיבאוהדברלעילאאינטליגנטית

חשופה(לואומוצפנתמקותדדבהיותה
בדרךתמידמנוסחיםהדבריםומוחצנת).

מבק;ש"כשאתהלמשל:ומרומזת,עקיפה
 mניס .) 126<עמ'י" mשחסמבי;ןאני

"הלאאו:לוידידות.לתשוקהאליפטי
 .) 129(עמ'פחד"היאשסימטרי;היעדת;ם

משוםאלויפחד?מדעופענוח:התובע mניס
בנוסףשקלוים?ות mבכזהעלזהמאיימיםירתהאושניים,שבסימטריה

בהםעשוהשהיאבמונחיםלעתיםהמפתיעה mמלומכתיבהגםזולכך
הבא.שבירלמשלשימשו.

כסרליאיוחזהבים

עדרךשלוחן

ענו"םנכפ!זתהלשהןאתעררןאני

 ,י~י.ע-ד; .iל ם~~~ 9 ~ים~ ?iל·~מ~לים
~קר ד~~~ר~דה tfרל.י7זPסד
איןהאחרונה.לאחרוסעהד

~ i ל~רברתר~ם-: - ,T T " 

עדרשר ?i ~ i~ינ םי~~ז:;ם ryל.
דרוילזp~פ~ררתת i~נ:ריק~~קומר

שצריךמהנישאין

 ו:~ T ~'ז:; ~~י ש~~

מעברערוך""שלוחןחילוניים.נצוריים,יהדויים,בסמליםעשירשיר
מדריךהיוםעדהמשמשקארויוסףשלההלכותספרהאושלו,לפשט
למאמררומזממורקים""כליםדווקסי. mאוביתבכליהודייםלחיים

דיהרנאה,אשהאדם,שלעדתוהמרחיביםדבריםשלשוהבדברהתלמודי
סמלכלומר,זה,שלהיפוכוהאוירוק"לחטה"שלוחןנאים.וכליםנאה

היאהאחרונה"לאחר"סעוהדחילוניים,בהומייםלוחייםקזינולהימורים,
הדתילעלוםמחוץכברכלומרישו,שלהאחרונהסעדותושלאחרהסעוהד

במקשד,אשרהפנים""לחםושוב,לנדבות"."שייריםגםבהאיןלוכן
עוחמקשדשאינו

היהפליאתיאתשעוררמהאבליותר.אופחותמוכריםסמליםכאןעד
במקורו,עיוןאותיייבה mפשרויעדתישלאעכו"ם""כפייתהביטוי
מעשוה","גטשקרוימהבסוגייתמדוברבתלמדו.גיטיןמסכתבמעמקי

רוצה.כשאינואפילושונות)(מסיבותלאשתוגטליתדגברמחייביםשבו
שיאמרעדאותו"נופיךהרימצרןו","ליתדחייביםשגטמכיוןואלום
להזדקקמותרוחבטות,מכותממש,באלימותזו,כפייהלצורךאני".רוצה

ביהודי.מנותיושיפליאבריאלגוילכומרומלזות)כוכבים(עובדילעכו"ם
גוי.בידילפעולהווצאבכפייהשניתןלגטעכו"ם""כפייתהביטוימכאן

פורתראובןענייננו).לצורךבהלנודיאבלכאן,מסתיימתלא(הפשרה
החילוניבציבורלבבדלמעטיםהמוכרבמשוגשימשואפוא,כאן,עשוה

באופןלנולתארכדיסכו"ם),לשמיןהואשעכו"םלחשובאלוי(העללוים
שלוחןלאאבלשלוחן,לפנינועורךבשירהדוברמורכבת:מציאותמוצפן

הפוך""שלוחןאפילואלוי,אלאערוך","שלוחןדינילפיכהלכהמשפחתי
יחסיבעלהעלהכופהלאשהביטויהוא-שלוחן"עליו"הפכה(בתלמוד

חייו mבאושהשינוימעידעכו"ם""כפייתבביטויהשימושאנאליים).מין
החופשי.לצרונולגמריאיננומחלול,גםואלוילמחלוןממקושדהדובר,של
וידויבהיערדאבלבווידוי,השיר,לשבסופוצור,ךחששהדוברפלאלא
מפוארות"שתיקותאילם,וידויזהועוד"),מקשדאינוהפנים("לחםדתי
(כמוהואוגםקצרות,שורותשתיבןהאוהווידויזאת,בכלוידוי".של

מקודד:וידוילמעלה),בדוגמאות
שצריךמהביאין

השאר.כלבייש
להמשיךאםהשאר"?"כלומהושצריך"?"מהמהוהזה.הווידויפשרמה

להאמיןהואשצריך""מהעכו"ם"),"כפיית(לשפשרנימישורבאותו
(אמונה).בושאיןמהוזההרמב"ם),שלהעיקריםמי"גהארשןו(העיקר
לנקוטאםאויותר.נמוכהבמדרגהכביכלו,מצויים,השאר""כלואילו
אתלקייםהואשצריך""מהעולם:השקפתאותהפיעלאחרדימוי

שליישובומצוותהארץ".אתומלאוורבו"פרושהיאהארשונההמצוהו
לשבתבראה,לתהוו"לאיעשיהו:כדבריעלום

הנאותלש"התהוו"הןהשאר""לכיצהר".
אומר:המבט,אתמעטלהרחיבאםהעלום.

גברים.באהבתעוסקיםבספרמעטיםלאשירים
אלנאסף"הסדיןכסופה'.'עטיפההשירלמלש

איברך /התשוקהתלםאתחורץהירכיי;םבין
השירבבשר?"בסדין?נוגע-לא-נוג;עהזקור

עוסקאחריו,דטרויט'מעלרגלאלף'עשרים
דטרוי;טמעלרגלאלף"עשריםב"כתובה":

מאוירת",("כתובהאיוריה"לבאנחתמהכתובתי
הכתובה .) mמפואכתובההיא , mהמסולפישוב

נמשךהתהליךכימביניםאנומאוירת.איננהעדייןהראשןובביתהנזכרת
האחרןו:בביתבביתהאחרונהבשוהררקמסתייםוהאושלשו"או"שנתיים
פשוט."לאתהליךהיהזהמשמע,הכתובה."איוריאתהשלמתי"בשיקגו

* 
עודאולתרמןלשונסקימביאליקמשוררים,עושריםממאהלמעלה

שיריםבאנתלווגיהמשתתפיםלצגובעוןרשטרנברגליאורסומק,רוני
בהיש .) 201sה mהמא(הקיבץושחףאילנהשערכההנגבארץעל

ביןמכברהזנוחהקשראתהמעמיקיםשיריםרבים,נפלאיםשירים
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