
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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1 
אתחיללאהמדברי.הארץלנוףהישארליהקואר
ששבהאחדרקאצייןהמקום.צרכיכאןלמנותם

תלמהמאתציך',לנחל'בדרךהשירלבי.את
אותר:החותםהשלישיהביתהנהדינשטיין.

גסלעקיבאעמיר /יכולהשירה

מדב:רוממה.נפערתהגולירה,ביריהדלפתע,
זזק~:ם~רוקיז q "לעיס. 9 ~~ר~- י~ל~· :~ק~-ל~

נרךiים.רוכבת~תלו~קט;~י iJע ?iזiJ P~ק~ה
נחלב.לחם nרילשלרגלייצטנף·ממסגף.צריףלצ J ל ו~~~קg חהר-ףb -;זז : ·; ·;- .. ·: ~קל

~כנות.?~זזכי ך~jי??~ךם

תרבות'שב'גרילהההבטחה

המדברנוףלשהומדויקהיפההתיאורמלבד
שרהרמתבלטתהאסופה)משירילרבים(המשותף
ררת mפיתלוהטקטוניהשקע"בקצהייחדוית:
כמרקלוטת mהמשררשלהחהדהעיןבדדוים".
מסרגף",ר"צריףבודדים""חורתשהדבמשקפת

שומעתהיארגישובמיקרופןובחלב".לחםר"ריח
ברכות".לפהר,מדבר"אדםממרחק

דינשטיין.תלמהשלשמהאתקודםשמעתילא
שיהר,ספרישניפרסמהכברכימצאתיכשבדקתי

ואוד ) 2000 (פעוליםבספרייתאישייםטקסים
ערדוקארתים.טרםאך ,) 2005 (חשרןבאבןחחר

השירטעמה),טובעל(המעידעיניאתשצדפרט
איןכלרםבזיכרוני.ההדדמשהרלכיי.לו'מוקשד

 ) Robert Bly (כליירובוטהאמריקאיהמשוררזה
 2008משנתשבמדורינזכרתיכן!אכן ? 1926יליד

משהבידישתורגםכמרבואנשיםספחעלכתבתי
שגםמתבררלשיהר.קשבבהרצאתהוופיעדור

בשרימהמשיריו.כמהתרגמהדינשטייןתלמה
אהבתיהזה"במבחרהשאר:ביןעליוכתבתיההיא

שירילכאוהרלשו.מינסרטהשיריאתבמיוחד
הותבוננותגדלוהאמנותכמהאבלפשוטים,נוף

במשורריםקינאתיתמידבהם.משרקעתעמוקה

הנוףאתלתארהיעדויםהגדלוים,האמריקאים
שירשםהבאתילסירםארצם."שלהועירוניהכפרי
הוא:הנה'ברכבת'.ר, mשבלמאחדקצר

קבוצתשלהראשוןהשירההקראתאירועהתקיים 2007בנובמבר
לאוניברסיטתבכניסהשפועלגר",טר"קופימלצרירתתרבות'.'גרילה

התאגדותשכללמאבקהקפה,ביתהנהלתנגדבמאבקפתחואביב,תל
הוגנים.העסקהתנאילקבלתודרישהלעובדים''כוחדרךהמלצריות

שגדרהבשביתה,פתחווהעובדותלתנאיםסירבההקפהביתהנהלת
הראשונההמלצריםשביתתשהיה-המהלך .מהןחלקלפטרניסיון

התקבלו.המלצריותדרישותומרביתבהצלחההסתיים-בישראל
אירועלקירםיותרסטריארטיפייםמקומרתהרבהעללחשובקשה
בסוףאירועאותראךאביב,תלבאוניברסיטתקפהביתמאשרשירה
שהאחרוןשירה,הקראתאירועילשישה-עשרפתיחההיה 2007שנת
תמיכההבעתחיתהומטרתובשדרותהתקיים- 2011במרץ-בהם

התקיימואלובשניםהעסקתם.בתנאיהסוציאלייםהעובדיםבמאבק
עובדיםשלילדיהםגירושנגדהפגנהשכללותרבותגרילהאירועי
באבן-ההפרדהגדרנגדאל-עראקיב,כפרלפינויהתנגדותזרים,
ההתיישבותנגדמחאהבירוחם,אקרשטיןמפעלבעובדיתמיכהריס,

שכדלהעלאתבקריאהישראלבנקמולוהפגנהבשייח'-ג'ראחהיהודית
תרבותגרילהקבוצתפעלה-האוהלים""מחאתבמהלךגםהמינימום.

-שירהאסופותכמהלאורהוציאהפעילותהבשנותאירועים.בכמה
 . 2011קיץמחאתבעקבותהאוהליםשירתהיאבהןשהאחרונה

השמאליהצדאלבעיקריוחסרתרבותגרילהשלהמחאהאירועי
השתתפוימיןכאנשישהזדהוכשמשורריםגםהפוליטית.המפהשל

הקבוצה.חברישארגנו"החברתיים"האירועיםאלוהיובאירועים,
פוליטיגררםערדכאלרקתרבותגרילהאללהתייחסתהיהטעותאבל

לשינויניסיוןחיתהתרבותגרילהשמאל.משורריקבוצתארשמאלי
במובןהפוליטי.בעולםרגםהשירהבעולם-הישראליתבחברהעומק

רחבקונצנזוסתחתשאירעואלהארהמתונותהקבוצהפעולותגםזה,
הקבוצה,מיוזמישמראלרף,מתילמדי.רדיקליתעולםמתפיסתחלקהיו
בן-שלרמיעםיחד(שהנחיתימחאה''שירתלתרכניתבריאיוןאמר
למציאותכהתנגדותהשיריםאתמביאים"אנחנו :) 2010באוגוסטעטר

השבעיםמהמקומרתהשירהאתמוציאיםאנחנובשטח.שקורת

קורהמהובודקיםביאליקלביתשאנניםמשכנרתביןשלהוהבטוחים
חברתיים."מאבקיםעםסולידריותשללאירועהופכתכשהיאלשירה כליירובוט /ברכבת

~:דכל ?i~ג
החשכה.מתןרונעיםמגיחיםכהיםמכ;ניתפסי

 ק~~~ ז~~:~ iJסכ~~ת ·וכלה~ל· ;קt~~~תל;זi;ק ~~~
ר:י·

לגמרי.מאשרמ;נטנה,נמיזלרה,י mהתע;ר ·: -:· :· T TT : T '•, : :-:•• 

שלבלבדבודדיםאירועיםאירועיםהתקיימו 2011קיץמחאתלאחר
התקשורתיההדהברק,מהםונעדרוהשתתפומעטיםתרבות,גרילה

כךבוטלו.אףשתוכננואירועיםמןכמהלמחאה.שקדמווהעניין
חדלההרקמה,שבהבמתכונתתרבות,גרילה 2011קיץלאחרשלמעשה
קיימת,עדייןולכאורהרשמית,פורקהלאשהקבוצהאףלכן,להתקיים.

עבר.בזמןעליהלדבראפשר
ספרהאתלאורשהוציאהספרים,להרצאתתרבותגרילההפכהלמעשה

ביןישירקשרליצוראי-אפשראך .שחררגביעלשחררקיסרעדישל
(והגמישההמקוריתהקבוצהחבריכלשלאמשרםהןלהרצאה.הקבוצה
גרילהשלהמקוריתהקבוצהשחברימשרםוהןבהרצאה,קשוריםלמדי)
'רעב'.אר'מעין'למשל-ספריםהרצאותערדהקימותרבות
ידללאהשירה.בעלוםאחריםמגורמיםאחרתהתנהלהתרבותגרילה
חלקלא.רמהלאירועיםייכנסמההקובעעררךללאברורה,מכוונת

אלאשנבחרומשרםלאאךמראש,ידועיםהיוהאירועיםממשתתפי

חדמשהמאנגלית:

• 
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