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 20:30בשעה ; 13.10.2015בתאריך:

הטלק'נתהספרצאתעם
איפרגךטלשלהרביעישיריהספר

* 
 20:30בשעה 2.11.15בתאריך:

הזההקשבהספרצאתעם

הרפזלאהשלהשלישישיריהספר

ילוו:ישוחחו,יקראו,

שדהליאורגזית,יעלדיג,שושנהאלון,ריחימינצר,אולט

חסקי,שלומיגלדמך,מוטישמי;רזיוהגנאור,יבחרגור,יעל

פישרגיורא

ילוו:ישוחחו,יקראו,

נפשי,יחזקאלגלבוע,דניאליהו,אלילב,נמרוד ,לבעמיר

טומייגיל,רךבך-משה,יקירשטרנפל,דצביקה ,מילקלווך

יוניכהך,שחר ,אנושיקרןפרץ,מאור ,רוזנורונךאגמי,ויאך

סירךסגל,אילנהברויטמך,פביאך ,הוטניקשמעוךגבריאל,

אביסרור

מהרכבתציבוריתתחבורה'רידינג';בחניוןבחינםחניההנמל;שלבחניוןבתשלוםחניהאביבתלנמל , 22האנגראקו"ם,שלהיוצרבית

רונךריחימנחה:



שירים

 9שטדיתשלוםסמי

 2015"הדרך",פסו,אברהםהשער:תמונת 25סיוןאדיה

ס"מר soxר soב,דעלשמן 27אוודבוך-אודפזיצחק

 51עבאדייוסי

 11היסלופויקטודיהמאתהזריחהעלאביטובידוןשידה:סופ"ש

 12חייםמרדעדינהמאתהבאההנשימהעדעלדייךזהראלישבע 28דונןדיתיהסקי,שלומינץ,ליבנהדקנטי,אהובהמרקמן,נגה

 12זהבילאהמאתושבהרצהעלצודןגבריאלנשים:שידתשלקטנהאנתולוגיה

שמעתילאמזמןועלגלדמןמרדכימאתלילהקועלפדלגיא 4בריקאהדןהילהמאנגלית:אטרוד,מדגדט

איריסמאתהלילהטווסיאת 5איזוצ'ייבאנה

 14קובליואידיסיה 7צודאדיאלידולי

 16ומחקרלעיוןתחומידבעתכתבשאנן,עלצביבןשאולדבקה 18נונסדונה

 18יאירבןסיגל

מאמריםרשימות, 31בחלולאספהאן

 17עמיחייהודהשלשידעלעוזריוסף 33גדוסמןחגית

 19אדףשמעוןמאתהחתונהמתנותעלברוךז'אןדינה 33עדאקיקלודמןנעמה

 22חלפירחלמאתהקרחעלבלטעלפזיובל 34גודדוןמסלדלילה

 24סיוןאדיהעלאולרדוד 34אליעזרבתחגית

 26חילונימצלייןפרידהאוודבוך-אודפז,יצחקלזכרלריחן,עמוס 35פדימיה

 26אודפזשלהחסדאביטוב,ידון 35נסיםמיטל

 32בחלולאספהאןעםמשוחחוייכדטדפי 36אבדמישירלי

 44 2015בישראלושידהבמרשתת'טדאפיק'עלגלעדיובל 36פישרהדד

 37מנדדובסקיחגית

מדורים 37שלפיורדית

שעהלפי 48צידליןאסנת

 8אהבהראשית-וייכדטדפימאות, 48הדפזלאה

 9שטדיתשלוםסמי-בדקוביץ'אילןישראל,שידת 49טוב-ישראליאבןאילנה

בדאוטיגן,דיצ'דד-סומקדוניפינה,חצי

 15שטדנבדגליאורמאנגלית:סיפורת

 16אפולינדגירם-שטדנפלדצביקההצרפתית,הפינה 46צחוקלאזהמשמדי,אביבית

-דגןניליוערכה:ליקטהשידה,סופ"שמתוךמבחד 49עבודהזכריה,תמר

 28השקט""צליליעלון,צדוקקישור:קטעי

עלחדש,בתרגוםקאמימאתהנפילהעללריחןעמוסזה,מצדספריםביקורת

 38וערדפרדתראובןשלשיריםספדעלגטו,תמרמאתרוגטקה 6ידידיהאסףבעדינתלוךננהעתעלנונעיוסי

 42תרבות'שב'גדילהההבטחה-סגלעקיבאעמידיכולה,שידה 7בדנזוןאלרגיתמאתברחובותרוקדיםעליהבדן

 50ענברגדימאתיקד""אחעלבז'דנומאיהתיאטדון, 8דוזנפלדאסתרמאתהזמןקצהאלעלכהןיוספה

 51החילוניות?שקיעת-יצחקיידידיהתגובות, 8מויאלאתגרמאתישראלפרסחתןעלנסהבןשלמה

 52 77עתרןהמלצות 10גובדיןנודיתמאתה-והדורותקריאתעלמנדה-לויעודד
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יד.כתבימחזירהואינהכותביםפניותעלבכתבעונהאינההמערכת

כצרופה.וורד,בקובץלשלוחרצויטקסטים



לפי
שעה

וחשבוןסיכומיםשלחודשכללבדדךהואתשריחודש
נפש.

תמיד,עושיםשאנואתלעשרתהמשכנו ,מבחינתנואנו
שונים,בכרשאיםנגענו ' 77עתרןשלרציפיםגיליונותהוצאנו

גםבכךלהמשיךמתכווניםואנחנושוניםלקולותבמרתנתנו
הבאה.בשנה

* 
יקרים:וחבריםנפלאיםיוצריםמשנינפרדנוהזאתהשנה
ממשארררברך-אררפזויצחקרחצי,כחודשלפניסירןאריה
בררך.זכרםיהיאלה.בימים

* 
זהבגיליוןמנסיםמכיורנו,אחדכלגלעד,ויובלסגלעמירסיכומים,בענייני
הנכתבתבשירהביטוילידיובאיםשבארכפיחברתיתמחאהעניינילסכם
תרבות';ר'גרילההאוהליםמחאת-עולמהאתהמעסיקיםובנושאיםכאן

השנהאתליורהמעוררתשהיאשהוויכוחפואטיקה','ערסלכ,ךובהמשך
 .הקרובהזראתגםהנראהככלוילווההחולפת
רינהרגםלריחןעמוסגםמתייחסיםמרתק,אךכללמתוכנןלאבאופן

כותבלריחןשחר.בןהיללהואלרציפו,שלהסמליתלנפילתובררךז'אן
מתייחסתבררךרז'אןקאמיאלכדמאתהנפילהשלחדשתרגוםעל

החתונה.מתנותאדףשמערןשלבספררזרנפילהשללמשמעויות
שהיהאירופיהאחדהספרים,בשניהמרטיבהתגלגלותאתלבחרןמעניין

בצלגםועכשיו;כאןצעיר,ישראליומשוררסופרשלוהשנילקלאסיקה,
הנפש.חשבון

* 
קולותהמשמיעהנשית,שירהשלקטנהאנתולוגיהעימצהגיליון

קולות:בכמהמדברים 5בעמודאיזרצ'ייבאנהשלשיריהכךם;ישונ
כ"נציגתמהגרתהזרה,בשפתההשירהבעולםמהגרתבחברה,מהגרת

גומרת").אותיתשמעו("לאקולותלהשמיעאמררשאיכרהיפה"המין
כאובייקטהאשהאתמציגזה)(בעמודארטררדמרגרטשלהמצמררשירה

 .במוזיאוןממוסמר

בחייטרודהאשהשלשגרהקולותהםבשיריםהנשמעיםאחריםקולות
עלמחריכתאמירהילדים,גידולטרדתמתפרקים,אריציביםזוגיות
המושפעתערבייהמשוררת ,פלאת'לסילביההרמאז'אכילה,משטרענייני

"לבן",מבטמולעצמיבמבחןנשית-מזרחיתזהרתאליק,יומבמדרוויש
וערד.לאשהאשהאהבתיום,קשרתכנשיםילדיםאגדותגיבורות

נשיםמדיפחות .דופןיוצאמשהרלאזר?מבחינההחולפתבשנההיהרמה
לעניינישרהבאופוזיציה,רובןבכנסת,נשיםיותרהבכיר,האקדמיבסגל
מלאתעםסוערות,תגובותמעוררתבגופייהכנסתחברתמגדרי,שוויון
רמתןמשאלנהלבדרישהבצרםפתחונשיםפתחואיתן"ל"צרקשנה

וודאיהגדולותהמידותבעלותמחאתהמכנסונים","מחאתגםהיולשלום,
וחומרה.ווליוםשלשרנותבדרגותנוספים,ענייניםשהיו

לאאתכהן,ריקיהמשוררתשלהפרויקטאתלצייןראוישלנר,בתחום
הציטוטעםהמתכתביםותצלומיםשירים 100שלכינוסאשה,נולדת
 .סטארטהדבמימוןאורלראותהעומדבספרברברא;ורהסימוןשלהנודע
משכילותיותר,בריאותשנשיםהואבישראלהמסתמןהנירוןהכל,בסך
עדייןמהדרה,סובלותמהןרבותעדייןאךנשמע,וקולןיותרפעילותיות;ר
 .אונסקררבנרתהןעדייןמגדרי,רקעעלנרצחותרבות
 •מעודד.רזהלמצבן,המודעותשגרברתבכךישמסוימתתקורה

ופורייהטובהשנהלכולםשתהיה
בסרמיכאלגלעד,ישראליעמית
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איזוצ'ייבאנה

מחמד

 י~~ז;כיי;ךעלא ר;ח~~~יזpןp~יטז;כי

~זר~םז;כ?~~ים~ם;ךיל?ב~~יט~ם~לא
ם.~~לא י~~ז;כיי;ךעלאז;כ?~~ים~יזpןp~יטז;כי

ס~רזקיזf?ז;כי~ת ע~qז:
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1 
מבשריעםבזמןאחורה

הציונות

קלישךהירשצביהרבלזךננה,עת
בעריכתמקראהלציןר,וההתעוררות

ותנועתצביבןידהוצאתידידיה,אסף

עמ' 280 , 2014הדתיהקיבוץ

חירשצביהרבשלספרוהתפרסם 1862בשנת
הרעיונייםהזרעיםאתשטמןציון,דרישתקלישו
המאהשלהשמוניםשנותבראשיתשהנצו

עםהמקראה),מחברלתפיסת(כךהתשע-עשרה
ציון"."חיבתבתנועתהדתיהפלגהתגבשות
וקצריםמענייניםמאמריםארבעה-עשרבמקראה

 2012בשנתשנערךבכינוסשמקורםיחסית,

 .ציןודרישתהספרלצאתשנה 150במלאות
וסופריםהוגיםשהיומצייןידידיהאסףהעורך

באשרהציונות"מ"מבשריקלישוברבשראו
מודרניתלאומיתתפיסהלמצואניתןבמשנתו
ידידיהאולםהמסורת.במונחיהשימושלמרות
(עמ'לאומית""טרוםתפיסהזותפיסתואתמכנה

מערביהודישלהאמנסיפציהזאתכשבכל ,) 11
ומטרתןהאלוקיתההשגחהיד"הןאירופהומרכז
ישראל"גאולתשלההדרגתיהתהליךאתלהניע
 .)םש(

-מלאךאסףשלהראשון,במאמררקאעסוק
בעקבותהציונותמבשריעלמחודשת"מחשבה

המאמרשהנו-העכשווי"הלאומיותחקר
שמלאךלצייןישהלאומיות.עלהיחידהתיאורטי

"בסיסי-לאומיתסוגיהעלדוקטורטכתב
בעידןיהודיתלאוםמדינתשלהלגיטימיות

באבחנההיאתפיסתותמציתמודרני";הפוסט

כתופעההציוניתהתנועהשלההיסטוריהבין
שלהימיםארוכתההיסטוריהלביןמודרנית

רקהיאהציוניתשהתנועההיהודית,הלאומיות
 .) 17(עמ'ההיסטורייםממופעיהאחד

הואהראשוןמודלים:מובאיםתפיסתולהצגת
אנדרסוןבכדיקטשלהמודרניתהלאומיותמודל

המודל .מדומיינת")"קהילההמונחאת(שטבע
ה"~תנותפיסתאביסמית,אבחונישלהואהשני

הפרימורדיאליזםמתפיסתשצמחהסימבוליות"
הלאומיותביןמנתקהשלישיהמודלהתרבותי.

שוניםמחקריםסמךעלוחילון,מודרניותלבין
עתיקותבתרבויותשגםלהסיקאפשרשמתוכם

(עמ'מודרניתלאומיותהמאפייניםרכיביםישנם
בנימיןשללקביעתומלאךנדרשהיתרבין .) 21

בליהגיעוכברעתיקותתרבויות"כמהכיאקצין
הודו,סין,-קדםבימיאומהשללמעמדספק
יווןמצריםוישראל,יהודה ]".[מסופוטאמיהפרס,
קולומבוס"שלפניבאמריקהתרבויותכמהוכן

כימלאךגורסזאתבכלמדועברורלאשם).(שם,
הנבדלתזוטא,כלאומיותתפקדהמדינהעיר"כל

באופילאאךבגודלבעיקרהמודרניתמהלאומיות
פוליטיבמשטרמדובר[שהרי ) 23(עמ'הזהות"

נשים,מתוכווהדיראזרחים,נחשבוכולםלאשבו
ללאוםכשותפהעצמההרואהועבדים],זרים

6 
 384גליוך

העיראהבתהאומנםאח.ד

לפטריוטיותזהההמחוזאו
שותפיםהחשיםאזרחיםשל

עםרגשיתומזדהיםשווים

הריהפוליטית?המסגרת
היולאהעתיקהבתקופה
ממלכותנתיניאלאאזרחים

שהמושגאבסולוטיות,
רלוונטיהיהלאריבונות
וללאומיות?לכךמהעבורם.

טענתאתלדחותישלכן
עתיקותשבממלכותמלאך
ברורה,לאומיתתודעהחיתה

לטריטוריה,יחסשכללה
"וכןומנהגיםדתשפה,

עליונותנבדלות,שלתודעה
 .)םש(מולדת"ואהבתפטריוטיותרגשיזרים,על

באשרהלאומיותהעדראתמסבירעצמומלאך
עלהתבססהלאהעתיקהבתקופההאימפריה

דתישיתוףעלולאהמשותףהמוצאתודעת
טבעהאלאהמורחב,השבטיהמודללפיתרבותי

המלךשלהמרכזיותפוליטי:ארגוןשלחדשדפוס
 .הלאוםשלהמרכזיותבמקוםבאההמלוכהובית
ולכלהאימפריה,במסגרתתרבותיגיווןשנוצרכך

תודעהחיתהוהפרובינציותהחסותממדינותאחת

 .) 24(עמ'משלהשבטית-לאומית

הטענהעםהמחברמתמודדהפרקתתבסיכום

חלקהםהעתיקבעולםהלאומייםהמוטיביםכי
שוניםהםכךומשוםדתיתמיתיתעולםמתמונת
סבורהואהמודרנית.הלאומיותמןמהותית
מושגשלהמצומצמתבהגדרתונעוצהשהבעיה

 .) 26(עמ'הלאומיות

התיאורטימהעיסוקמלאךעוברהדיוןבהמשך
ומסיקהציונות,מבשרישלמחודשתלבחינה

התופעהבגיבושהחלוהםכינץ)יעקב(בעקבות
הלאומיותרעיונותסביבהתלכדותשלהחברתית

מןשהתעלםנץ,עלמלאךחלוקזאתעם .) 28(עמ'
היהודיתהלאומיותשלהמתמשכיםהמאפיינים

גילוייםדהיינו,ימינו,ועדהעתיקההעתמן
פוליטייםוגםפולחנייםטקסטואליים,לאומיים

(עמ'הלאומיתהטריטוריהמןהניתוקבעתאף-
לאומיותהאפשריתהשאלה:אתשמעלהמה .) 28
"לאומיות"כתפוצותאו"לאומית"כתפוצהזו

טריטוריאלי?בסיסבהיעדר
סוציולוגיתבזיקהצורךשישנץעםמסכיםמלאך

הכללתוגםמכאןהציונית,לתנועהארגוניתאו
בזקלזאתהציונות,מבשריביןקלישוהרבשל

שלהסוציולוגיתההתגבשותעלהשפעתו
יישוב'חברתבאמצעותבעיקרהציונית,התנועה

להפריזאיןמלאךשללדידואךישראל'.ארץ
להקמתהסמוכותלשניםמעברמבשריםבמציאת
כןלא"שאםלכך:שקדםומההציוניתהתנועה

כוכבאברחלדי,יהודהרביהרמב"ן,גםיהיו
(עמ'סוף"לדברואיןהציונותממבשריונחמיה

31 (. 

הלאומיתההיסטוריהכילטענהחתרהואזאתעם
מופעים"ולההעתיק,בעולםתחילתההיהודית

הנוגעיםטקסטים ] ... [ומגווניםחשוביםרבים,

ידידיהאסףורןע

החזקההגלותלתודעת
הלאומית,האחדותולתודעת
ישראללארץהשיבהלתקוות

לוחםכמלךהמשיחולהופעת
טקסטיםישראל.מלחמותאת
בתורתבתפילה,מופיעיםאלה

היהודי,ובהודיוהנסתרהנגלה
להיווצרותןהבסיסגםהיווהם
התנועותמןחלקשל

את .) 35(עמ'המשיחיות"

באמירההמחברמסייםטענתו

המובהקהלאומי"האופיכי
מתבטלאינואלהכלשל

למרחבההדוקהזיקתםמחמת
מכךומתעלםדתי",התרבותי

בקשראלאבזיקהמדוברשלא
כדת.היהדותשללעולמהאינטגרלי

יעלשלמאמרהאתבקצרהלאזכררצונילסיום
הרבחדשה:ובשורהלאומיות"דת,ויילד-ישראל:

 .הציונות"מבשרנינאםליאוןאריהיהודהד"ר
למגורשיצאצאקורפו,בקהילת(רבנינאםליאון
פגש ,) 1852עד 1789או 1782בשניםחיספרד,

החדש,"המסר .אלקלעיהרבאת 1839בשנת
אתטלטלמביבאס,ששמעוהמקורי"הנועז

(אזישראללארץהגיעשאף ,) 56(עמ'אלקלעי
בחברוןוביקרהעותומנית)באימפריהמחוז

שמנתהיהודיתקהילההתגוררהשבה ) 1852 (
איש.מאותכחמש

בכתיבתוהואנינאםשלחשיבותועיקראולם
להבנתכליהתנ"ךפסוקיבפרשנותשראתה

מציאתתוךוהלאומית,הפוליטיתהמציאות
לטענתו,הסוד.בתורתהפוליטילעתידצפנים

שליזומהפעולהבאמצעותבעיקרתהיההגאולה
המסורתייםהרוחנייםהאמצעיםלצדאדם,בני

אדםבנישלביכולתםהאמיןנינאםהמקובלים.
"להסתפקותקראעליונים","מהלכיםעללהשפיע
ישראלארץבישיבתהכרוכהלסגפנות ]."[במועט

עםבגאולתהאמין ]ו".[בגולההחייםפניעל
 .) 61(עמ'כפשוטה"הטבע,בדרךישראל

העצמאותלמלחמתעדהיהשנינאםהעובדהמן
ויילד-מסיקההעותומנית,האימפריהנגדהיוונית
היווניםהמתקוממיםאצלמצאשהואישראל
עתיקהלאומיותשלורעיוניתנפשיתעוצמה
במבנההיהודיתללאומיותהקרובהחדשה,

כימעירההיאעוד .) 62(עמ'המהותיההיסטורי

הצעירה','איטליהאגודתעלשמעשנינאםייתכן
אתהקדימהאשר '-1831במכציניג'חפהשהקים

 .) 1849-1848 (העמיםאביבמהפכות

שנתפסהכפיביבאס,שלהעיקריתבשורתו
בנחיצותוההכרזהההכרההיאבהיסטוריוגרפיה,

והקמתההטבעבדרךישראללארץהיהודיםחזרת
בדבריואולםבריטית.בחסותיהודיתריבונותשל
אתלמגרשיוכלאדיריהודיכוחנחיצותעל

בחזונונינאםהקדיםהעותומניים,השלטונות
הרצל,תקופתמאזהציוניםאחיואתהפנטסטי

 •.לממשהניתןבטרםעודצבאיתציונותשגרסו
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החברתיתהמחאה

בעיני

התקשורת

עלברחובות:חקריםברנזןו:אלרגית
למחאותתקשורת rבהדמחמיםאזור

עמ', 229 , 2015רסלינגהצואתחברתיו,ת
ובילביוגרפיההערותכלול

קונפליקטיםלשקףממשיכותחברתיות"תנועות
פוסט-שיבושיםמשקפיםואלהחברתיים""
 .) 2007(דול,ימינו"בתהחברהשלתעשייתיים

שלעיבודשהוא-הספדשלהמרכזיהמוטוזהו
הידיעהאתלהרחיבהמנסה-דוקטורטעבודת
 .והלוקליתהגלובליתהחברתיתהמחאהבנושאי

המוניותמחאותביןהקשריםלהבנתמפתחזהו
תוךנעשההדבר .והישנהתיהמודרנלתקשורת

 ,החברתית"הקבוצה"מהותשלההמשגותתוחינ
שלממוקדותיאורלה,וההתנגדותהגלובליזציה

והשפעותיוחברתימתווךכמוסדהתקשורתסוגי

לסוגיהן.המחאותעלוהשליליותהחיוביות
המחאותגלמאזחלפושניםארבע
מחאת : 2011בקיץאצלנו,הגדול

החברתי","הצדק"האוהלים",
כלודומיהן."העגלות""הקוטג'",

לגליבדומהופרצוהושפעואלה
בסוףשהחלהרחבבעולםמחאות
בשנישאתוביתרהקודמתהמאה

מאתנו,שלהראשוניםהעשורים
איטליה,פורטוגל,ספרד,יוון,בעדי
אירופה,מזרחומדינותצרפת

 .במרחבנוהערביוהאביב

רביםומאמריםספריםמחקרים,

מחאותגליעלנכתבומספוד
התקשורתאמצעיועל ,מחדאלה

במחקריםמחסורמורגשאךמאיד,ךהאלקטרוניים
אוהצלחהלביןהםיבינוהמתאםההלימהעל

שלזהעיוניספרהחברתית.המחאהשלכשלרן
בניסיונוהחסראתלמלאבאבדנזוןאלרגיתר"ד

 .) 19 '(עמביניהםההדדילקשרתשובותלתת

והמחקרסלקטיביתהיאטבעהמעצםהתקשורת
הפוליטיותוהאליטותההוןבעלישלעתיםמלמד

החדשותלתוךשייכנסמהעלהשפעהבעליהם
אדוניואתלשרתיכולשעיתוןכךכדיעד-

להיותיכולאחדועיתוןהיום')('ישראלהטייקון
 .('הארץ')אנטי-ממסדיבעיקרו

אתהמסביריםגורמיםארבעהעלמצביעהמחקר
 ,האירועמאפייניהיעדרו:אוהחדשותיהדיווח

ומאפייניהנושאמאפייני ,העיתונאיםמאפייני

הפרסום,לזמןקרובשהאירועככללדוב, .הזמן
אלימות .והכמותיתהאיכותיתעוצמתוגדלה

התערבותהמשפיעים.מהגורמיםהיאלוהנלווית
להלהיטלרובבהישהביטחוןוכוחותהמשטרה

עללדווחהתקשורתאתולדרבןהרוחותאת
 .האירוע

(בערים,לוקאליותממחאותשהמעברנראה
להתארגנויותהלאוםמדינתבתוךהארץ),באזורי

הגלובלי,במרחבויחידיםקבוצותשלחברתיות
במאהוהמשיךהתשעיםשנותבסוףהחל

גבולות,החוציםנושאיםבצלגםואחת,העשרים
התקשורתאמצעיבשלובעיקר ,ויבשותמדינות

 .) 40(עמ'הדיגיטליים

עםמידהחלההגלובליזציהעלהביקורת
תוצאותיהעלבדגשהתופעה,התפשטות
מחקריתדאייהומתוךוההרסניותהעכשוויות

אתומעמיקהמזחתדווקאזוכי-ומציאותית

מידהבקנההכלכלייםהמתחיםואתהפערים
גםמקוטבעולםייצורלצדזאתועולמי;לאומי
עדוסביבתיים,חברתייםאחרים,חייםבמגזרי

מצביעיםלבקריםחדשותהמופיעיםשסקרים
ביד(מונופוליזציה)ההוןהתכנסותמגמותעל

אוכלוסייתלשארשווהשהונםםיטייקונכמאתיים
העולם.
אתמחלישהשהגלובליזציההדעהגםמקובלת
 .השוניםומאפייניהןתרבותןעלהלאוםמדינות
טענההשולליםאחריםמחקריםעומדיםמנגד

נעשיםההון"ו"הגידתהסחררובכיומוכיחיםזו,

ואכןהאירו.מטבעלמרותאזוריתבמסגרת
"השוקלצדמטבעותיהןעלשומרותרבותמדינות

ולאחרונההמאוחד",האירופאי
היווניהלאומיהמאבקהתנהל

באירופהכלכליותחברותבין
עלשמירהלבין"המאוחדת"

קשיםבתנאיםכלכליתעצמאות
ביותר.

התארגנויותקיימותזאתעם

לפתורשמטרתןעל-לאומיות
כגרינפיסאקוטיות,בעיות

לפירוקתנועההסביבה),(איכות
 ,) END (הגרעיניהחימוש

הצלבלנזקקים),(סיועאוקספאם
אונר"אמלחמה),(בשדותהאדום

ועוד.(פליטים)

האינטרנטעלמצביעיםהאחרוניםהמחקרים
למחאותבנוגעידעלהפצתבמעלהראשוןכגורם

וכךשבארה"בבסיאטלכךהמוניות.והפגנות
הגמיש,המבנהבשלובישראל,אירופהבמדינות
זירותביןגומליןיחסישלפעילותהמספק
הפגנותהתארגנולאחרונהשונות.וקבוצות
כאלהלהיום","מהיוםמהאתיותופעולות

 .לחלוטיןמהןהתעלמההמסורתיתשהתקשורת
האינטרנט .למיסודהמתנגד"מוסדהואהאינטרנט

 .) 87(עמ'לאיש"שייךולאלכולםשייר

משמשתבכללה,"החדשה"חדהתקשורת,
הפוליטיקהעלומשפיעהחברתיתיווךמוסד
בסיקורהעצומהחשיבותהגםבכךהחברה.ועל

הגלובליזציהכנגדבעיקרהגלובלית,המחאה
הקפיטליסטית.

גםהחוקרתמציגההתיאורטייםהפרקיםלצד
 .) 7(פרקגלובליותמחאותבסיקורהשוואתימחקר

עיתונותשלאיכותיתבדיקהחיתההמחקרשיטת
זו,בעיתונותהמחאות"מסגור"ותופעותעולמית
המאמר,התיאור,הידיעה,מיקוםהקף,כמויות,

111111 

צוראריאלידולי

מפתן

~~ע;לית~חורה
רז·~פךת aזpעו

 הל??~ V~כש
קפו~הע;קךת

~~~נכד
ה 9~י p:~א.יד

מ"~ק;:ז~ךת:קי

ריר pv ?מ·~ק
~ p ז:זבוקרי

מ qקזpל

v לילימ~
זp~חזPר;:ז~שי~ה

מ 9 ק~ז:;

 דס~~~
ה 9ני p: ~לא

ה 9~י p:~א.יד

ל~ם~ה
זוגזpלב~ךת

בו~אות t;5~סזpע;קק

:p ר 7ךי~Pרזpקז
 תואי~~~:;~תוך

וכר'.התמונות

דהיינו"שליליות",תופעותגםכללהסיקור
בגלובליזציהבינלאומיים,בארגוניםצידוד
יאמצעעלמצביעיםהממצאיםהחופשי.ובסחר

והאירופאיםכשלילייםהאמריקאייםהתקשורת
 .כחיוביים

"הצדקמחאת-בישראל 2011קיץשמחאתנראה
 .התקשורתמצדחיובייחסקיבלה-החברתי"
"מדורתהאוהלים".ל"מחאתיצאוהמונים
בכלביומויוםמדיסיקרההטלוויזיה,-השבט"

גםוכךהמחאההתפתחותאתהחדשותמהדורות

ועדמיוליהמיליון""הפגנתהכתובה.התקשורת
הסיקורלמסגורזכתהרוטשילדבשדרותספטמבר

ביותר.נרחבבאופן

תוצאותבשלסקפטייםלהיותהפכווטוביםרבים
מציינתהיאאך ,המחאהשלעלובותכלכליות
המחאותבתולדותחשובהוצומתדרכיםפרשת

תתבזרמיםמחלחלותוהשפעותיהבישראל
 • .בעתידיצוצושתוצאותיהםקרקעיים

יהבדן

 2015אוגוסט-ספטמבר
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 . ....................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
ליטעם"מהגבורות:גילעדהחייםבשימור

ה.~אוך iו ;ררסי~לקלר~קסברל~ת~ני /~~בוררת?
~זpלא~ע.י~יו,:ב~חרק~ת ;רר~ה י~~ר~עי;jל
רר~ה." qס~ז;ומו~תוי;;זר 1~כע

לסביבתהרגישכסיסמוגרףהכותבתשלהיותה
בשירכךבקובץ.נוסףשירכלעםמתממשת

טילים:התקפותתחתילדהשבמרכזואדום''צבע
את ;המתנדנדתהנברשתאתתמי;ךר"תזכ"היא

לה 9 ~;;י.":במ~~סה~תי~מו ת~· ;רים'ע, iסרלרנרת 6ס
 ;~דם ע~~רשר~אתס~ש~תכקiךיא 1~ה 9נ;וכ iJר

רו~ית'".ה 9ררל ל~~ךרר~ית~ע,~ךה~לךהiךיא

צמרתעטורלעץהניתנתההאנשהגםכך
נפשמגלה-בברוטליותנגזמהשעלוותו-

מאבדיםשרובנומותיותמחמלהבעלתצעירה,
עלות;והגוזמיםזמרו ;השתוברא"עם :בבגרותנו

עליו,:בעלותמטיל~םכלביםראש;ו.עטרתנפלה
דד-:- . . : .ד : ".רתל~'fזב: ··ה·נרל~ ~ו~

משמעותבעיקרבהתרכזותנחתםהשיריםקובץ

הקימהשאיתרהזוגבן :הכותבתשלחייה
וברכמר ;מובנתכךכלחיתה"קרבת;ןמשפחה:

דאלפוסעיםנו·אויי nי /~מינובעובד =~השתנה:לא
~לדו~ה~רדר~~ם .?lסריע~~~~ו ;ן~ן ci ·ק~ה

אתגםשכוללתהחייםשירתזוזכ~ינו."tקיכת
"~ני :וניניםנכדיםהמורחבת,המשפחהאושר

 ;זקליחם 1ר:בחך:בזpנ:ייקות ,;~י·~~::מול~ל ת~.ע~~
חרכה ~~ריסם .ק.ת tp ~ו;נ~ערךםדר ת~~ל~· ~~~

 "ע~ג.~רופ.יםעיר~

רחנפלדאסתרשלהשיריםץבקובריאהקה
יכולתבזכותהתעלות,שלחוויהעליהשרתה

אמיתיתלאאמצועצעת,לאךאעשירה,יביטו
 •העיניים.בגובהלקוראשמדברת ,נושיתאו

כהןיוספה

אבללרקוד/רוצה"אני

שלך"הדמעות

הצואתישראל'פרסחתןמויאל:אתגר
עמ' 63 , 2015 77עיתןוספרי

נוצצתבעטיפהמתהדרישראלפרסחתןהספר
גימיקמאשריותרשירה.לספריאופייניתשאינה
בעיקריות;ררחבהמירהאזובבחירהישמוצלח

לאמורהספר,לשםמוצמדהמשוררשםמתריסה.
ץנוצתאוראופרסכלילעצמלבחוריכלואני-

נתוןשאהיהבליכשרוניואנפשיבהםשחשקו
אףוחנןו-טון,הטעםיקובעהשופטיםלחסדי
שנוצץמהכלאחרישלולתלכואל-מזהיותר

אתגר .הספרותיתבביצההמשתקפיםבשמים

 ,העבריתהשירהשלחוקיאלכבןמרגישמויאל
 ,התרבותפרסוכלתישראלפרסחתןשלבנם

כלעםהשופטים"טעםאהוהגדלו"הזוכהכאשר
 .מכךהמשתמע

הספרומעצבמאדרקצריםבספרהשיריםרוב

קצריםשירים .העמודבאמצעאותםלמקםהשכיל
אתומשקפיםמינויבמקוםויותריותרתופסים

שלהטבורבחבלקשורים ,העכשוויהמסריםעלום
הרחב,לקהלשפוניםשירים .פאוואטספייסבוק

לעתיםשורות,חמשמארבעיותרתופס~םלא
ציפיללישלהאחרוןבספרה(כמואחתשורה

יתרההתעמקותדושריםאינםרובפיעלמיכאלי).
שיריאינםאלהונשנות.חחרותקריאותכדיתוך

מדודים, ,תמציתייםכמותם,מרוכזיםאבל ,הייקו
שיריםהשירה.לתכתיבימסוריםזאתעםויחד

כהברקהנוצציםבמחשבה,מהתליםממזריים,
 .לקוראקורציםקופירייטרית,

ספקברצינותספקמויאל,אתגרכותבוכך
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אחדמשפטי;ם"שלרשהבביקורת:
מד;ייותרכברזההיו;םהשנ;יאחרי

מחלקיםמשפטי;םשנילוקחיםאז

לזהקוראים ;שררותלשמונהאות;ם
ארוכיםשיריםבספרשאיןלאשיר."
אלההםהקצריםדווקאאבליותר,

יותר.מורכבעולםלפנינושמותחים
מתכתבתמריאלשלהקצרההשירה

מזינותהןויחדולהפךהאהבהעם
 ;טורחהייתי"לאהשנייה:אתאחת
כלארת;ךשאפגוש ;יועדהייתיאם
אחר:בשירארשיר",שאכתובפעם

לשל;יאלךשל;ךמהדירהאצא"תכף
עלילכתובלב;ךלהיותשתרכליכדי
שיר".קצת

כלמהמתוקטעםישבספרלאהבה
התרחקותגםבתוכהטומנתהתקרבות

נכי;ר"בארנמנעת:לבתיהותפכחות
פגמים".בךלחפשאשמ;חאניבטח;

המרגשיםהאהבהמשיריובאחד

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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 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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הצלהמפעל

כרכיםהדורותיקריאתגובדין:נודית

עמ' 994 2015תשע'הגווניםה'-ו'י

 )ו-ה(השלישיהכרכיםצמדהופעתנתונים.כמה
נוריתשלומחקריהמאמריהכינוסבפרויקט

שישהשעה,לפימשלים,הדורו,תקריאתגוברין
-2870ומאמרים 280שערים, 28קריאה,סדרי

בקירוב.שנה 50לאורךופורסמושנכתבועמודים,
 15ועודמחקרספרי 17אלהלכלנוסיףאם

מעוררמחקריהקףבפנינעמודבעריכתה,ספרים

יצירתהמכלולאלפנורמימבטהפנייתהשתאות.
מגלההדורו,תקריאתאלזהובכללהמחקרית,

שלאופיהבדברועקביתשיטתיתהנחותמערכת
למןהעבריתהספרותשלכךוכתרךהספרות,
ההבנותממש.אלהימינוועדההשכלהתקופת

הווייתמקיימתובמקרם,בזמןאחוזהשהספרות

דורות,אסכולות,מוסדות,(מרכזים,עצמאיתחיים
קשרים,שלמורכבתרשתעת,כתבימר"לרת,
תרבותיהקשרבתרךונתונהוכוחות),יחסים

המחקרית.בעבודתהעומקתשתיותהןרחב,

למזוהיםהפכואלהמנחיםעקרונותרבהבמידה
ומחנכת.כחוקרתגובריןנוריתשלדמותהעם

(ישעיהוהאלוהיםשלמכינוייואחדהדורו,תקורא
מבטמעמידהכינוסמפרויקטהנרמז ,)דמ"א,

היציב,מקומהאודותעלגובריןשלהיטבמובחן
לדורותיההעבריתהספרותשלוהנצחיהנוכח
"קריאתוהישראלית.העבריתהתרבותבתוך

הכרכיםלאורךהמחקרלמעגליהכותרתהדורות",
בקשרתלת-ממדיפוטנציאלעלמרמזתכולם,
הספרותשלפניהוריבויתולדותיהאלובקשב

שלבספרותהעקביתהקריאהלצדהעברית.
גובריןשלבלשונהאווהדיאלוג,קודמים,דורות

הדורותסופרישלכביכול,להזמנתם,"ההיענות
 ,)אכרךדבר,(פתחביצירותיהם"לקרואהקודמים
מערכתזולדורות.קריאההיאהדורות""קריאת
שלקטלוגופרטים,בעובדותעשירהמסועפת,
מחקר,פרקטיקותשלמרחבורעיונות,נושאים
המחקריהשיחבתוךמקומםהצע;דשלמרבה
וכמעטומצטמצם,הולךהיום,שלהאקדמי

ומתחנפת.פופוליסטיתמציאותבתוךנעלם
"קריאתפרויקטהזאת,הפרספקטיבהמן

גםהנרמזממש,שלהצלהמפעלהואהדורות"
אודותעלהחדשהכרךבפתחגובריןשלמדבריה
ב"אזכרהכרכרשללדבריוהדהשכחה","מאדת
אצלנו,נשכחאינומי"שהרי :) 1913 (ליל"ג"
שהקוראיםתקווהמתוךזוכרים".מיאתשהרי

שלבלשונויהיו,לאהנוכחיבדורוהלומדים
מציעההאחרונים","הקוראים-הזוכריםכרכר,

"משפחתאלהתקרבותמחקריהבעושרגוברין
כרךשלהדברפתחכותרת(כשםהנשכחים"

חדשיםצדדיםבהםלגלותוצורךרצוןמתוךה)
ולהציגחוזרת,לקריאהסקרנותלעוררורעננים,

ולדורות.בדורםההיסטוריתחשיבותםאת
לאורךגובריןנוריתשלהמחקריתעבודתה
ותשתיות,יסודותהנחתשלעבודההיאהשנים
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שלהפרישהבאופניוהןהמתודולוגיבמובןהן
ומבססתבמחקריהפונהגובריןהממצאים.

מקורותשלוהבנהאיתורועלעובדותעלאותם
בהםהעתוכתבימכתבים,יד,כתביראשוניים:

המתפרסמיםספרות,יצירתשלהופעהראשית
קבוצה.אומערכתזמן,מקום,שלהקשריםבתוך

טקסטיםאיתורהחומרים,שחזורהרחב,ההקשר

בכמהמעמידצדדיות,גםכמומרכזיותודוגמאות

ממיינת,תנועהאיזוגובריןשלממחקריהוכמה
באופןומצביעהקורפוס,המציעהכזאתקטלוגית,

הגלומותאפשרויותעלובהיראחראישקול,
כרךמתוךהמאמריםהםכאלההנחקר.בנושא

מאמרלמקרא;ספרותשביןבקשרהנוגעיםה,
הלמדןבדמותשעוסקמופת,סופרישערמתוך

"ביןבשם:מרתקתרשימההעברית;בספרות

חדשניטקסטלחסד",אימהביןובנים:אבות
מסוימת,במידהולעומתי,ההתבוננות,באופני
במחקרהאחרונותהשניםשללאופנהביחס

כ,ךובנותיהן.אמהותשלהיחסיםמערכת
גליציה,שלבייצוגיםהנוגעיםמאמריםובכרך

בראיהראשונההעולםמלחמתאוהונגריה
שלהעקרוניותהמטרותאחתהעברית.הספרות
שפעעלולהצביעלהאירהיאזהמסוגמאמרים

זאתמבחינהבנושא.האפשרייםהמחקרכיווני

גובריןנוריתשמציעההאינטלקטואליהמהלך
ופלורליסטית,"דמוקרטית"תפיסהשלהוא

ובמגווןבריבויבצדדי,וגםבמרכזיהמתעניינת

מניפסטים,מסרת,ספרותיים,(מכתביםהז'אנרי

נועזתפריצהשלפולמוסים),מערכותעת,כתבי
הספרותי.הטקסטומושגהמחקרגבולותשל

למערכותומשתייךשייךשהבלהבנהמתוך
גלוייםמגעיםומתוךבמקבילהפועלותהספרות,
להציעובעיקרלחשוף,ישאותםוסמויים,

ומסגרתנושאאיןלדורות,מחקרכאפשרויות
ועקבית.סדורהלבחינהכשרהשאינהטקסטואלית

ביצירתהשכיחהתכונהמתבררתגםמכאן,

מתוךגםהמצטיירתגוברין,שלהמחקרית
שלמידהאותהוהיאהחדש,הכרכיםצמד

מהכרעותהימנעותאףואוליהתרחקות
הבנתמתוךהבודד.לטקסטביחספרשניות
גובריןהספרותית,היצירהשלהאסתטימעמדה
וכמולהסביר,או"לנתח"הצורךמןנמנעת
גווניםמרובילקולותהפתוחהבגישתהמניחה
אינטרפרטציותוהתשתיתהיסודמתוךלהציע

האישי.למזגאולאסכולהלגישה,התואמות
כשקולותספרות,כחוקרתצמחהגובריןנורית

מןשבאובאקדמיה,ומשפיעיםדומיננטיים

לפעולשהחלהכללית,הספרותלתורתהחוג
השישים,שנותשלהשנייהבמחציתבתל-אביב

הנין-הפורמליזם,שלהפרספקטיבותגםכמו
הספרותבחקרוהסטרוקטורליזםקריטיסיזם
מסוגקולותלשולייםדחקובישראלוהתרבות

כתוצרהטקסטאלספרותיתהחוץגישתהאחר.
להיווצרותו,שהביאווקשריםנסיבותרקע,של

הבנהמצריכהיצירהשלשההערכהוההשקפה
רעיונות,עמדות,מקום,תקופה,שלושחזור
עמדוהתרבותי,הידעשבבסיסומושגיםהנחות

מהיבטיאחדנוקבת.ביקורתבפניפעםלא

שחקרבכךהיהההיסטרריציזםעלהביקורת
לדגשומובילהיסטורי,לידעמצטמצםהספרות

המשורר",התכוון"למהבבחינתהיוצר,כוונתעל
ההבנהאתמציעותמתנגדותעמדותבעוד

בסובייקטיביותאלאנוגעהיוצראיןשלעולם
תמידהואיוצרשהואהאובייקטואילועצמו,שלו

בפעםולאפונה,גובריןנורית .להישג-ידומעבר
הריק",בחלל"לאשכותרתו:לדיוןהראשונה,
ומאוזנתמפוכחתובראייהבאומץ,ומגישה

שהספרותההבנהאתהמחזקיםמאלפיםדיונים
עשוייםמבניםמאשריותרהיאמורכבותהבמלוא
קריאותהמעודדותבמסורת,חוליותאלאמילים,
רחבות.תרבותיותובתופעותבהופעותעומק

הוריו";נוףכתבנית"הסופרהרשימות:הןכאלה
ההשפעה"חרדתהמשורר?";התכוון"למה

"כולנושבספרות;"הנחמהההשפעה"וחדוות
השתנההאחרונותבשניםהרבה.ועודאחרים"

בהשפעתהחוץ-ספרותיותהגישותשלמעמדן
שערערההפוסט-סטרוקטורליסטית,התפנית

והציגההספרותי,הטקסטשלהאוטונומיותעל
 .ובתרבותבחברההפועליםלכוחותכנענהאותו

שלעולמהתפיסתביןהזההמפתיעהמפגש
המשפיעיםעכשווייםלקולותגובריןנורית
מעגל,סגירתהואהאקדמיהשיחדרכיעל

ועיקשת.עקרוניתלעמדהותמורההולםמענה
גובריןנוריתמקווהה-ו,לכרכיםהדברבפתח

וראיונות,רשימותמאמרים,ולכנסלהצליח
 .אישינוסף,לכרךלכרכים,מחוץשנותרו

שראשיתוממוארי,אוליאישי,כרךעלהמחשבה
בעבודתו,המתעניינתילדהשלבפרספקטיבה

הסופר,אביהשלהיוצריםוידידיוהרוחניעולמו
בקריירהוהמשכוכהן,ישראלוהעורךהמבקר
ימינוועדהשישיםמשנותהחלארוכה,אקדמית

היאהעבריתהספרותשלמרכזיתכחוקרתאלה,
אתהמשקפתאישיתכתיבהממסעירה.פחותלא

לפרטיםהתשוקהאתלספרות,הגדולהאהבתה
שלמדויקתלהבנההמתמדתהמחויבותואת

שללמכבדיהמרגשתתשורהתהאהמכלול,
 •.העבריתהספרותשלולמכבדיהגובריןנורית

מבדה-לויעודד



במלחמהיענהבנות

ידיעותהזריחה,היסלופ:ויקטודיה
שדוןמאנגלית: , 2014חמדספדיספרים,

עמ' 398פדמינגה

 ' 1974בקפריסין,האזרחיםמלחמתשלבעיצומה

נעופליטיםאלפימאותשלשיירותכאשר
באכזריותמותםאתמצאואחריםורביםבדרכים,

המחתרתבידיאולאישפלשהטורקיהצבאמידי
יווניתהאחתמשפחות,שתיהצליחוהיוונית,
באיזמנימחסהיחדיולמצואטורקית,והשנייה

ימהחוףעלנטושאךמהודרמלון-שפיותשל
חדריאתסרקונשיםשלושפמגוסטה.העירשל

שהשאירוהשמלותכלאתומדדוהמהודרהמלון
מסתחררותלעזוב,הנחפזותהאורחותמאחור
הןאיפהשוכחות"כמעטהמראה,מולבריקוד

 .) 277(עמ'נמצאות"

ואילונמצאות,הןהיכןשכחוהנשיםשלוש
לאשכחההיסלופ,ויקטוריההזריחה,מחברת

מלחמה.מצבעלרומןכתבהשהיאפעם

לפנינתפמגרסטההפכההשבעיםשנותבתחילת
מרחבירביםנופשיםאליהשניקזהתיירות
והעתידמלרןבתיבהנבנופרחה,העידהעולם.
בפעם-המי-יודע-כמהפרצושאזאלאורוד.נראה

נשיאבקפריסין.לטורקיםיווניםביןעימותים
בהפיכההודחמאקריוס,הארכיבישוףקפריסין,

היווניתהלאומניתהתנועהאנשישביצעוצבאית
ליוון,רשמיתלהסתפחרצואלה .'באאוקה

בקפריסיןהצבאית.החונטהידיעלאזשנשלטה
צבאארוכה,תקופהלמשךובוהותוהונוצר

משטחואחוזכארבעיםכבשלאי,פלשטורקי
שניביןהיוםעדהחוצץאטילה","קראתויצר
אלףמאתייםוהטורקית.היווניתקפריסין,חלקי
טורקיםאלףוארבעיםהאיבצפוןשחיויוונים
ששילמההעירלפליטים.הפכובדרומהשחיו
חיתהבמלחמהביותרהכבדהמחיראתאולי

רבותשניםלמשךלמעשהשהפכהפמגוסטה,
אותה.נטשותושביהוכלרפאיםלעיר

יווניתהאחתהמשפחות,שתילמעטכולם,
זוומסייעותבדומןהמככבותטורקית,והשנייה

היסלופמנסהבאמצעותן,מצוקה.בעתותלזר
לדו-קירםתקווהעודיששאולילהוכיח

לאיחודוסיכויימינושלהמחולקתבקפריסין
וקיימתשרירההאיחלוקת(בפועל,מחדששלה
אחוז-77כהמוניםהיוונים,שתושביהלאחר

שהתקייםעםבמשאלדחוהאי,מאוכלוסיית
וכךהאילאיחודהאר"םהצעתאת 2004בשנת

טורקיהבחסותקפריסאיתהצפוןהרפובליקה
מוכרתאינהריבונותהאךעצמאותהעלשומרת

בינלאומיים).גופיםידיעל

בכתיבתמתמחההיסלרפהבריטיתהסופרת
כאלה:שלושהכברפרסמההיאיוון.עלרומנים

הסמוךהמצורעיםבאיהעוסקסופיה,שלהאי
בתולדותהעוסקמקשריםחוטיםכרתים,לחופי

/j 
<אתלש1ויסוסו-:נהמכרמחברתמאת

היסלופזיקטוריה

-י:ו '"''י' ~-י:ו

העוסקהזריחה-ועכשיוסלוניקי,העיר
היסלופהצליחהסופיהשלבהאי .בקפריסין
ולרקוחשלההמלודרמטיתהנטייהעללהתגבר

הקורא.אתלרתקמצליחפגמיוכלשעםדומן,
ההצלחהאתלמחזרמצליחהלאהיאבהזריחה

עצמה.שלבפחונופלתהזר

אפידומןספקללאמצדיקבקפריסיןהעימות
היווניהסופרשלמוותאוחירותשלמהז'אנר
לאהיאהיסלופאבלקזנצקיס,ניקוסהדגול,

לרשימתקורציםשספריהסופדתאלאקזנצקיס,
בסכסוךהעוסקעקרונירומןבמקוםהמכר.רבי

ספרביןשמוהלרומןכתבההיאהקפריסאי,
בטרגדיההעוסקוספרטיסהספריאפי,קצפת

לדללודאגה"טוב"סיפורלקחההילסופאיומה.
וצלצולהשמאלץלטובתהעקרוניהצדאתממנו

הרושמת.הקופה

עצמםאתהקוראיםישאלוכמעט, 120עמודעד
ובתכשיטיםבתסרוקותהעוסקברומןמדוברהאם

קפריסיןתהום.פיעלהמתרחשתבעלילהאו
שמענייןמהכלאבלגורלי,שבדלפניעומדת

התסרוקתהואסנדייז,מלוןבעלתאפדידיטי,את
בינתייםשהפךהמלון,שללברמןואהבתהשלה
גםכמוסארראס,ובעלהאפדרדיטיהמנהל.לסגן

נותניםולאיענהכבנותמתנהגיםהמלון,אורחי
רוחם.מצבאתלהעכירלמציאות

לקדמותויחזורשהמצבעצמםאתמשליםהם
ממשיךסאוואסהבעלבלבד.זמניהואוהמשבר

מתעלםשלו,החדשהמלוןאתבכפייתיותלבנות
אפרודיטיאשתוהונו,כלאתמפסידשהואמכך

מרקוס,ואילויקריםתכשיטיםלרכושממשיכה
ולאכמעטהםלכולם.לחייךממשיךהמנהל,סגן

באמתמתרחשמהולדעתחדשותלשמוערוצים
הפריצהבמאקריוס,ההתנקשותניסיונותמסביב:

שלההתנכלויותמהאי,בריחתולארמונו,
שללשלטוןועלייתולטורקיםהיווניתהמחתרת
רעוד.ההפצצותהטורקי,הצבאפלישתמנהיגם,
נוהגים-המלוןאורחיוגם-הדומןגיבורי

במועדוןלבלותממשיכיםהתייריםבאטימות.
האוזן,לידלהםעובדותהחדשותהמפואר,הלילה

שלהמודללפיבבילוייהםלהמשיךמנסיםוהם

הנחיתהכ,ךמשוםאוליהאחרונים.פמגוסטהימי
וכואבת.קשההיאהמציאותקרקעעלשלהם

המלון,בעלינאלציםהטורקי,הכיבושלאחר
אתלנטושפפקוסטה,ואפרודיטיסאוואס

בעודמאולתר,פליטיםבמחנהולחיותפמגוסטה
מהחוקיותכחלקאולישלהם,מהעובדיםכמה
למלוןלהסתנןמצליחיםהפואטי,הצדקשל

הטורקי,הצבאשלהשמירהלטבעתמבעדהסגור
אחדים.חודשיםלמשךמותרותחיישםולחיות

רקלאהיאהזריחהשלהגדולהההחמצה
בבחירתבעיקראלאהכובד,עלהקלותבהעדפת
ישראשיותדמויותשלוש .הגיבוריםדמויות
וסובלותמאודייצוגיותשלושתן-בדומן

מייצגסאוואסופלקטיות.רדידותמשטחיות,
ולאבעבודתודקשמתענייןהוורקהוליקאת

בחייםרקמתעניינתאפרודיטיאחהדברבשום

מהכללפליטה,שנהפכהלאחרוגםהטובים
אתשרבלפגושתוכלהאם-זהאותהשמעניין
רקמתענייןהנכלולימרקוסואילושלה,המאהב

היסלופמצב.בכלכסףובעשייתבהישרדותו
הקשורותמעניינותסצנותכמהאמנםרוקחת

יתקשרהקוראיםאבלהראשיים,לגיבוריה
 .איתםלהזדהות

שתימבניכמהשלהמשנהדמויותזאת,עם
שלבעיצומולהתאחדהמצליחותהמשפחות,

אנושייםרגעיםומייצרותיותרמעניינותהסכסו,ך

התרכזההיסלופאילומסביב.התופתבתוך
ביניהןהיחסיםובמעדנותהמשנהבדמויותיותר

היהשלההרומןהראשיות,בדמויותפחותוקצת
הקורא.אליותרהרבהלדברמצליח

בקפריסין,הסכסוךאתלעומקחקרההיסלופ
ובכמהאנושיים,ומצביםנופיםלתאריודעת
אמינהבצורהלתארמצליחההיאהזריחהמפרקי

שהמלחמהכיווןאבלהמלחמה.מוראותאתגם
תכשיטיםשלרבותבשכבותמרופדתהזו

ענקעודכמולעתיםנראיתהיאותסרוקות,
אוליאפרודיטי.שלצווארהאתהמעטריהלומים
יותרטובמוכריםשיהלומיםחושבתהיסלופ
הקוראשלהעדכוןוהחךופצועיםהרוגיםמאשר
הקריאה.במהלךפחותכךיסבול

ההיסטוריתבאיבההעוסקדומןקריאתבמהלך
עצמיאתשאלתיבקפריסין,ליווניםהטורקיםבין
שלבאזורהואאףהחיהישראלי,הקוראמה

מספיקלאמהספר.ללמודיוכלהיסטורי,עימות
יותרללמודכמדומה,אפשר,מהזריחהלצערנו.

 •.הדמיםמחירעלמאשרהתכשיטיםמחיריעל

אביטובירון
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גשטלטשירי

הבאה,הנשימהעדחיים:מורעדינה

עמ' 62 , 2015לעטחברהצואת

חוקרתמשוררת,-חייםמורעדינהשלה mשי
עצומתיתספונטנית,עכשווית,היא-עוורכתשיהר

לשנובמדינהוילדאשהאיש,כלבחייונוגעת
ומלוטש,יפהזהשיריםספרהמלחמות.למדות
סמויהאוגלויהשיריתנשימהלוישהספרוכשם

אריתםקלוחיםהשיריםקוראיה.בנשימתהנספגת
הדוברה"אני"שלדמותוגםנבחנתוכךהכאב

אםאשה,שלכאבמבטאזה"אני"אלה.שבירים
הכללי.לכאבבנוסףובת,
האואךאיתן,צוקמלחמתבעקבותנכתבהספר
לשאובדנןדרךהמשוררתשחוהולארנןוגםביטוי

חיינועלהיאמביטהדרכןסביבה.יקרותמשפחות
אהבותינו,עלמשפיעותהןכיצדמלחמרת:בלצ
עםהמשפחה,בתרךלשנוהיחסיםלעזהותנו,על

אב,אם,אהובה,חייל,לשראייהמזוויותשכנינו
לארמית.עלארייהלכדיהשיריםהתגשבותעד

דריפותלמדועםשללעברונקשרתזרכיצד
מתמשך.הוריבסלבזשוהרלעתידלשושהציפייה

"אזעקה";-בספרהעשריםמשלשותאחדבכל
ומתחזקההלוךתיאור-"עדו"האלב";"צבע
חסרבהורההמלחמתי,עבברהעוסקשירכלעם

הנשימה"עדהביטוישכלו;והאפוףהביטחון
-האחרונה"הנשימה"עדעםמתכתבהבאה"
וכפרטכעםמתמשךוכאבשכלובעתידהצופה

'שיירות'בשירכאןהמובאתכחגמהבמלחמותיו,
 :) 11(עמ'

כש!iרעציםללא /העבiונמעל!iר"מולבי;ם
כפ;תרע!םנל;מימלאכים "ו!;ל;.ק'נצ/לוה·האל

 .-- ";·!סיר~~~~ר~םז:ו~חו ל~' / f~לן.ר:

העםלשבגולרוומוטבעהיסטוריהאוהכאב
מאזמתיועםטעביתזיקהליצורבושנדבקכהרגל

ארהנשימות'גלשבירגםשמובעכפיומתמיה
 :) 10(עמ'כך'אחר

בארש;נ;הךמאזמלחמה;,נתחע;תנשנה"גופ;

 ,/ה~~~ל T ר~~~ח Ti ~~~~ז'ב iJיל~/ה q6~גיא
מעללהתחבאהתרגל .1ש~עדת;רהכלעלגבר

 _ .. .. _ , . , ··- ,;.ה~~ iJ-,;·~י~~ iJ ,~ ~~חל;ת

ליכלותסייגשבימוההווהעלמשפיעזהגלרו
כבשירהמדינה,לגבלורתיהנצמדיםכלאכסורגי

 :) 12(עמ''היצמדות'

אש.לשימיםמאיראר;סצבעלס;רגים"מנעד
החiיך:כאשרךקעכשו~ Tמפ;הלצאתאפשרא~

 1מ;ת iנריחה=-מהחן Tלתכנאפ.שרהחוצ;ה ' rמצ~

נצמדתלארץ"ומי/ן;רק·ה;ההזjiם "./סב~בנושכנינו~
 ·: ·: : • •: •: : : "- T T ••ך~לנכה.'~~~בןל;ז,

כלעםמחדשפעםכלמוגדריםאלהגבלוות
באותהאזרחיה-חייליהאתהאוספתמלחמה
שבהןהנקדוותכלאתהמציינתאיסוףנקודת
ביתשמצאנובאשליהשנאספנוממקומרתגושרנו
 :) 9(עמ'איסוף''נקדותכבשיר

12 
 384גליון

חיים.מורשלשירתהאתמלווהזהומוטיב
לבתיהתפתחויותהמדינהלדורהנרגעיםמשפטיה
בעכשוויותם.ההלומיםצפויות

בצררהחייםמורמשנהשירהארמנגינהבכל
תוךארתההמרכיביםהחלקיםאתדרמטית
הובאתלוכלונולההמוכרבגשטלטשימשו
אווקסימרחניםמטאפרוייםוצרופיםלשןוחידשוי
משפטים,מהמילים,אחדבכלוריאציות.מרובי
אח;ופנומנלווגימובןישהשיהרבמנגינתתווים
במנגינהמופיעהאואםאולבדאותומנגניםאם

אחרת.

והחוויה.התפיסהאתהשלםמכתיבהשיריםבכל
המרכיביםסיטאוציותחלקימצירוףנבנההשלם
 •חלקיו.כלסךעלעלוהכספרהמכללואותו.

דייןזהראלישבע

לקולמצליל

חשוןאבןהצואתושבה,רצהזהבי:לאה
עמ' 230 , 2014

ושבהרצהזהבילאהשלהחדשספרהבמרכז
מעטעוד"אשהלשעצמיתהתבוננותעומדת

 .) 21(עמ'עצמה"אתללדתמתקשהקשיש!iר
הפנימייםחייהאירעויאחרעוקבתהאשה

הבלות,ווירת mילחתזיכרונותאחרוהחיצוניים,
בתים,אחריות;רורחוקיםקרוביםאנשיםאחר

כמיעצמהאחרועביקר,וגם,נרפים,חפצים,

עללהעלותםמנסההללו,הנשואיםאחרשעוקבת
זהושירה.לחומריהופכיםהםאיךותוהההכתב
ניכרק mבמהפלעותמשוררת,לשהשביעיספהר

לב.לשימתמאדוארויהאלבהזרקורים,מאוחת
אלמיקחהזההחשדהספראתסוקרכשאני
בעדתיעלוהזהבי,לאהשלהקדומיםספריה
צליללקלו:לצילביןההבחנהובארשונהבארש
שמזדמרמההשיהר,שלהמרסיקליהיסודהאו
כפאוזיה,שיהרשביןהקשרזהאותו.ששריםבה,

"קלו"שבפהאח:וענייןהואקלוכזמרה.לשירה
פירשוובקלו""לשמעורצון:פעםלאמשמעו
מסוימתעמהדהאושביהרהקלוהצרןו.אתלכבד

שיירבהכרחהקלו-השירמאחורישנשמעת
הדיבורבנימתביטוילידיבאהואומסוים,לחבר
קצבי,האוכילומראפשרצלילעשלבעדולשו.
לומראפשרהקלועל-אטיריקודי,צבעוני,מהי;ר

 .מתנלצכעוס,קובל,רגשי, ,נחשוהאוכי
שבי;ויחדלהימצאחייביםהאלההמרכיביםשני
ה. mבפגםספרות, mיציבכלהעניין,לצוךראו,

קלואומפפה;ארסלולהכמובערךהאולבדולציל
היאהספחתטלפןו.שיחתכמומשהוהאולבדר

העובהדאלב .האלההדבריםשניאתשמלכדת
תמידיבאורשהםפישחהאיןאותםמלכדתשהיא
יכלויםהםיחס.ובאותומינןובאותואופן,באותו
מינוניםבאינספורלובאולאינסוףקשריםלקיים

חייםמררעדינה

w ~י · l .... r. •t :':1 j ~ ; ~ _. --~ 1_ · 1 -~ 
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הבאההנשימהעד

המסללועל .;במזרוהארחהנאהגרשו"רגע
~ j /ךj P ל!היכo ל~T רpת,~ז~i ס~י~לי~טוסע,~י .11בי-

ע,~~ים .1~סאקי~ג?לם~רק iJ ךj/~~ 9 ו:;:;נ~ריל;~ים
 .;עשןtדהרנתתםן i:לעם .1ךך;מהנעיםכחלים

 .נפגשנוכאן /./;לחהממנהר;תעל;הר·שחתזiו
 :ה~י~י~ד o ~~עזץ.זPנו ~הר~~ ם~~ iJ T י;~~ל

t' ".סה~ה

לבהללבהקואראתמכניסותהשיריםנותחת
מורכבויותיהמוארותיה,עלאיתןצוקמלחמתשל

וחצי",עשר"חשוותהיומיום:חייעלהושפעתה
בית",של"חיללעוסים","שמיםהרלצ","בהר
אלהעורד.השכונתי""המקלטהמנהרות","כלש

המדינההקמתמשרוריחדעםלעתיםמתכתבים
אתהמזכיר ) 18(עמ'תחכי''אלהשירכחגמת
קונסטנטיןלשאוחזור'ליחכי'אתהידעוהשיר

אלאלשונסקי,אבהרםלשהעבריבנוסחוסימונוב
בכאב:גבוהרממירלשושהמסר

זכרי .;אשובלאחיקךאלאחז;ראוםאחז:ו"לא
 ונ.ת~~~~נ;רנו~ב~ל~ב .;ס~סרן;·ל~לנות·~·:~יקב

~ם .1ד~יtינו ס;~~ןה iJ;:זרקרב .;~~יכו;:ו~ז?יי~הבןם
~הו~ך~ל ;ת~ק~~ת~יר 9 ~ל:;ני ו;~~ז;ר~:ז:וי~ם

אלבךאהביםאשהציתושכהמלחמ;ת .;ש~בא;
~צל; ל~.~י:~ךן ..כ;ס~סהל:;ני ,;·ה~~~~מ~ךת
מקרב."~~הרך~רס!י ./o~ס;ך

מובע ,) 48(עמ'םזt'בלדבירהמוקשדתעוה''שירב
אולויהקלוקטיבי,לאלבעבזותשמתחבראישיאבל
עדינהלשה mכאתיותרעדולהביןניתןמכאן
אלה;שיריםהמלחמהימיבתוךלכתובחייםמור

משתק,מטבעוהוכאבבנואוחזתהחדרהבעדו

כותבת-האגועללהגןההגנהמנגנונימתייצבים
בעוטתנשומת,חיה,מזוככת,שירהחייםמור

ש. mהמתלכלוקשבהזהדותמתוךעומוקה

עלסכרז;הךנאפ;;על;האמ;"ריחבטנק:
- T •••-לצרי/חמתחתנרגללבןפעצי;ו

 _ ·,;.םרמ_~י 9ו;ק i~ס~מר~חל

מחשדלהבניהעדיםאנוהספרשיריקריאתמתוך
בתיאוריהדגלוהגשטלטתורתחסידיהלשם.לש

עםנכנסגירוילשהמפגשזירתהיאהמוחשקליפת
בתהליךהכותבתנזקקהכוחותלואלוכוחות.שדה

הדוגמהאמניהיוהגשטלטחלצויהשיר.כתיבת
אורתוחקסית,הסטרוקטולריתלהשקפההנגדית



למרכיבדומיננטיותלהיותבהחלטריכלוהויחסים.
לשני.אראחד

לשארביחסהזההקובץעלאפאוחושבכשאני
לזהותאפשרכילינארהזהבי,לאהשליצירותיה
מדורגמעברמיןשירתהלשהכלולבמהלך

לחמיננטירתהלציליסדולשבלוטתמחמיננטירת
הקלו.יסדולשבלוטת
הכותרתושבה.רצההכותרתעללמשלנחשוב
מחזוריותשלמסריםסרגעלמרמזתהזאת

המתרצוץפנימירטריאשקלאמעיןומעגליות,
אתמפריךעצמו,סביבומסתחרראוחוהר,קדימה

הסותרים"זרמיאומרתהיאלשהבמילותיהעצמו.
ותעשה"תשעיםאר ) 7(עמ'מילים"לשומבלו
פרחיטיפוחעלמוציאהאנימעצמ!יאחחים
מעגליםישהרי-מעגליותארם .) 72(עמ'הפרכה"
זהבי.לאהלשיותרמוקדמתשביהרגםמובהקים

הפלגה''דוח-משיריהשבנייםלדוגמהנתבונן
הקובץמתוךר'בלררר' ) 7(עמ'האחרןוהקובץמן

עמ' , 1984 (לאבןשואפתתנעוהשלה,הארשןו
טיפוסי.מעגלשירשהאו ,) 10

-אחת mמצרהבמטרהנפתחהפלגה''חח
לכאורהאחרת".המסעסוףאללוהגיע"להפליג
מידהליניארירתאלבמובהקת.ליניארירתתבנית

משךלאגםברו;רלאהנתיב"אמנםמתכרסמת:
היאלאטלאטברעד".היעד"היעהאבלהזמן",

להתפורר:מתחילה
לכאורהבגיל/'לגלותאפשרכברמה pז;"למרות
ומסומנים".כבשריםפנ~מירת/'שבילי
לאהואהמסתורישהנתיבלהיותיכלוכלומ;ר
שומאטריוריאלי.-להפךאלאמסומן,בלתידווקא

אלויזאת,"ובכלהטרירריאלי?מןלצאתסינרייש
מפחידזהאבלמישובת?"לאעצמיכברת;תצץו
צמחחלילהלהיותיכלובמסעשיתגלההדברמדי:

-בסוףרכךאפאו,נלשלתהזאתהאופציהקניבלי.
המעגל "]".[לרדךהיציאהלב;בסכיןתקעתי"שרב
ומההמסע,לביטלומביאהאוהפעםהשולם.הלוגי

בטרם".של"צפירותאלאאינושנשמע
'בלרח'.השירלשהמעגליותמחווייתרחוקזהכמה
משויטהאניסביב/'ומביטהבמעג/לעומדת"אני
במעגלרקדובאורלש/'לשאלמעגליד!יאת

כלוםכלום ]".!אב/'מי '/לאומררליאומררסביב/'
אתמשויטהאניאות/'ראויםלואסבי;בעומדים

אתבלועהיערהיעראות;םלנשךרחצה '/~ש
 "]".!םולכ

משירהחקריםלמעגלזההאינוהזהשהמעגלאף
עדייןהטקסט,בתשתיתעשומדהתמיםהילדים

סביבומצוןרבנריכלווהושירריקדוי,מעגלהאו
בכללותומבנהראתנבדוקאםאלבהזה.המעגל
תנעוהאינהזרסגהרו.לאכללשהמעגליותנארה
ומתעצמת,ההלוכתתנעוהאלאעצמהלע mהחח
מרמזתהשיר mשכרתהמחיקליתביציהרכמר

ותנעותההמעגל,בתךר mערמעבצם mהחבאליה.
רקהמעגליותריגשו.לששיאיםלקארתקורית,היא

מעצבתהיאהזאת,האלימהלתנעוהסגנןומשרהר
אינהפניםשברםאלבספיארלית,בתבניתארתה
התנעוה.מסללוהאיהיאלחפה-מחסוםמהוהר
קרה mכלום"אתה"בלרעהיערמןההיקסמרתכמה
הפלגה".ב"חחהקנילביהצמחמןהחששמן

בווריאציותהחחרהפזמוןידיעלממרפה'נלודו'אם
הריהחקרים,מעגללשהחזותיתוהתנועהשרנות,

שלו.הוויתורמילותידיעלממרפההפלגה''דוח
ויתורמילותשלמערךהאושלוהפנימיהלשד

הארשיתי:בחיוויהנוגסות

ובלכ---אפשרכברמה---שלמחת-אחתמטהר
אך.---שרב---לאממש---לאקר---אלויזאת
בעצםזהרכינארההשלםהקובץאתנבחןאם

אמירותהשירים.מרביתביסדוהעומדהלשד
חקיהרפנימית.הותנצחותהתנצלויותוהסתייגויות,
ביתרזאתלהציגיכלוהאוליחיתהסטטיסטית

להבחיןמנתעלחפהבהתבוננותדיאבלדיוק,
תנאיויתר;ובמילותוגדשומלאהזהשהספר
חמיננטייםהמוקדמים,שבספריםבערדשואלה,
נמצרים.חיווימשפטי

כותרתו,אופילו'נלודו',לשהלציליתהמעגליות
המעגליותצליל;איכרתשלגבוההדרגהעלמעידות
ושבה,רצהשיריומכללוהפלגה''דוחלשהלוגית
משהר,לומרשמנסהמוט;דרקלועליותרמעידים
ע mלהילהסתייגגםדיוקם,עלדבריםלהעמיד

הקלואתלמעשהחוקרתהשירהכאןלוהתנלצ.
המזמר.הקלואתמאשריותרהמדבר

העדתאתלתתישהזאת?לתפניתהרקעהאומה
לפניושניםתעשרגםהזההקובץלפניששנהלכך

דוקדרימינגפרחה:ספרישניזהבילאהפרסמה
הפרחה .-2013בשתוקיםוסיפורים 200sב-

לשובמקרההקלו,לשהמובהקתהאמנותהיא
שתוקים.סיפוריםעלבמיוחדחלזהזהבילאה

שרנותלדמויותקלולתתמנסיםהללוהסיפורים
אלהעצמה.להגםאבלהכותבת,שלמעלומה
השתיקה,גנלרעלהנמצאמשהועלסיפורים
ארברגיל,עליהםמדבריםשאיןוגלדיםלצקות
האשהעלסיפורלאכברזהונסרגים.מדברים
האשהעלאלאהיע;רתוךאלהמסתערתהעצירה

לגעתומנסהנפשהחשבןואתהעשוההמבוגרת,
העבר.מןצורבותבגחלים

הקלויותמןמשהרושבהרצהבקובץוהנה
נארהרכךהשיהר,תוךאלנכנסהזאתהסיפורית
שבדךרלקלוותשיריביטוינותנתהזאתשהשירה

צמדעדרמתךוזאתאדגיםלפרחה.שמרדיםכלל
מארח:ואוחדמוקדםאחדשרבשירים,של

(עמ''מיניאטורות'בסדהרלאבןשואפתבתנעוה
עםדקורטיביבקבוקלשקצצררהתמרנהיש ) 24

ספינה:

ותרניםסערותאויןבבקבו;קמפשרים"אניית

במקרם;.מפשרכלבים/.נרגעיםלאשרמיםנשברי;ם

פקאאאאק."מכריז:/בחרטוםהגמדיוהצופה

-65 (כליםעלשיריםמחזורשירישושבהברצה

מתוכם: ;) 68

אמ!ישיצהראדמד;םמח~רעגלגלה"קערה
שנותרהכליבגרףעדיי;ןנארותאצבעותיהטביעות

לשמאמ;ץרקמתחנפת;נגיעהשרםזיגו;גללא
חלוםשריד/'מעצמהלחלץעצי;הרלאכבראשה

בהינףשצייהרעיטו;רהקמורהצדעלשנשכ;ך/
החופש."אלאחר;ןובדילוג/איל;המעיןק;ן

הכליושבתיהןבכלי,התבוננויותשתיאלו
לאבןשאופתבתנעוהאלבלבית.מיקחעומד

רקנרמזתהביתשלנוכחותוטהורה.ההתבוננות
בדימוייםהעוסקתכלוה,החטיבהשלההקשרמן

המשפחהמושגישמשריםהמעוקהשלשונים
אינוהבקבוקאבלהבורגניות.והציפיותהטובה
לאדברשרםגםובעצםספציפי,אתרבשוםממרקם
במהחדהבהתבוננותמתמקדהשירעליו:מסרפד
מוגןסגר;ובאוקיינוסשטהספינהבתרנו:שיש

מקביל,עלוםמעיןהחיצןו,העלוםומפגעימסערות
עםכביכלוחיכוךעללרמזהיכלוהיחידוהדבר

ישבהשלגילוילהיותהיהשיכלומה-המציאות
גילויהאו-פיארטיםשלספינהלהבדילאר

ביןהחיץאתגםהמהוהוהבקבוק,שבקצההפקק

הפתוחלעלוםהסגורהעלום
החוץ.לשהומפלוש

בשירהמתאורהחרסכלי
(אוגב,ושבהרצהמתךו

אחריםכליםגםכמוהר
חטיבה)באותההמתאורים

משוארקמהורהאיננו

בעיקראלאלהתבוננות,
הפרטיםלהיזכחת.אמתלא

עלהנמסריםהמשמעותיים
מארהו,אופילואודותיו,

שברבאופןרקקשוריםאינם

באופןאלאלעיןמתגלההוא
שישובזיקהנרצ;ושבר

אנשיםעםהיצירהלתהליך
כ:ןכלרביםימיםשדרשהאוובעובהדשונים,

שבההמתכונתזרלסיפור.עילהמשמשבעצםהאו
מחזור.באותוהאחריםהכליםגםמוצגים

1 

קשהבספינה,עוסקהארשוןשהשירמכירןו

שביןההקבלהבסיסעלנוספת,מהשואוהלהימנע
בארשיתנגענושברהפלגה',ל'דרחהזההשיר

יצאלשאימימסעמצרידהמקריםבשניהשרימה.
משמעותי.באופןשונההמבטנקדותאבללפעול,
מדברתהדוברתלאבןשואפתמתנעוהשביר

להיכלאהמוכניםהמלחיםעלובריחוקבאירוניה
המרחבלהםשמעניקבביטחןולוהסתפקבבקבוק
שלהיאארותהנקדותשבתוכו.והמצומצםהמוגלב

והפרוץהאפלהיעראלמקשורתבחוץ,שעומדמי
אלריחוקמתוךמשקיפההיאשממנו'בלרח',לש

והמסתג:רהמוגןהביתיהמרחב

עצמהאתממקמתהדוברתהפלגה''דוחשביר
מןאחדהיאכאןהבקבוק.בתרךמסריםבמרבן

מוגןבאמתאינושהבקבוקומתגלההמלחים,
הסעהר.אתאליושמביאההיאהיאמסערות:
להעניקשנרעדחיצוניגררםאינוהאוגםהופקק
תוצרהאוהפקקתנעוה;להגלבתבתמרהרביטחןו
אתוהמפריךהמעגלימחשבתהאורחלשטבעי
עצמו.

רבהבעדינותנרגעהזההומוטדרהמעגליהקלו
אדם,המעסיקיםשואלותנשואיםשלבמגוןו
הנעצריםהמרוחקיםלשושריםרעדהיומיוםמזוטרת
הופכיםוההומורהעידןו,השירית,הערצמהעבב:ו

המקומי.בנוףחפןויצואמרגששיהרלקוץבזאת

• 
צוןרגבריאל
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ישמצודדיצור"בכל

שאיננו"חתול 1 
קשבהוצאתלילה,קרגלדמן:מרדכי
עמ' 140 , 2015לשיהר

אדוניםבמחזוריםומסתייםנפתחלילהקוהספד
בהםמביאההייקו,למסורתנאמןהייקו.שידתשל

ומיליםמחשבותמעודףנקייההתבוננותגלדמן
באופןוהחיצונית.הפנימיתההתרחשותעומקיאל

שיריםהנםהספדשידישאדלכאודה,מנוגד
סיפורי.וסגנונםלמדי,ארוכים
בשירישהעמקתיככלאולם
הבנתיהזה,הדופןיוצאהספד

עםבמגענותרגלדמןכי
גםבדיוקתדועתימצבאותו

באריכותמתארהואכאשד

ישיבה , 25בקונסיעותיואת

ביקוריםשכונתי,קפהבבית

בפאדקבים,עודךשהוא

קושידינוספים.ובמקומות

אללהצטרףמזמיניםלילה
צלולמבט-גלדמןשלמבטו

הדקיםנימיהעלהמתעכב
חושףהמציאות,שלביותר

וממשיךבה,הגלומותוהחמלההכאבעומקאת
לה.המשיקוהנשגבהנסתרהרובדאל

אחדבכלכמעטמתקייםזהמסוגתדועתימהלך
שיריםבכמהבמיוחדבלוטהוואהשירים,מןואחד
ההתרחשויותאופיביןניכרפערמופיעשבהם

השירשודרתלביןהכותבשלבמבטוהנלכדות
עצמתאתוחשופותבקוראההולמותהאחרונות,

ההתבוננות.הובילהשאליההתודעתיתהחוויה
מתאפשרתהייתהלאשכזושהתגלותדומה

פניות,חסרתרגישה,התבוננותלהקדמהאלמלא
ופואטייםאסתטייםושיקוליםנימוסמגינוניחפה

זהמהלךאדגיםכהווייתה.במציאותהתבוננות-
משיריברביםלזהותוניתןשכאמודאףבקצרה,
הספר.

י w"כע. ) 2s<עמ'הקפה''ערשיהשירנפתחכך

iJ ~~ה~~ג;~י;ם ה o/ סנ;ת:;ניב 9~~יםPחים"צ;ר ;?ז
א;ת 9:ק~דיזיםז.?ל~רים ;חיתות /oך~לפ');יטי~ה

~ q סנ;ת~יןרחו~יםך~ים ;ריק;תPז~ ;?זpזpת~;כ 
שחר".רםמדממתעשנ;הג;עשתהאספרס;

להתעמק;;סירנו "אתגלדמן·מתאר ·השיר 1 ·בהמש
חיץיוצרוהדברההמולה,שלבליבהבספר
-"כזכףמעודראףובהמשךהמציאות,לביןבינו

הניסיוןכישלוןאלום,זpרעיtקים". iJ~לפ.יכ~ס~י
התמסרותשבבסיסהלתובנהמובילחיץליצור

שזיפיםעוגתלשריחם"פתא-"אלבלהתרחשות
בין·מ· 'אונינחמ1ה_לשכiוונטוםמגיעחמ;ה

w ר _לחי;תJרוש~iכע~י·~ת"_לזקמיiJ ת ..קו1ם=ך~
ה i:החבישהעוגה.כממש 1הג;אההכא;טיהבליל

ל~~זpהו 1ב7~רת ·:~:;ניב T~ע,כiו ·::;נ-ידימ;~את h1 ~ל~
חלדההקפהביתהמולתהסמוך".בלשחן

עםהכרתימפגשלאפשרומתחילה Tמלהפריע,-
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מהווהזמניתשבוכמיהמשודדשלהקיומימצבו
מתרחקהצד,מןבומתבונןגםאךהעולם,מןחלק

עבורו.זשימןהאפשרויותמןונפרדממנו,

השירמןאביאמהלךלאותונוספתדוגמה
רביםכשיריםאשד ) 30(עמ'מכאוב'של'אלבני
באוטובוס.נסיעהבשעתהתבוננותמתארנוספים

 ;להםמתאניםוהג;דלשהזמןנרגנים;י;ם"קשי
 םי~~~~~.ו~ל~~ליtכ-עם~נJםנ;ת/ . םי~~;ט~~

 ;לדת;תס;גךנהג ]".[כפויהבלנות.נסוסים i:לא;ט;
ז;עקהואלרח;/בהרכב Tבין ;שנסה-לרדתאדםעל

חושףלאודך ,:לאלתי;"הק;אך• •;כא~;ב ·.נהג~ T'נהג
העולםאתהגדוש Tהסבלאתהמשודר-שלמבטו
התייחסתי,שאליוהקודםבשירוכמוסביבו,
הובילהשאליההתובנהמופיעההשירשלבסופו

"בחודה-עמוקהחמלהרוויותבשורותההתבוננות
~ר~ה- י~~ ם;;ק~לי~נ;ת 7 ה~~ ;ק~,ענכוכתעם

זקיiש qק~ת~~רב~tקיiש ן~~~ני:קי~זקיiש
 ;מתפתחתגדל;החמלהמ;שיע;איןכיישכיח

מחס;רים .עלינ;ו 'עליכם·:עלי /הנאנקיםכמעמקים
זVלתיאורולך.במה ."דוע'מ 1לה'ביס~ת;.ניממררים".

לפניספורותשוודרת ,"ד 9ryזpל~נ;וא;~י ·ע~ר;,
"~זpע,~קיםחשהואשבהגבוההתעדותיתחוויה

דווקאמתוארממררים"וב"מחס;דיםהנאנקים"

שלטבעוזהוכיי;תכן,בחורה.שלהענק~שבנה
שהואמשוםמתוארהישבן-הפניותחסרהמבט

איליווהתייחסותהמשור;רשלתודעתואתחוצה
מחויב.הואאליהםוהדיוקהצלילותמןחלקהנה

חתולויוסף,שללמותוישבספרמיוחדמקום
עבורהחתלוהיהבחייו,גלדמן.שלהאהוב

חוקקהואאהבה"לש"גורו-חשובמודההמשודד
אתמפגיש ,,;ן;.ז ;) 9sעמ'יוסף',('קברקנחעל

"החתול-בהייקולמשלגדולה,ריקותעםגלדמן
 ) T 13 ;·(עמאיננו"החתולאיננ;והחתולאיננ;ו

מתנדב~הוא _·; )• 93(עמ' •;איננו''החתלו Tבשיי ·;א,
-איננוחתלווכינזכראךונמלהכלבבעורב,
נאהמהבלביאו;מך ;מזחיףש;תהע;רב"ך;אה
כש;,גם .אלום ··איננו". "החתול·:אבל ..ז;הע;רב

בשתיתובנה,עבדאל·•ההתבוננות Tמתקדמת ..זה
בחסרונוההיזכרותמתפתחתהאחרונותהשורות

לכדיהחיים,מלאיהיצוריםמלואלהחתלושל
בכל-ובתוכנובתוכםתמידהנוכחבמוותהכרה
 T :שאיננו",חתולישמצך;;ךיצוד

מרכזיחלקמהווהתמ;ךהנוכח ..במוות :הכרה
 .גלדמןבפנינופושראותוהתודעתיבתהליך
 ) 60(עמ''קלמנטינה'בשירהשרימהאתאסיים

זה,בשירבמרכזו.עומדתמידהנוכחשהמוות

השרימהאתפתחתיבוהקפה''רעשיכבשיר

עיוורונהביןלהשוותמענייןעיוורת.מופיעה-
החביבההעוגהאתהמגישההאביב''נערתשל
הזקנהשללעיוורונהאח;ולשלוחןגלדמןעל

מסונוורהארשונהשלמבטהקלמנטינה.האוכלת
מוללמוות.עיוורלוכןואביבנעוריםמחיים,

החיץאתמסירמבטו,אתגלדמןפוקחעיוורונה
המתרחקיםבחייםומתבונןהמציאות,לביןבינו
העיוורת .אחר)לשלוחןמוגשיםזה(במקרהממנו

אותהמסנווריםאינםוהחייםבימיםבאההשנייה

ודומהמבטה,אתלפקוחלהאפשרעיוורונהעוד.
אתלפקוחואותנועצמואתמזמיןגלדמןכי

~יןנכפח,~יןי~ה, tpקלז.?~ב"~יןלהתבונןמבטנו,
ולהתכונן.תות",

קלמנטינה

זהבכדוראכלההיא
~להtז~ילי~-י~יתל~ד

צרבכמעטוניחוח;

גךל;הלחכמהעד·יג~לה
הקלמנטינהאתשמכיהרואפשר_

 T • : •; •: :- ·:~ל~הה i~~רי

כהנחנושהעררים

rזת ?i ~~סה· 6wל~רות
הציץכברעיניהמתוךהן

תות~יןנJפוז,•~ין 'ה, T ~;~~.ק.לק~יי 6
עלוםהאין

ובטו~תס~צכהרסקדק.ד~י~ה
סאו~ל.ת~תל.~כלצכה 9 ~לךא
סביבשפרחה~פההטבעכמו

 • T-'וובל~••להמיתזזlזמtנ

- : . : ·זל ryהי~~ר

• 

היאהאגם"אדוות

הקשה

לציור"ביותר

שמעתילאמזמןקובליו:איריסיהאיריס
 52 , 2015חושןאבןהלילה,טזזסיאת
עמ'

שידיהזשוריםקובליואידיסיהאיריסשלבספדה
ביןדמיוןקווימצאתישציידה.באקוורלים
תהליךגםכידוומניהשיריםלביןהאקוולרים

התבוננותפרישניהםלתחושתי, .דומהיצירתם
הים,הגן,ביןהגבלוהתמוססבמהלכהממושכת
התבוננהשבהםאחריםאובייקטיםאוהעץהלילה,

ניגשתהתהליךשלבסופוהפנימית.החוויהלבין
מתוךהאקוורלציודאוהשירכתיבתאלקובליו
במיליםכותבתהיאדנה.ובעדינותהכנעה,

עטהספורות,מכחולבמשיכותמציירתמעוטות,
כי ,הקוארבתועדתאובדףחורציםאינםומכחלוה

חזרהבולהספיגומבקשיםבאיטיותעליונעיםאם
המשודרתבתדועתעתהזהשנספגממהמשהו

הייקו,לשידתאופייניזהתודעתיתהליךוהציירת.
להייקו,במבנםקרוביםשיריםבספרוכללוים

ההתבוננותרוחספוגהכיצדלאדותמרתקאך
כללכפופיםשאינםבשיריםדווקאההייקושל

באקוולרים.אוףהמסורתיתלתבנית
ועל 20(עמ'באגם''ספטמברבמחזור 3מס'שיר

מעדוותהעלמלמדהספר),שלהאחוריתהכריכה
האגם"אדותלתאר:שניסיתילתהליךקובליושל
ת iכ'~ 7~ו~ללאtקיד~ם ר;ו~~ 7 ך~;י~ ה~~ iiJריא

מכילזהלכאורהפשוטשידלךלה". iJא;נ:י/iד



חצ·~

 ~בראוטיגןריצ'רד
 :lrשטרנברגליאורמאנגלית:

יפהשאתמדובבחיי,

גשםלרדתמתחיל

 ,ה~כ;tר~ ,;ה

ס~דר~ל;~רי~י [i ר:~~~ת וד~?~.Pזך;~ה י~~
ז:ייכ;ן, iJק~ד [i~~ית
ים iiשאלידעושהילדיםכדי

: •• :· -: T • •• : :• ::· • 

סע;ך~ת;ךמוt;כי~ה ;מ~ו:זי
מופז.מבל;'צכמ;ונשמע

: . : -: ;· : T -

 ה~~ [iס;ףזpז;רעוד;תך;~ה י~~

 :~ך:ראו

-ע,רי~יםןכו~ית י~~ס~~~סק
מאדט;ב

- ב'?ז~~~י 9ק
מאדט;ב

- ~~ 7יל~הו~~~נכ~ים~נ:יי~ת
~אדט;ב

-ר~ים iJוב~י
מאדט;ב

- ה~כ;tר~זpלס~דר~ל;~רי~י [i ה~~~
 !ן~~~

מועמדבעיני,יהיה,הזההנפלאשהשירהדיאהבה,שידישלארוכהארוכהרכבתפעםתהיהאם
הקידותאתשוברהואפרטי,בחדדאהובתואתכולאלאבדאוטיגןדיצ'דדהקטר.לתפקידרציני
אהבה.הרמדסיה,הראיתר.יחדלהתפעללנוונותן

סומקרוני

להביןמנסהנהיאקולביודנה.מורכבותבתוכו
אתלבכותהצורךהתעודדמדעולהסביראו

שישלקושיישירותמדלגתאםכיהאגם,אדוות
נפלאביטויזהועמו.להתמודדהיצירהלמעשה
וציודישידיאתהמאפיינותלועדינותלהכנעה
החוויהאתלשרטטמבקשתקובליו-הספד

תוךהחיצונית,התמונהבאמצעותהפנימית

המילים.לטווחמחוץוההסבריםהסיבותהשארת
בתנועתהנדתיהוצפההשיראתקראתיכאשד

באדוותהאצורההמתמדתהוהתכלותההתפוגגות
זושרימהלשרוםהצורךשללאודומה ,האגם
היאשם-המיליםלטווחמחוץאצלינותרתחיתה

עצמתה.במלואמתקיימת
משמשאינומתאדת,שהיאאובייקטכלאו ,הנוף

כהווייתואותומתאדתהיא-כמטאפודהלקובליו
ונאמןאליוקרובנותרציידת,שלכמבטהומבטה,

אלהשיריםמוביליםכוחם,ובזהזאת,למרותלו.
מסתער"ה~ם-נוספתדוגמההפנימית.החוויה

זה;ב:ככ,;ז,עלנחליםכלביםכמ;הסלעי;םעל  TT :·- •• •. : ·:ז . ·ז:--

 'עמ'ים'בעשר 5מס'(שידמשניע"אינ;רבד
3o ( ... ביןהגב;השירים,מן'זה,-כבדביםבשיר

ערבחווייתזהבמקדה-החוויהלביןהמציאות
כגבולמטשוטשנותרוהאובדר;ואינו-מתמיד

דוגמההדף.לביןהאקוולרמכחלומשיכתשבין
-גבלוותטשטושלאותויות;רמפורשתנוספת,
ני;ןלהבחיןאפשראי ;הז:אתהס;פית"נשעה

ל.ב 6~קשוק~ין '/ ,j ;ך~~ל ד~ג;~ל~~~יםז ryמ~ר
וביןהשבי/לעלגופיצלליתנין ;הרננתלחפוף
 .. . :-- . . :) 43(עמ;הגדל;~;הריק

למפגשמוביללחוץהפניםביןהגבולותזטשטשו
ההפדרהחידושאלוםהחוויה,עםאמצעיבלתי

היעלמותה.בסכנתכרוךלסובייקטאובייקטבין
הרשימה,בפתחהתייחסתיאליולשירבדומה
העלמות ,בהתפוגגותעוסקיםבספרדניםשירים

שממנוהשיראתאביאנוספתכדוגמהודעיכה.

טוסיאתשמעתילא"מזמן-הספדשםנלקח
שעשתה"כמ;'א;תiססלו n ·שחש;שתאניהליל1ה

:עזך;אוליהש~חאתנ~;ס.הששn ;·iלשי .הנוגנלויה
הנח/לקלiם .אתאחז~ר . 1איאבל iלהציל· 'אוכל

מעניינתדוגמה ·;עוד.~) 34(עמן-הלבניtכ;,זנל~ל;Tו
בעשר 5מספרשידמעמידהתפוגגותלתיאור

נשה~םנאחזי;םאינם"הסרטנים :) 30(עמ''ים'
פג;ם"הם 1ר~עת·שהסלעי/ם-וכזiהשמשעלמנה

לתחושתיעוסקזהפלא.ב-ש~רהיו".כלאז 1נאפלי1
כיהאפשרותממנועלוה-כפלוהבהתפוגגות
המתבוננתבהכרתאלאקיימיםאינםהסרטנים

השמששקיעתכאשדיפוגולוכן
ההתבוננות,המשךאתתאפשרלא
האפשרותממנועולהלתחושתיאך

להעלםעשויהההתבוננותסיוםשעם
עצמה.המתבוננתאף

 5מס'בשירהרשימהאתאסיים
(עמ'אושר'על'וריאציותבמחזור

בהתפוגגות.הואאףהעוסק ) 40

ההתבוננותמובילהזהבשירגם
שללהתעודדותהוחוץפניםהממזגת

ח'יאושרלשזהבמקדה-פנימיתחוויה
(האמצעיתהשלישיתבשודהאלום-

מתחדשתהשורות)חמשבןבשיר

העדןמגןהתועדהלגיחשמובילוהדברההפדרה,
 :נגלהעתהשזה

 ;בלילהנפסיפל;הךנסגד;תהסמי;ךה~דק"שכב;ת
הוא:מ~;סiזז :ת. 9 .?~~~ז;ז :לקוiסלרז~ן g ??סא~ד
 • ."ד~ס~ ו~~~

ליד:י:::ק~איריסיהאירים

ז;י~ןלאזfז;יע,תי

 ה?~לז:; ' Y1Y~ת

 . cי~ת;ארדר~ס.

פדלגיא
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1 
חינוךלאישאנדרטה

המכללהשנתוןומחקהלעיוןדב-תחומיעתכתב :שאבן
תשרי ,'ככדךחיפהשמואל,קרייתלחינו,ךהדתיתהאקדמית

עמ' 440 , 2014

תחומיבהרבהעמוקהבקיאותשרכשאשכלוותאישהיהלבארודבפרופסרו
עדדואילןברבאוניברסיטתכפרופסורשפות.בתריסרשולטאומנותעדת

אתשדרגדתייםתיכןוספרבתילשספרותכמפמ"רחוקרים;עשרותוקידם
לואולפנות.תיכוניותלישיבותהספרותלימדולהכנסתונלחםהספרות,הוראת

ועזהרפרגוןהדרכה,לושחבומאדורביםשלתודתםבהכרתזכהלבארודב
ומעשית.רוחנית

אפרורי,מארהבעלצנעואדםהיההאואיש.להשריםחפץלאלבארודב
ומימאמרים,ומאותספריםעשרותכתבאגו.לביכמעטוגינונים.הדרנטלו
הייתההעמוקה.לחוכמתוהתוועדמקחב,האישאתוהכירהדבריםאתשקאר

אופנתילהיותחתרלאומעלוםרבים,נשואיםעלייחודיתמבטנקדותלו
הבגרות:במבחניההקלותלאופנתכתגובהמטיח,אותוזוכרתאניומתקדם.

עללהחלישולואהתלמידאתלחזקשצריךסברכינמשוות!"מגלדים"אתם
והקלות.בפינוקים

הכךרהעצום.היקפוומכאןפרסום,שנותעשריםחוגגשאנןלשכ'כרך
הפרופסוריםשלהספדיםאותוופותחיםלבארו,דבפרופסורשללזבחמוקדש
הורוביץפרופסורלשדבריהבלוטיםובמיוחדהורוביץ,וטליהפרישיחיאל

בה.זכהלבארושדבהאהבהאתועביקרההוקרהאתהמשקפים
לומוריםמחקראנשילשרבלמגוןוהמכווניםאקדמייםמאמריםלשפנינובכרך

מערכתמשואוות,בפתרוןב"שקילותענייןימצאאחדכללאאכן,השורה.מן
תמונתשלוב"חקירהמוגילבסקי,רחלדוקטורלשאוי-שוויונים"משואוות

דדודוקטורמאתדדווקציה"אינדוקציהשלספילריבתהליךגיאומטריתמצב
מאמריםמופיעיםהנ;ןדשלעיקרושהאוההומניסטי,בתחוםאךפרייבט;

באמצעותבגןילדיםציורי"עיחדכמותחומיםחוצהבהםשהענייןרבים
השואוהוגםקרסקו-וקנין,וניריתנץשרהחקטרומאתהלצחות"יצירת

מבחינתהצרי"הלבנוקוקהארי"הביןמישלובשפרהחקטורשלמרתקת
החלו.ללימדוייחסם
מדוריםבארבעההמתפזריםבאנגלית,מהםשנייםמאמרים,עשריםבכךר
שמןכיוןוומחק:רהוארהאומנות,ספחתיהדוית,הגותופשרנות,מקארשהם:

ספרותעלבדגשמהם,באחדיםמעטלדוןבחרתילכולם,להתייחסהנמנע
לוהגיעשאנןלשבאתרלגלשוהמתענייןלקוארמומלץפנים,כלעלעברית.
הצואהשל(בתפריטגלוש.לכלשנגישיםהשונים,למחקריםעצמובכוחות
לאור).

בסיפורכפלוה"קריאהצפורמשהפרופסורשללמאמרובארשונהאתייחס
נכתבו"וייגש"בפשרתהזההדרמטיהמפגשנשואעלואחיו".יוסףמפגש
תומאסשלבספחהשיאיםאחדמהוהוגםהאופשרנויות;שלתליםתלי
מגיעשאינובסיפורומסתוריעמוקדברישנוכינארה .ואחיויוסףמאן

תמיהותמלעהצפורלשמאמרוחידתיות.שלתחשוהבקוארומותירלמיצוי,
מיללוייםליסדוותהתייחסותידיעלאותןלפתורומנסהמעור;ושהסיפור
האירועיםבמהלךסמוייםמישוריםחושףוכךלואנלוגיות,למוטיביםהחרים,

האחים.שביןובדיאלוגים
לשהתכונההאו"המשברמרבךעמיקםשלמאמרובלוטהחינוךבמדור

היעד".מקורלשהדכאניתהלינארית"הפדריגמהכנגדהיוצאההוארה",
תלמידיםשלארותמנקודותהולמידה,ההוארהמוקשיאתממחישהמאמר
בפדריגמהששבויכמיהמוהר,לשהעצמאותחוסראתומציגומורים,

מחשבה.מעוררמאמרהלינארית.
משמעותית"למידהשניאור:דדולשבמחקרורבענייןימצאותנ"ךמורי

להוארהחתיהרניכרתהספר".בביתהמקאריתהגינהעבזרתתנ"ךשביעורי
שלתמונהמצורפתהנשוא.אתומרתקחיבאופןשממחישהתחומיתבין

השארה!רבמאמרהסטדונטיות.ידיעלשהוקמההמקאריתהגינה
שלמאמרהבלוטהאמנותבתחוםבנשואיו:במיוחדעשירהספרותיהמחר
לשציוריםתערוכתעלהמבוססיהדוית,אמנותעלצדרבאוםנוריתדוקטור
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אפולינרגיוםהדלת/

נ;ראז,נו:ז~ק.תס~ל;ןרל.ת
;~רה א~~לי?סדיז;כ;ל!ה ה~~

~ם ?Lלאר~ר ;לינ;:~נ;:זpכקס~קידל~י;ת
p סיו~~ים.Pב~~~~גרס?~ים?זוגז; ry ל~מקpס;םז

לע,גן?~רקיה~יעוזp~ק.שכע,~~ים םי~~?~
 ן;ג~~ס 9ג;ךשובס gזpג;ז,נרסקז;;יו ~~;ש י~~

ה;ךזp~ץךלאע.רר:;ני~ין י~~רווכ ל~~

ע,ברליס;ה w~ה 17~נ:יז:וי י~~;:

מחזאי,משררו ,) Guillaume Apollinaire ( 1918-1880אפלוינרגירם
היהפלונייה,לואםידעובלתילאבבןאומנתו,ספרתוומבקרסופר

הקוביזם.וממגיביהסוריאליזםממבשרי
ו. mיציממיטבהןשיצרהוקליגרמתוארופיזםהמתחאתשטבעזההאו

 . 1916בשנתהארשתההעלוםבמלחמתתפעצנלחם(פסבתרים),אפלוינר
גופוהפציעהשלשבסבוריםישספדרית.משפעתמתשנתייםכעברו
במחלה.עמדלואנחלש

מיללויתשפהביןמחברתשהציירתהשארביןטוענתצדרבאוםמאור.סיגל
אמיהרלהביעכדיחזותיתאמנותלשבכליםומשתמשתחזותית,לשפה

ביןובמעבריםקריאהבתהליכייהודית,באמנותעוסקהמאמראישית.
קאח.למיטיבישונים.טקסטים

פרופסורמדורנית.לשיהריהדוייםמקורותביןמקשריםמהמאמריםחלק
עדחז"למאמרלשבגלגלודניםוחמריךסיגליתדווקטוררחנסןוישארל
לשזיקתםעלעומדתהורוביץטליהפרופסורפגיס;דןשלבשירנחיתתו

יונה.לספרמודרניתוסונטהקחםפיוט
הנשיהקלועלמצובעופרהחקטורשלהמרתקבמאמרהמצאתירבעניין
בפופלוריותזשכהאישי,אופיבעל'נוגע'חמןאחימאי;ואורהשלכלהנחמן
ברוחעמוקעיןולפנינומעמיהדמצובספיר.לפרסמעומדהיהאוףרבה

למגד;וספרותביןתחומיםשמטשטשכתיבהלשובסוגהמגדרי,המחקר
שונהאופיספרותיים.טקסטיםשלשונותברמותמחקריעיסוקומאפשר
הילדיםבספרותשחלובשינוייםהעוסקמלחי,אסתרלשהמאלףלמאמהר
רבמיעדבמאמרילדים.בספרותכדמויותחייםלבעליהיחסמבחינתהחדרית

חדרי.עלוםשלאפיוניםעולבספרותחייםבעלילשמקומםלע
מרקבעבותותעח"עמוסאזלואיאסתרלשבמאמרהבלוטתרבהמקוריות
האינטרטקסטאוליות,במחקרמתמחההכותבתונציה".מייקלשאויוריושאגאל

אזלואיהמיללוי.למדיוםשמעברזיקותמאתריםהדרךמפלסיומחקריה
תמונותלביןעחעמוסשלהעירבעומקפתאוםביןקשריםמערכתחשופת

וגםעחשלהאגהדאתגםסימלוטניבאופןלחוותשניתןוטעונתשאגאל,של
עח.לשכתיבתועלעמוקותתובנותבמאמרהתמונות.את

אךהוחשיבות,הענייןבמידתקליםפעריםייתכנוומגוןועשירכהבכךר
לששפעגלדוו,עקבלספרשהפךהעתבכתבוישגבהוה,הכלליתהרמה
בדךרנכתבוהמאמריםינוכיים. mלימודייםליישומיםוהכוונהתובנותמיעד,

אקדמיה,אנשיידיעלנבחניםשמאמריושפיט,עתלכתבהאופייניתאקדמית,
לוהתמקדהרבותהשלוייםהעחתעלללדגהשורהמןלקוארמומלץכןעול

 •מובהק.חינךולאישארויהחינוכיתאנדרטההאוכ'שאנןעביקר.

צביבןשאולרבקה



עוזריוסף

-עמיחייהודהשלשיר

השנהראשצלילישלמודעמהתת

עמיחי.יהוהדעלשכתבתיכפלויםקבציםשליבמחשבמצאתיבאקארי
להתמלא.החלה~חזורסל

רבות:שניםלפנילמחשבשהעתקתיעמיחי,לששוהרקואראניהונה
משתהה.אוניאותימפתיעמשהו-ה" 9q ~ ם~~ליס;הנו~~קום"~~רהי
לחןאלוימה,קלוטאויננימהדברלסרוק mהמאתמכריחההשוהר
פה?קורהמהעליו?'ישובת'עמיחישלשהשורהכלשהו

מרובעים'מחזורישהר'בזווית(בתוךכלוו.הביתאתוקוראמתרכזאני
 .) 1962-1948שיריםבספר

ה 9Q ~ ם~~ליס~הנו~~קום~~רהי
זpה.ע.י~יליסךיו ,ם:~ר~~~rכדותהקדותליסךיו

מכסהאינניאניאותי.מכסיםשמיםעכשו -: T T -• : -• ' :-' '' :· ' : -.'' 

- ;- T T T ''. .הiזtzעשאניכלהווא,רגלי.תחתאדמהאלא -- : -: T :· :-• :• 

כךכלאותיעניינולשאעמיחי,שלמהשוחתמשהולקלוטמתחילאני
התפילותלספרבשפע,קישהענהמפואחתשבורותכללוותשאינןבעבה

 .הישארליתהתרבותשלשרמיהבלתי ]![
עובראני .ליברורלאלתוכן?אולמוסיקליותשיירהסמויהזיכרןוהאם
שה."מחסה."מה?אבללחריזה.קשורזה .עמיחישלהשורותעלשוב

מחר!עשוה."?מכסה".

אריאלששר "".ם;עפעדומחס;הלי"תניהשירלמילותמתאיםלאזהלא,
מחפשמכס;העיניאתסמיך"עשןצ'יזיק:שמלויקשללמיליםזילבר
עדו-מחסהליתנימזה"/.לצאתאיךיעדולואמצו;אלאאבלאותה
מחסה".ליתניפע;םעוד-מחסהליתניפע;ם

בתרבות.ר mומאמוקדםיש

שלהמבנהפיעלכתוביםעמיחישלהחוחים-משהוקלוטאניהונה
השעהר .השנהבראשהספדריםששריםלהיפתח"צרןושערי"עתהפיוט
ההוא?לופיוטלעמיחימה !פרעוה

עצובתפילהסיחר .השנהלארשסיחרומוציאשלילספרייההלוךאני
קואר:אוניעצבותו.במידתיב mלההמקוםזהשאיןמא;דו

מחסהחיבאלאביוויענה
--;-:· T • : •• --: ,'' 

ה tpזנען;ה t:7ףה~זpרהוא~י
 .עptוה~לחים~~פץ~זpר~לער

כסאלפניוה~וםבנינבנה
' :;• : ' -: T T ' '' 

זנךזו~rכ ח~! וי~~~~ז

 ] IJזנר~ך~ ,~~~רכזנעקור

אולבאוםאיזולדהלום:יצעמיחי,הודהי

לעצמי:אומראוני ,עמיחישליו mחעםהפיוטי mחאתמשוהוואני
מבריק!

 . mהמקלמלולימשתחץאניגאוני! .לעצמיאומראנילההכבדוכל
לאהחדריתבע~להחרש.זכללוא-הושקט)האוררקלידי(הריומוסיף
עמיחי! mחיאתפתרת

אתמרגשהאועבאס.שמאולבןיההדוו'ידיעלחוברהעקהדפיוט
המזחיצחק,בנולביןאבהרםהאבביןהומקאבריהנקובבשיחהמתפללים

הועזזעוהמתפללים,נפשאתט mסהפיוטכארוי.אתוולשחוטאביואת
צואורהפשוטהילדשלהאמוניהמופתעםלהזהדותנפשםאתמכייל

באלהוים.דבקותלהביעכדילשחיטה
השיחאתלגלותהוופתעתיהבתיםשניביןלהשוותביקשתיהגילוילאחר
הפיוט:עםשוהר,מלושוהרעמיחי,יההדושמנהלהנוקב

עמיחיאלצשבפיוט,האלהויה"מחסה"הבתיםשבניהארשונהשבוהר :א
אויננו.היההאו-

עמיחי.אלצגםבמיקומומחיקהפיוטשלהחוחתשבוהרהמופיעהשהב:
 .שאבהדתמימותהואעמיחיאולצליצחקמטאפוהרהאובפיוט

האמוניהמהפךאתמצפיןעמיחימופלא:דברקהרוהשלישיתבשוהרג:
לתעתעשבא(דימוי"כיסא"לעבפיוטקארהאו .השעריםהמאהבןלש

 :מופלאהבהקבלהעמיחיאומרלכן .מבנוהאמתאתמכסהאבהרםביצחק),
 !ה~~~ י~~י~ י~~אלבאותימכסיםשמים

השוהרמלו-עztזiהשאניכל-עמיחיאלצהמסיימתהשוהראתנעמידו:
חופפיםהחוחים .עשרה"ים Hאל "אש:רלכ-החותמתבפיוטהלשישית
 ·: . ·:; .אלוהיםלעומתהאדםקוטביותהוכוונות
 •המקשד?מאוצרותאחדאתגילהשהאופעםהרגישמישהו
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* 

 .ת;ל;ד~ר~~ה;ת~ש;רך;תו~ש;רר;ת.~ד;ל;ת ת;ה~~
t;כפור.~רו tgקיר.לנורקדו

tt ז;ילg ללנו~רו~qtt ~ז~:נ . 

צורהמחליפהרקהאימה
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ברוךז'אןרינה

מבעדהאורשל"החיתוך

הזמן"לרצף

אדף*לשמעוןהחתונהבמתנותוגאולהאורעלמחשבות

שבאשלמשירהשורהלשיםאדףשמעוןבחרכפור'לספרובמוטו
משהומאירהזושורהמתעתעת".נדרןמספראבלפשוט"ספורסלהוב:

תופסהתעתועשלפעמים-בעוד:ספריו, ל;··.לאורךאדף Tשלבפואטיקה
שלפשטותודווקאמרתיע,אומפליאמפתיע,כשהואהעין,אתקודם

זאת,ובכלהלב.אתהתופסתהיאלתעתועמבעדהמפציעההסיפור
"סיפורהואעגנוןשלשסיפורוכמופשוטיםהםאדףשלסיפוריו
אתשמפעילהאמיתיהמניעאתהרגש,אתבמדויקלוכדיםהםפשוט":

כולם.הדבריםאתשעוטףהגדולהמסתוריןואתדמויותיו
להגדרההואאףעונה , 2014בשנתאורראהאשרהחתונה,מחבות

רבים,בענייניםונוגעשונותתקופותפניעלהמתפרשמורכברומןזו.
שלהתחלהלהציעמבקשתאניכולם.אתלתפוסאוכללאאלוובדברי
אפשרותעוסק:הואשבהםהמרכזייםמהנושאיםאחדדרךבוקריאה

שהרומןהאור,מופיעזה,בנושאהדיוןלצדומשמעויותיה.הגאולה
משמעותאתהנושאיםהסודותאחדהואהאורמרכזי.כמוטיבבו,מלא

אליה.התשוקהואתברומן,הדברים
ראשונהבקריאהלהידמותשעללומהוחידתי.מורכבהואהרומןמבנה
בקריאותמתבררושירים,סיפוריםשלמקריכצירוףשרירותי,כמבנה
-מהםשלושהחלקים,שבעהלרומןומוקפד.מרהיבכמבנההבאות

בפרוזה.הנותריםוארבעתבשירהכתובים-והאחרוןהחמישיהראשון,

השוניםמרבדיהמוטומעניקאדףהפרוזהחלקיארבעהמתוךלשלושה
החזיונותוספרהיכלותספרהבבלי,(התלמודהיהודיתהסודתורתשל
עצמו,בפניכחלקמוטולכללהתייחסישלדעתי,ויטאל).חייםו'של
ובמוטיביםבאורבגאלוה,הנרחבהעיסוק .לעשרהמגיעחלקיוסךוכך

הספירותמבנהאלהרומןשלהמבניתהחלוקהאתמקשרמשיחיים
להבלדיםמעברלכך.לרמוזרקאוכלזומצומצמתובמסגרתהקבלי

דומיםאינםבפרוזההכתוביםהחלקיםגםלפרוזה,השירהביןהברורים
ובסגנוןעוסקיםהםשבהןבדמויותובזמן,במקוםנבדליםהםלזה.זה

מובןתמידאינוהחלקיםביןהקשרכן,עלשלהם.והז'אנריסטיהנרטיבי
שאליהםאפלים,אזוריםהרבהמשאירהרומןלחלוטין.ברוראומאליו

בנושאיםהעוסקברומןמודעתבחירהזוהיאךמגיע.אינוהתבונהאור

הנגלה.עלהנסתררבבהם
נפתחהרומןכאמו;רהרומן:מגווןכמהעדמגלהחלקיושלקצרהסקירה
זהחלקועלומשפחתוסליאורשלסיפורואתמספרהשניהחלקבשיר.
לבלותהיוצאסופרשלסיפורואתמתארהשלישיהחלקבהמשך.ארחיב

אגםבקרבתהברית,שבארצותורמונטבג'ונסון,אמניםבמושבתקיץ

והמשיחאליהוחנו,ךכמוהאנשיםלרשימתמצטרףהואכך"עדן".ששמו
טכנו-חוויותעוברהואשםעןד".לגןבחייהםש"נכנסועליהםשנאמר

שונים.אמניםעםמפגשיםוסדרתרובוטיאורקלעםפגישהמיסטיות,
פלנטהעלשמתרחשעתידנימדע-בדיוניסיפורהואהרביעיהחלק

לאון,דיגב'שלסיפורהאתמשלבתהיאאוידו.ושמהאלטרנטיבית
אנובו.לומד-השניבחלקשנעלםסליאורשלבנו-שנועםתיכוןמורת

זיכרון.מארנוןסובלכשהואשםמופיענועםהיעלמותו,שלאחרלומדים

דיגברתלא.אנחנווגםלמה,אולמקוםהגיעבדיוקאיךבטוחלאהוא
עלתגליותסדרתעוברתכךכדיותוךקרהמהלבררלנועםעוזרתלאון

עלוםבאותומתרחשהשישיהחלקפעם.להשהיההבןסרן,ועלעצמה,
לסיפוראחדות,בשניםאחורהחוזרהסיפורהפעםלאון,דישלעתידני
מפוקפקותבנסיבותשנהרהשסרן,ומתבהרהולךמכאןבנה.שולשלה

ביןתפקידלושמיועדמשיחלמעשההואאחר)באופןאךלישו,(בדומה
שיר.הואהרומןאתהחותםהשביעיהחלקהעולמות.

הרומן,שלהשוניםהחלקיםביןהחיבורנקודותאתלהבהירשניסיתיאף
מסתיימיםהסיפוריםכן,כמוראשונה.בקריאהברורותכהאינןהן

הסבר.אואזהרהללאלסיפורמסיפורנופליםוהקוראיםהדברים,באמצע
איךלהביןלונסותומתי,נמצאיםהםאיפהלבררהקוראיםעלושובשוב
משלסגורעלוםהואברומןחלקשכללעתים,נדמה,לשם.הגיעולומה
אבלמסוימת.במידהנכו,ןוזהבחשכה.המוקףאלוי,לכתכוכבעצמו,
עסקינן.שבוהאורוזהו .פנימהלחדורמצליחאור

מקיוםהדובר,אתשמעבירמפגש,המתארבשירנפתחהחתונהמתנות

חיצ;ן~~קרת ;סע;ךם~ת יו:ז~~~"העולם.אלואל-מקומי,חוץ-זמני
תעופה,"שד;תשללעולםבאחתמוכנסהוא .) 7(עמ'ציר"מבנח;אשר

~ Q ל;iר-~זי~ת ;רIJ ללעולםובאגרסיביותבאלימותנדחף ,)םש( "ל~'-?זlזז
האפשרויותכלמלואל .) 8(עמ'ובצוך;ת"גדל;;ת iו"ערים "!סקס;,
ויחידה,אחתהתנגדותמביעהדוברפתות,'מגםלה~ותשיכולותהאלו
שוב ,) 7(עמ' "אל/-"~~רז:ריכנאנס,עליה,חוזרוהוא .) 7,8(עמ'"לא"
היאהזהלעלוםכניסהרצונו,כנגדהגוףכפייתהואאונסאםושוב.
ולאהעלום,אלנדחפיםאנובכוחמכולם.והראשוניהגדלוהאונסמעשה

לעלוםריקה,התנגדותהיאהדוברשלהמיללויתהתנגדותומבחירה.
השירכרצונו.שימושבויעשההעלוםבגופו.בו,רקבהסכמתו,צודךאין

ל;יס;חלא;לא;~~רז:ר1י~י;ד ~םר~~חיצ;ן"~~קרתבשורות:מסתיים
 ;ה~~לי,:ש ו~~ ן;?ז~ ;ה~~רנור, iJ ע~?ו~~ןה;~הז:רר~ה ,ו~~רהע;לם

ציד", ;מבנחאשרחיצ;ן"כנקותשנפתחהשיר .) 8(עמ'פה""נב;רממ;ן
העלום·ת~ךאל·:הנפילהמסללואתמשרטטלוזמן,למקוםומעברלפני

 ,"ה""פמהשמים,הנופלכמלאךעדן,מגןהנופלכאדם ."הפ"המסתיים
 .הדוברשלגופומוטלבוהמקוםהוא

ריאליסטית,נובלההרומן,שלהשניחלקומתחילאלו,דבריםלאחר
סליאורומשפחתו.פרידהסליאורשלסיפורואתהמספרתלמדי,ארוכה
רחוקלאגרהיוליהאשתו.מילויה,שנפרדלאחראמועםלגורחוזר
סליאורביניהם.עובריםושלוםשירהנועם,ילדיהם,שולושתמשם,
מעודףסובלהואבהרבה.כמבוגרנדמההואאבלשלושים,בןלאעדיין

כמתקיןלמחייתונאבקהואושתייה.שינהנשימה,מבעיותמשקל,
בשעהאחד,יוםואהוון.משהאחים,זוגשלבחברתםאבטחהמצלמות
קסניה,אתפוגשהואה"מגהזלו",בסופרמרקטמצלמותמתקיןשהוא

ביניהם.מתפתחוקשרתשע-עשרה,בתקופאית

הבכורבנונועם,תהום;נפערתהזאת,המוחשיתלמציאותמתחתאבל
בלתיהיאהיעלמותוונעלם.לתוכהנופלוחצי,ששבןרקסליאור,של

לנחשיכלויםלאאנוזהובשלביחד.והקוראיםהוריועבורצפויה
שלשאלתההואבנובלההאחרוןהמשפטההיעלמות.פשרמהאפילו
אותומוצאתלאאניאית,ןשהואליתגידנועם,"איפהלסליאור,יוליה
תשובהבהיעדרסיפורם.מסתייםפתאום,וכ,ך .) 133(עמ'מקום"בשום

הקוראים,שלבראשםעולותשבוודאיולשאלותילויהשללשאלתה
זהאותנו.הונומתמוטטת.והמוכרהאמיתיהריאליסטי,שלהעיןמראית

עבורעבורנו,אחרותתוכניותישלמשהואולמישהולו.שציפינומהלא
נועם.עבורסליאור,
אדף.שלהקפדניהספרותימהמעשהחלקכמובןהיאהזאתההבנה
שלהיעלמותודברהיוודעעםהדברים,באמצעבחדות,נגמרהסיפור
לשעררקנותרלקוראיםניתנים.אינם-פרלווגאוסיגרוהסברים,נועם.
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זהאיךאויחזור,והואיבואשיוםהתקווההאבוד,לבןהגעגועיםאת

חלקשלפתורהלאסופווכהכזאת.בצורהיעלםשמישהובכלל,ייתכן
הסיפוראלכברנופליםשאנובשעהבתודעתנו,צרובנשארברומןזה

יותרמאוחרישובנועםלגמרי.אחריםבדבריםפניו,עלהעוסק,הבא,
בנפילתו.אותועוזביםאנוזה,בשלבאבלברומן,

ועלאורעלדגשמושםביניהם,ההבדליםולמרותהרומןחלקיבכל
והנה"ואראיחזקאל:שלמחזיונוכידוע,לקוחה,חשמלהמילהחשמל.

 ;ב~~ 9 ;;ל Tךנ~הtזת, ?i~נ;ילך~ש~ך;ל ן~~ ,ן;פ~ o-ן~ ה~~~רה 9רו![
 .)וא,(יחזקאל,ס~ש"~ת;ן ,ל~~ IJO~~יןו~ת;~ה

אבלחשמל,במילהיחזקאלמתכווןלמהבבירוריודעאינואיש
שהמילהמאחרהאלוהי.המופלא,האוראלאותהקשרותמידהפירושים
משהולשמורבכוחהישעדייןהמודרניתלמילההתגלגלההמקראית
לטענתי,יחזקאל.שלבחזיונושמופיעהוהחידתיתהמופלאהממהותו

השוניםהחלקיםביןהקשרלהבנתהמרכזייםהמפתחותאחדהואהאור
המצע,מקוצרבו.המרכזיותמהתמותכמהמסמנתונוכחותוברומן

ומשפחתו.סליאורשלהראשון,בסיפוראתמקד

דיגיטלייםמכשיריםפנסים,נרות,זה:בחלקרביםמופעיםישלאור
שמשאורברקים,ישנו:טבעיאורגםבחשכה.מהבהביםואלקטרוניים

השוניםהאורסוגיביןקטגוריאליתלהבחיןשאפשרייתכןירח.ואור
בכךעוסקאינואדףלדעתיאךמלאכותי),אורמלוטבעיאור(למשל,

בניסוחהאחר,עיקרוןבהדגישוהללו,החלוקותאתמסכסךדווקאאלא
אוריינטציהגםבתוכוכוללעתידזיכרוןשלמיתוס"כלפריה,חביבהשל

"אורבמאמרההנכון)",הואדברשלהיפוכו(וגםהעבראלמובהקת
נוטהוהמיתי,העתיקכן,עלאורים.הספרמתוךכמעטפת"ואורכתוך
חלוקהברומןשאיןרקלאלכן,והטכנולוגי.החדשניאלדומהלהיות
המקומותדווקאבומתואריםאלאומקורם,האורסוגיביןוניגודנוקשה
והמיסטיקה.הטכנולוגיהנפגשותשבהם
שוניםיחסיםמקיימותעצמןהדמויותגםהשונים,האורלמופעיבנוסף

 ) 20(עמ'בבית"ביותרהמוצק"[כ]גוףמתוארלמשל,סליאוההאור.עם

שמודרךלאורמתקשרבנובלה,אחדותפעמיםחוזרתכבדותוואשר
 ) 114(עמ'זהב" 1ה 1"ידיגם(שא-לי-אור).האור""נושא-מילולית-

גופוביןהניגודשמורגשכמואבלפעם.לאמוזכרותבנעוריולושהיו
שהיוהזהבידיביןהניגודמודגשכךבשמו,המוכלהאורלביןהגשמי

סליאורחששכרות,שלבלילהבהווה;לגביהןתחושתולביןבנעוריו,לו
רצונוורקיד,לכפותשכוירטחוןבשרנא,בשרעשויותידיוש"כפות

ביןהאימננטיהחיבורשלמרותכך .) 115-114(עמ'תנועה"עליהןכפה
עבורו.מיוחדתמשמעותנושאואינואותו,עזבכמוהאורלאוהסליאור
הואבההצעירההנערהלעומקסניה,"מוצק".שתראהכפיהואסליאור
משמעו " xenos "(בשמהמבוטאותהןגםוזרותהשנוכריותהמעוניי,ן

בותופעהוכלבעלוםמתבוננתקסניהסליאור.שלהיפוכוהיאנדנדי),
סליאורואילוהאל,שלולקיומושביקוםלמסתוריעדותמבחינתההיא

לה:אומרהואביניהםבשיחהשלה.הפאנתאיסטיתמהתפיסהסולד

אמד.בשמים,להסתכלאהובת"את

אלהוים.אתלדאותבסוףיצליחאניאולייודע,מיכן.

צחק.הוא

עוקבשאלהויםליהבטיחהשליאמאילדה,כשהייתיאמדה,היארצינית,אני

העננים.מתוךאחרינו

כבד.ילדהלאאת

אחדינפתחמשהומתאים,שלאפרטישמספיק,מסתכליםאםצדקה.היאאבללא,

יותרבעננים . mהדשלבנשיכותחהבחדקים,וזהבעצים,זהעמוק,יותרעומקזה,

 ] ... [לדאות.קל

שאמדת.העציםשלהזהבחוטאמאמינהבאמתאת
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אמהד,בערדאותן.השפילההיאפנימה.נסוגבעיניהמשהומדחק,התמלאההיא

 .) 78(עמ'הביתה"ילךשאניעכשיוטובהכיעצרהבקול

טריזיאסשלמראהכתמונתבר.לחרשאראותרלראותיכולאינוסליארר
אתשנושאסליארר,האמת,שלאורהאתמכולםטובשרואההעיוור,
לאור,דומהקשרישלונועםלקסניהאבלכלל.לראותויכולאינוהארה
עוסקאינושהרומןכךמסתורין.נושאיםהםעבורםולחרקיהם.לטבע

מקורו,מהאוהאורשלמשמערתומהלשאלהתשובהאחרבחיפושרק
אחריו.מחפשרמילראותומסרגלמימאיר,הואמיעבורבשאלהגםאלא
חלקשהואאףהאוראתלראותיכולאינוסליאררדווקאמדועאך

האוראתלראותמסוגלאינושהוארקלאהנובלה,כללאורךממהותו?
שלו,ה"פשרטה"הפיזיקליתלתופעהמעברמשמעותלולתתארהזה
קסניהשלהפנתאיסטייחסהזהאםביןהארהאלמיסטייחסשכלאלא
לכלממשמתנגדסליאררבמשפחתו,צדדיםשלהדתיהיחסזהאםרבין

מתנגדהואמדועלארד.המשויכתכלשהימשמערתאורוחניותשלביטוי
אותר."עירורה"לירליהשאהבתוהיאשנרמזתאחתאפשרותכך?כללו

בכךהאםסליאור.אומר ,) 56(עמ'העיניים"אתלךסותמת"האהבה
האשה,שלאורהאתמחזירשרקלירחהופךהואירליה,עםשהתחתן

שלושהבחירהייתכןלשמש?משררהשקספיראשרג'לוייט,היאשאולי
לוגרמהבנעוריולילויהתשוקתואחרי ,) 89(עמ'הלב""אחריללכת
לאפשרותאחת,אפשרותזוהייותר.רוחנילקירםהאפשרותאתלאבד
בהמשך.אגיענוספת

לגאולה.למעבראותרהופךהאוראתלראותשלוהיכלותחוסראופן,בכל
אוהב.שהואלמיסליאררביןשמפרידהמחסוםהואהזההיכלותוחוסר
לאביר,נועםאומר ,) 130(עמ'עלוב"אבאאתהכלרם.מביןלא"אתה
שגילה,דבריםסליאורעםלחלוקמנסהנרעםנעלם.שהואלפנימעט

אבלהיעלמותו.אתבדיעבדלהסבירבידםשישלומרחב,לזמןהקשורים
ומעברמבעדלראותהמבקשתמחשבהכלמעליודוחהכאמורסליארר
לבדר.לעבורנאלץשבנרהמשונההגילויממסעמתעלםוהואלדברים,
ולזמן.לאורהדוקקשרישלנועםלקסניה,ובדרמהלסליארר,בניגוד
אפשרותהםאדף),שלאחרות(וביצירותברומןאחריםוילדיםנועם

האםלהציל,אפשרבכללאםידועלאכימסוימת,לגאלוה.מסוימת
וילדותילדיםהגאולה.מתרחשתבדיוקמהאומיובשםלהינצל,אפשר

הנוחרתרעםהעולםעםעמוקקשרשמקיימיםאלההםבגרותסףעל
ידנגקלופיעלהקדוש","הילדבר.שלוטיםאשר-יהיראשריהיר-

בתוכומאחדאשר ]".[המתרומםהמוגבה,"המרכזהואנוימןואדיך

האדמה,עםהשמיםאתהנשי,עםהגבריאתהתחתו,ןעםהעליוןאת
האדםנוימן,(אדיך'חדש"'למשהולגמרי','אחרלמשהואצלושהופכים
לואחרנרעם,נקראמהלשםיודעיםאינםהקוראים .) 128-127 (המיסטי,

אינםשהנעריםלכךעדיםאנואבללארן,דיגב'שלבנהסרן,גםמכן
מביןלמשלנועםהאנשים.שאראותרשרואיםכפיהעולםאתרואים
שלהישןבחדרומגלההואצורה.באותההזמןקייםמקוםבכלשלא

רשתשלקבועהנקודה-אפס""נקודתלהקוראשהואנקודהסליארר
השעוןשלו,הידשערןאתשםמניחהואכאשרכלשהי.קואורדינטות

מוזר:משהרמתרחשברקים,סערתבמהלךאחד,לוילהמלכת.עוצר
דיוקנואתוצורבמאירברקהסערה,אלהחוצהמביטשנרעםבשעה

נרעם,שלחירורדיוקןצרובהיההזכוכיתמשטח"עלהחלון:זכוכיתעל
שלסליאור,שלהחדר .) 96(עמ'בפליאה"החוצהניבטרפאיםדיוקן
המוזרהצילוםברומןדמותכלעבוראובסקורה.לקמרההופךנועם,

גםטבעיתתופעהזוהיסליאורעבוראחר.משהומסמלהזהוהפלאי
אתלקחתרוציםוהםבנסמדוברבמשפחתוהדתיהצדעבורנדירה.אם

עבוראבלהטבע.שחלולאמנותיצירתזוהיקסניהעבורהרב.אלנועם
האםמיוחלת.פגישהאואות,קריאה,זוהיבקרוב,להיעלםשעתידנרעם,

החלוןלידשנמצאבכךשנרעם,אואותו?דווקאחיפשהאורהברק;



עדלהגדירו,יכוללאהואשאפילולמשהומחכהרב,כהזמן
אוכךהאור?עםהזההחד-פעמיהמפגשנוצרכמעטשבכורח

בלבדהרצוןבכוחלכזההפךאםוביןנבחרנועםאםביןכ,ך
הרפאיוהפורטרטסומן.הואחמורבי),סליאור,שלחברו(כמו
שלהיעלמותולאחרלמשפחתושיישארהיחידהדברהואהזה
אחר.לסיפוראחר,לזמןנועם

תכונההיאובמרחבבזמןמסויםרגעלהקפיאהזאתהיכולת
החלל,אלהתפרץ"זוהרכמותיאורברומן.לאורמעניקשאוף
מוזכר ) 46(עמ'החלופת"השנייהלוחיתעלשניהםאתצורב
מיסטיבעתבההואשהאורכמואבלאחדות.פעמיםעוד

הזמןשלרגעיתהקפאהרקלאמאפשרהואכךוטכנולוגי,
מחזיונולזרוםיכולהאורלכןשלו.אינסופיתזרימהגםאלא
זוהימסוים.רגעלהקפיאוגםשלנו,המציאותאליחזקאלשל

הזמן"לרצףמבעדהאורשל"החיתוךשלהכפולההמשמעות
התופסותמתקין,שסליאורהאבטחהמצלמותכמו ;) 47(עמ'

תמונותשלמסדרהמורכבתזותנועהבעצםאךבזמן,תנועה
בזמן.וקפואותבודדות

והאור,נועםלביןסליאורביןשקושרנוסףסיפורישנואבל
המרכיביםוהשיריםהסיפוריםשארביןחיבוריוצרולמעשה

שהוזכרההנפילהתחושתאתגםמסבירהסיפורהרומן.את
בן-שחר:היללשוללרציפושלהפניםכפולהסיפורזהולעיל.
ייהרגוסטבלרציפו",לש"נפילתו~לח;לשל~רץ, ס~ר~~סה w-ן~הילל ,ם:~~~ ס?~~"~יו
~רים ,ל~ י~~;כ 7 ל~~~~~לה ם:~~כ: :ן;~~?נ;:~~רסר~סהג;ךם.

 .יrי?~?~רזקה ,ב~~ק,rיי~ל~~לה ,ן;פ~ ייr~ר~~ "~;מ~:כרב wר~~י 9 ~
י"ב-ט"ז)פסוקי",ד(ישעיהו ",ך;ב~ר~tיי~לתורד,זpא;ל~ל~ך

שגםונוס,הלכתכוכבאוהצפון,כוכבכנראההואבן-שחרהילל
כלרציפו,תורגםהואהירונימוסשלהשגויבתרגוםברומן.נוכחהוא
לרציפוהשםשלהמילוליתמשמעותושנפל.למלאךלשטן,נרדףשם
דמותמתקבלתוכךאור).משמעה ," lux "(המילההאור""נושאהיא

שגםלסליאור,תזכורתכאןישכוכב-מלאך-נופל.שלומוארת,כפולה
חלקלאכברהאוראבלבנפילתו,מבהיק-האורנשואכלרציפו-הוא

שמחזירככוכב-שחרבןהיללגםשכןלפרדוקס,לבלשיםישממנו.
מוליכיםאר;ונושאיםהאלוהי,האוראתשמאבדכמי-לרציפווגםאור,

סליאורביןהקשרוכךממנו.מנועיםהםמשלהם,אינוהואאבלאותו,
וסולדלאורמתכחששסליאורלכךהסברמציעשחרבןולהיללללוציפר

מתנהגאליו,עיווראבלהאוראתהנושאסליאור,לרוחניות.זכרמכל
אבלהתקיים.שלאמהדברלושהובטחכמישנבגד,כמיהנובלהלאורך
לחיישלו,לגופומורדסליאורהשאול,אלהמורדלרציפו,כמושלא

בבעיותיובכבדותהנוכחוגופוהגשמית,מוצקותוומכאןהזה.העלום
הנפילהאחרת,נפילהגםבתוכהמקפלתהזאתהנפילהכןועלהרבות.

משתקףהנופלהמלאךמוטיבוהחסר.המשתוקקהחי,הגוףאלהעדןמגן
כמו-לרציפויותכדמויותעצמןראואושנתפסואחרותבדמויותגם

עןדמגןהנפילהאתשכתב-בלייקוויליאםומבואותרוהמשוררים
אחרתליצירהרומזהרומןשלששמואפילוייתכןברומן.המוזכרים-

מובןלשם).גיוראשלתרגומופי(עלוהשאולהעןדנישואיבלייק,של
הבניםוסרן,נועםהילדים-נעריםשלבדמותםשובמתבטאתשהנפילה
אחר.לסיפוראחר,לעלוםהנופליםהאהובים
שלהאמיתיתהמשמעותהיאהזאתשהנפילהלנואומראדףלמעשה
באחתלהפוךאומ;וזהמההגאולה.אפשרותאתלהכילאונבחרלהיות
מליבתלזנקה"נדשרלמישהוהידועבמסלולםחייואתהחימאדם
סודםאלהחשמל,אלהאור,לבאללקרבהמחיריש .) 128(עמ'עצמו"

היאהמשמעותחיי,ךמרקמתלהיקרעהיאהמשמעותהדברים.של
המסתתרתהאלימותאתזהברומןחושףאדף .לזמןמחוץלבדלהיעזב

זוהבנההבחירה.ברגעכברהמקופלתהבגידהאתההבטחה,מאחורי
ההיסטוריהשללאורכהגםאבלהרומן,שללאורכורקלאמהדהדת

 ;) 267(עמ'תעופה"יבלתכלא;"הנ;פליםאלוכלשלסיפורםזהכולה.
למהאלי,,;אלי,הצלב,עלהמשיח.שלבקריאתו-לשמועניתןקלוםאת

מותלאחרסליאור,שלאחיוגדי,שלבקריאתוהמהדהדתעזבתני?"
שלובקריאתו ,) 132 ' 92(עמ'אותי"הרסוהואאותו"אהבתיאביהם,
ו that was near your heart ,"אליוטת"סשלבשירוגרונטיון

was removed therefrom ". ,ומתקשרחוזרברומןחלקכללמעשה
ובונבחרלהיותשלהנצחיהמיתוסאתושובשובומספרזו,לנפילה
בהמשךאדףכותבלעלום",משיחדרוש"אכן,כך.עללהיענשזמנית
זקוקיםאנחנו ] ... [היה.לאפעםאףלגיבור.תפקידזהאין"אבלהרומן,
 .) 259(עמ'לנבל"

מגןהנפילהאתגםבתוכומאחדאדףשמספרהנפילהסיפורכאמור,
הדמויותכאשרכןועלוצרכים.רצונותבעלבגוףאותנושכלאההעןד

ואוהבותמכירותשהןמהעולםפעםפעמיים.נופלותהןברומן,נופלות
קל?ס~י~וו~ ן;;ך~ר~ב; י~~"ממנו.לחמוקשאי-אפשרהגוףאלופעם

אלובמילים .) 268(עמ'ררב;"~לא ן;;~ינ;:ס?או~לזpלא:כגוף; ;ם:~,ע~
חיצ;ןב":;ג~קרתשהתחילסיפורוכך .הרומןאתהחותםהשירמסתיים

לבדלאא 1שiדלדעתהמשתוקקהרעב,בגוףמסתייםב:זיר", ;ח~נ~~זקר
מבחירה.לאבכוח,נדחףשאליהבאפלה
מספרחלקכלהזה.הרומןאתלקרואדרךגםהיאהנפילהתנועת
נפילהתנועתהואגםכמכלולהרומןאבלאחרת,נפילהשלסיפור

שלמתחילתוב:זיר") ;ח~נ"(מרבדיאקססיוצרתאשראחתמתמשכת
האוצראחרסיפורמספרהחלקיםמעשראחדכלוכ,ךסופו.ועדהרומן
ברומןהקריאהאבלהקליפה,בתוךכניצוצותשלו,אורואתבתוכו
מסלולכמויחד,האלוהעולמותכלאתשתופסתאורכקרןהיאכולו

הזמן".לרצףמבעדהאורשלכ"חיתוךהקרקע,אלמלאךשלנפילתו

• 
סוצילווגיותבפרספקטיבותהאורבנושאבינלאומיבכנסהרצאתםבעקבותנכתבוהדברים

גוריןו.בןבאוניברסיטת , 2015באפרילשהתקייםותרבותיות,
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פזיובל

1 ; 
הזמןעםעיוורתפגישה

עמ' 131 , 2015לשיהרקשבהוצאתהקרח,עלבלטחלפי:רחל

ובקוטבבדוח;;מפסלתבאוויר;;מנגנתבמים;;הכותבת;היא"אני

ספדההקרח,עלבלטאתהפותח'כותבת'השירבקדח".חורטתהזה;
מצביבשנייצירהשלז;נתאדקרוימציגחלפי,רחלשלוהמרתקהחדש
מעשהואתלקדחשהופכיםומיםלדוחשהופךאווירמשתנים:יסוד

שמו,אתלספרהעניקאשדהשני,בשירבקדח.כחריטה-הכתיבה
האמביוולנטיותאתגםאוליאךהקיומי,המצבאתהמשודדתמתאדת

הקדחהדק;;הקדחעלבלטהקדח;עלבלט"זהוהכתיבה:שבמעשה
גוהר;אחד;שחודבדבורומוצק;;נקי

הדק;;בקדחזעיר;מסדקמים;מעטשותהוהקרחעל~לט 1חלפירחל
צחו;רעלשחודכתםהקדח;עלבלטזהו .

עווית;באחת;שהופכות;בתנועות;;רוקד

להתייחסנבחראםהדק".לקדחמעל ;מאבק
הדימעשה-הכתיבה,כתיאוראלהלשורות
שחוד,כתםשחוד","בדבורהואהיוצר

"שומעיםלמאבק:ב"אחת"הופכתשתנועתו
אחדצמאבדבורבקדח//הבקע;נפץ;את

מעלריקו;ןשלעדינות;בתנועותגוהר;

גםהיטבממחישזהטקסטמתבקע".אגם

בצימאון,תמידאנחנוהקיומי:המצבאת

מעשהשבוומסוכןחלקבמדרוןנעים
על"בלטחיים:שלמראית-עיןהואהאמנות
עלדמה-חיים;שלאחרונות;תנועותהקדח;

/' 

.. ~._/· 

עווית;באחת;שהופכותהדק;;הדק;הקדח

הנשבר".הדק;לקדחמעלנדאה; ;לאבטורף ;מאבק

בשירגםמרכזיתהרגליים,תחתהנשמטתשבידה,קרקעשלהחוויה
שקיומם-נמלהעכביש,שפדידית,כמויצוריםהמאוכלס'שבירויות',

מתגליםהללועליהם.שליטהכלללהםשאיןקוסמייםלחסדיםנתון

האנושיתהשחצנותאתשמייצגתאהאדם,במוחזעירלתאכדימויים
ההעזההקוסמוס;עלספריםלקרוא"היוהרה;לדעת:הרצוןשבעצם

כמוההאדםשלהשבירותתנ"ך".להביןהיומרה;'אינסוף'/לומ;ד

זומצליפה".בדוח;נידף;עלהגבעלפשפש-היע1,ושלכמוכ"ישיבה,

נזילה.קיומיתבמציאותחיים-הקרחעלבלטשלהמוצאנקודתאפוא
'בבנייןבשירכךפינה.בכלפניהאתמגלההזאתהנזילההמציאות

סחרחרת ]".[מתגודדתאנישבומים;העשויהרב-קומתיבבנייןהרב-':

המיםקומותפניעלרצה ]."[הרבים;המיםקומותביןנגררת;אני

אנישדרכוהבקעאזאבלהעולם;שהןחושבתדק;קדחשהןחושבת
בשיניביגורסאות;ילבלועואוהבנשב;ךהדק;שהקדחלימזכירנופלת;

כבמעקה".בונאחזהחוצה;עדייןהמתנופףבצעיפינאחזשלו;הקדח

במקוםל"מעקה".עצמוהוא-הטועההנבלע,הנופל,האדםהופךכך
ז..וש wליקראעצמוהואהיציב,ביתובמעקהיאחזהשברירישהאדם

הואהביתשכאןאלאמוגן,לחושאמודהואשבובחללמעקהמעקה,
מים."עשוידב-קומתי"בניין

"צופןשנקראבספרהשניהשעראתהפותחכך',אחד'הגוף,השיר

ואפילוכתיבתהראשיתמאזהגוף.דעיכתאחדלהתחקותמבקשריגול",

22 
 384גליון

שלהעשירהמגווןבתוךחלפי,רחלעוסקתשלה,הנעוריםבשיריכבד
מייחדתהדוברתזה,בשיר:;~שבידרת-הקיום.~חלוף,גם-שידתהנושאי
"אנומבטיח":לאמובטחלאש"כבדהאנושיהגוףעלהדיבוראת

זד.נידח-ישןכבמאהבבונזכריםלאחו1.ומדחוקבומסתכלים
חותרהואאבלבחוזה-קבע;.קשוריםלומשלמיםאנחנועדיין ]".[

ליצורזהבשירמצליחהחלפיעליו."יושביםשאנובענףמנסרתחתינ;ו

פשוט"זהו.גופו:לביןהאדםביןהיחסיםלמערכתעוצמתידימוי
חודשמאליו;.לא .מובןלאטובתנו;.שוחדלאכבדלדעתנו./מדגל
זדה."מעצמהבתוכנו;.חופרתחפרפרתנאלח;.בוגדזהו.דע.

משהשלנשמתולעילויהמוקדשיםשירי-כאבשלושהבןבמחזור

הצופןאתלפצחחלפימבקשתהמשודדת,שלדודהשטדנבוים,
נוכח"רופס"העטחייו.עלבקרבשנכנעיקדאדםשלזיכרוןשיאפשר
הנפשביןהפערהחולה.שלבגופוהמוותשלהנחרצתהברזל""לפיתת

אתלהביעמתקשהשכההגוףלביןחיים,שלזמןלעודהמשתוקקת
רוצהאניבקוש;ידדךמפלסות"המיליםנורא:הואהזההבסיסיהרצון

המובס,הגיבורהשיר,גיבור ."---קטןילדכמואמדבריא;להיות
והנכב;שמוחלטכה"הכובשהקיומית:השבירותאתבחדותממחיש

נותרתהאהוב,הדודשלמותולאחדהדין".גזרעוצמתאתמנחשאינו

העלובלאנימבעדאותו;לזכור"הניסיוןהזיכרון:בייסודיהמשודדת

עלשל;ןהעלובההחסקהאתקדימהדוחףודוחףבתוכ;ישיושב

נועדלזכור-ממשזהזה iשהניסיויודעתהיא-גדולים"יםמשבדיגבי
לכישלון.

במרחקים,ענייןישהראשון,ספדהמאזחלפי,רחלשלבכתיבתה
אלהבמדחניםמשידיהברביםעוסקתהיאקוסמיים.במדחניםובעיקר

ביתאלאאיננוהארץכדודעבודהתודעתיים.למדחניםכייצוגיםגם
'כוכביםבשירמדויקת.פרספקטיבהלשםממנויציאהשנדרשתקטן

דחוקה;אלינ;וביותרהקרובה"הגלקסיהכותבת:היאכוכבים'טורפים
פנויות".דקותחמשעכשיואיןוליאו;דשנות-/מיליונ;ימדחק;

אכן,פנויות.דקותחמשלאאפילו-ומנגדשנות-אוד;מיליוני-מחד
אתחלפימדמהחושך','כוכבים,הבאבשירמדויקת.פרספקטיבה

אחד:כוכבבידישנטרףכוכבעלכמתנהליםמסוימת,מזוויתחיינו,

עלחוזרתוהיאבתוכו"שכולנוהגדולהחושךחושך;טורף"חושך

פנויות".דקותחמשכרגעאין"וליהקודם:השירסיוםמילות
חלפירחלמציידתבלוז',עצמי,'דיוקןהבא,בשיר-הומורשלבניגוד
והזהות"האני"מושגעלנוקבתביקורתוגם-עצמיתפרודיהשלתמונה

'דיוקןשידבבחירת"חודשים"במשךמתחבטתהמשודדתהעצמית:

המוקדשבגיליוןלשתפהביקשושעורכיולשידה,עתלכתבעצמי'
ההוא"אתלשלוח:מהומתלבטתשידיהביןמחפשתהיאזה.לנושא
ההואאת ]."[רעועים?גשריםשללארכיטקטית;עצמיאתדימיתישבו
 ]".[במבטים?גופיאתשליטףההואבאישלשעהמאוהבתהייתי;שבו
ברכבתאני,מהאח?/לרפואה,סולידיעצמידיוקןאיזהאמצאאיפה

עםדייגתמחכה?/שלווהרותחת?יודהבתוכי;,המרצדתהזוהשדים

לה?"מובטחהנצחכאילושחיהאחתחכ~ה?/מדובשהתאבנהחכה

 ."ר~.ע"בינתייםמסכמת:יהיאחריףבאנטי-קליימקס
על'חבלבשירחלפיל.דחמעניקההזמן"ל"בעייתומקודישנוןביטוי
החמקמק:הזמןעםמתעמתתהיאזה,ומתפרעסלנגיבשירהזמן'.
תפסתיפתאום ]".[הזמןעלחבלהוא;הזמןלךיגידאנימה"הזמן
להחזיקשאפשררב;ךיודעתאתכזהממשיכזהמשהושהוא

פחדןהואהזה;הממזרבזמןבולאשאנ;ידאיתיפתאוםביד

-למיטה"מתחתבורחמתחבא;הזמן;כלהזמןפחדןזהמה
לאכלומדקיומי,לממדמעבדשהיאמהותואתמבהירההזמןהאנשת

למיטה;"מתחתממשית:כאילוישותאלאתקופה,אורגעשלמשךדק
כךכל;ליהיהופתאוםמבינהאתטובלרגע;נפגשנושםכן

חבלממשל;ךיגידאנימהאיתיטוב;כל-כךהיהולואיתרטוב



אחדשהואהזמן',על'חבלהשגורהביטויאתמפרקתחלפיהזמן".על
הצורמתהלשוניתהשגיאהאתגםשמסביר(מההשפהדלותמסימני
מבינה","אתהמיליםעלרטוריותחזרותובעזרתיגיד"),"אניבצירוף

שלבמסווה .הזמןשלוהמדומותהאמיתיותסגולותיועלמשוחחתהיא
היותועלהזמן,עלחשובדבר-מהחלפיאומדתוהומוריסטי,קלילשיד

אחדבמקוםעצמיאתמצאתיאחד-כ;ך"אבלונעלם:מתעתעקצוב,
אבל ;למיטהמתחתשםהיה ;לאבכללהואוגםאיךמבינה ;לא

 ;לפגושנוראלישכדאימשהו-משהו ;שהואיודעתאנימעכשיו
זמן".באיזה ;שובאות;ן

זה"ככהחלפי:כתבהשבוהזמן'זה'ככההשירהופיע ,) 2013 (סיןבספר
בהזדווגותאחדהםוירחשמש ;דוםעומדאתהדוםעומדהזמןבראשית

לא;טבולנועמתחילקמעהבזמןזעאתהאחד-כך ;נצחזוהרתקוסמית
נעהואלפתעאחד-כך ;ידלךמושיטוהואבנועםדרכובומתנועע

הואפתאום ;בךאץנוסעהואנדהםעומדאתה ;בךהולךדרכךבך
 .חמוד"קפיצתעליךקופץלגובהמדלג ;מזנקתנופהתופסמשתופף

והזמןשהאדםנדאה ,' 2הזמןזה'ככההקדח,עלבבלטבשיר-המשך
מעלהמדלגהזמןשלזלזולווגםוהירח,כשמשעודמזדווגיםאינם
החדש.בשירלמתואריחסיתעדין,הואחמוד"ב"קפיצתהאדם
"פתאוםהראשון:בביתדקהמחויךהסגנוןעלחלפישומרתזהבשיר
 ;פתאום'קוקו'ליעושההואפתאוםהקפלים. ;מביןאלימציץהוא
עםמחבואיםכמשחקתחילהשנדאהמה-שלי!""אתאומד:הוא

 ;מתגלה"מתחבאאלימה:כהשתלטותהשירבהמשךמתגלההזמן,
את ".בגבסכיןתוקענצורותמבטיחכפול.סוכןסמוי.סוכן

מעלינוהזמןמדילוגבמעבדחלפיממחישהלזמןבאשדההתפכחות
באדם:זמניםודחיסתערבובשלואלימהמכאיבהלפעולהחמודבקפיצת

~חו~;י:;גתו~יהיולאשהיוזמניםזמניםבו-זמניתדוחס ;לועס"גורס
 ]".[ 1בהבהוביםאהביםמתניםעבד-הווה-עתיד ;היהלא-הו~השאני
 ;הזאתהפראיתבדוחמתנופפים }/".[ ;זנוניםבמעשימתמזמזיםזמנים
הפןשלומכאיבהחדההמחשהזוהיהדוחות".לכלהדוחותלכל

הזמן.שלהאלים
הנלוזות,ביכלוותיוהכרהאמנםישלזמן,חלפישלבהתייחסותה

היאלעתים,כדרכהבה.לשטותלולהניחבכוונתהאיןכןפיעלואף
מרדניתחצופה,פרועה,בדדךהדרת-גודלסוגיותעםדווקאמתמודדת

ב'פגישהכמתוארהסודר,לזמןתחליףלעצמהמוצאתהיאהומור:ורווית
פגישהלילסדרדאגו ;מודאגיםמשפחהקרובי"אזהזמן':עםעיוורת
אניאותי,/מכידלאהואבקפה,נפגשנו ;אח;דזמןאיזהעם ;עיוורת

אנחנומאז //סיגריה. /עוגה. .קפהכוס .גיששנואותו;;מכידהלא
בשבועיים".פעם; ;נפגשים

מעמיק,באודדקלאהקיומיהמאבקאתמעמידהחלפירחלשלהשידה
לנתבלעתיםבוחרתהיאבאמצעותהאירונית,בפרספקטיבהגםאלא
פדננדועלאחד'הקיץהנהדרבשירלמשלכך .הומרדשללמבעאותה

משודדעםמסעירדמיונילדומןבהקיץחלוםהופכתהיאבופסואה',
להיכרותהופךבסטימצקי"עיוורתב"פגישהשהתחילמה .ונערץזד

אותהלדחותהמנסההפודטוגלי,המשודדשלפניושללעםמעמיקה
נחרצות:בהשמתרהאחדכיסיםעםלמציאותבחזרהומסתייםמעליו,
 /פדננדו!אתתעזבילעצמך!טובהתעשי ]".[כבד.ותסתמישלוק"קחי
 "]".[פדננדו!אתתעזביערק,קצתקחי /כיסים.עליצועק
אחדיםבפרקים .דניםבאופניםמתבטאחלפירחלשידתשלקסמה

מתזמרתהיאבחו"ל",חייםנעשה"בואוהנקרא:בזהלמשלשבספר,
שללמסעבאמסטרדםמטייליםקבוצתשלוחיצוניים,פנימייםקולות,

קצרצרים,שיריםשלנוסףבמחזורבאימת-קיום.מהולהחדוות-קיום
אתהקיום.עלמפתיעהמבטמנקודתאחד,אודשופכתהיא"מיאוקו",

לפרקיהמחולקלמונולוגהופכתשיללתוחתלו,תופסהדוברתמקום
בווידוייםהחיים,עלתובנותיואתשוטחהואבהםקצרצרים,הייקו

"מסתפקהך";ההיינוחתולאניוכך;;כך /-בלהטבכפור;"אנידוגמת:
חתולאותוקרן-תקווה".יש-טובהקרן-שמשאיןאם //.במועט
"מבטימתבונן':כ'אגועבודהומשמשהמשודדתאלישירותגםפונה

 ;סביבמתעקל ;רזה;"חתולנמחק",לאדברנצח;ילאדברמדוחק;;
הקדחחתול"אניליצריה-רצונותיה:ביטויהנותןהמבקשת";ליללת;ן
לחדור //להתבונןבשקט;לי"תניציפורנייך",לשלוף ;למדישלך;;

כותבת ;שאת ;דנות"שניםעצמית:ביקורתומותחאליך"; ;;עצמי ;אל
אחד!"קצר ;מיאןלא;ועוד ;הייק;ו
חוקיעלתיגרקוראהאנושית,לחולשהמודעותשכולו'לרקוד',השיר

כחוקיעמידים ;הקדחכטבעזקופים ;ניצביםזקיפים"תנועונכי :הפיזיקה

אל ;האורב ;הלהטחוקיאל ;מתקמרים ;קדים ;נמסיםומבזןהכפור;
המשודדתהנעל',סכיני'עלהנפלאבשירשמתחת."האפל;האגםבודות

השחור":"הנדנודשלהנאבקתדמותומתוךעולהנקדח"ה"כותבת
 ;מפולת-קדחלפתע /לרהב/גליסנדוהרופף;בגופילאחוזמנסה"אני
 ;ולרקודלשובהנעל;סכיניאתוחידדתי ;;יחדגםעלי;קמתי ;לפתע

 ;אחודהברוךונעתי ;הריעהליטפהוהמוסיקה ;;הדקהקדחעל
 ;דגלילה~יתחת ;אחודהרקדוה~דימה ;~דימה;הואהאחודהכאילו

חידה,וכאן,הלבן". ;הדקבקדחוח;ךעמוקחרצתי ;בקדחעמוקוחרצתי
 •הקדח.עלכתיבה .פרדוקס
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1 
אדלרדוד

-פתרוניםהמשורריםלאלוהי

סיוןאריההמשוררשלמותועם

שהלך , 2010לשירהישראלפרסחתןוצנוע,נפלאמשוררסיון,אריה
כשמלאו , 1929באוגוסטאביבבתלנולד , 19.6.2015שישיביוםלעולמו

עדרקהפיזייםחייומרכזחיתהאביבשתללמרותעשרים.רקלעיר
לרמתנישואיועםועברבירושליםלמד(בהמשךלפלמ"חשהתגייס
והשאירההספרותיים-חווייתיים,חייובמרכזעמדההלבנההעירהשרון),

<עלהאחרוןהשיריםקובץכךעליעידהאחרונות.לשנותיועדחותםבו
נדירזהאיןאמנם .) 2009לשירהקשבאביב,תלשיריים:ועלחול

וראשיתנערותוילדותו,בשנותמתעצבצעירכאישהאמןשלשדיוקנו
מועצם.ביטוילידיהדברבאסיוןאצלאךבחרותו,

שמונה-בןבהיותוכבר'דבר'בעיתוןהראשוןשירואתפרסםסיון

לצייןנוהגיםיצירה.שנותשבעיםכמעטשמאחוריוומכאןעשרה,
החמישיםשנותבתחילתשפעלה"לקראת",חבורתממייסדיהיהשסיון
עםמשותףספרבמסגרתהפרסם 1953בשנתביטאונה.מעורכיוהיה

כפילציין,מענייןשירה.פרקישלושהבשלושה:דורומשהזךנתן
מובהקות"סטיות"המוקדמת,בזוגםבשירתו,שישבהמש,ךשיפורט

חבורה.לאותהשיוחסהכנעני,לומרשלא"הילידי",מהאופי

ומגוונתרחבהקשתשמקיפיםשירהספריחמישה-עשרכברפרסםמאז

תרגומיםבלשי,ספרוכןביותר,אוהדותלביקורותשזכונושאיםשל

וביאליק,נדנדפרסיגםובכללםזכה,להםהפרסיםלמרותאךומחזה.
הוכחה,משמשהוא .השיריתהזירהבמרכזניצבלאמעולםהוא
חשובההיוצרשלהאמנותיכישרונורקשלאכזו,נדרשתבכללאם

צניעותואופיו.תכונותגםאלאהיוצרים,במעלותולמיקומולפרסומו
הכוחמוקדיעםומחיכוךהכרךמהמולתוהתרחקותוסיוןשלהידועה
בשנתלושהוענקישראלפרסלכך.שגרמוהןוהספרות,השירהבעולם

מאוחרת.אםגםהולמת,הכרההיה , 2010

עשו,זהאתהיום.כאןלדוןרוצהאניושירתוחייובמכלוללאאך
אתמקדזוברשימהממני.ומביניםקרוביםטובים,אחרים,אוליויעשו

לכאורהגלוייםחלקםנסתרים,ולכןאישייםחלקםאחדים,בהיבטיםרק
ואישיותושירתואתהמאיריםמהתודעה,נסתריםזאתועםקוראלכל
מוכר.פחותבאורסיוןאריהשל

ראשוניםספרים

הראשוניםספריובשניבעצב,מהולהבנוסטלגיהשוב,מעלעלאני
השירהמדףאתלאכלסהראשוניםביןגםשהיוספריםיחיד),(ככותב

'עכשיו',בהוצאתתשכ"גבשנתשיצאבשירי-שריוןשבספרייתי.

שיצאדרבהוצאתפניםארבעיםואתמחירתגוללאעבהבכריכה
במחירשקניתיתש"ל)כברהיאהעבריתהשנה(כי 1969שנתבשלהי
בכריכהמהוהספרהשקל).היותקודםל"י 4.00במקום 2.40 (הנחה
מבפנים,נפלאתוכןעםאךמבחוץ,עטיפהציורללאוסגפניתדקה

24 
 384גלירן

העיתוןבגזירשובמתבונןאניעצמית.בהוצאההנראהכפישיצא

 15העמודיםביןהתחובלכן,קודםעשוריםכחמישהשגזרתי ,המרופט

מאודשחיתהחיתה''לאההידועשירושלעלומהשירגרסתובו-16ו
מולהמרוט)העיתון(בגזיראהובהגרסהגרסה.מולגרסהללבי.קרובה
עםמבורךקשרליצוראותישהניעעיתוןגזיר(בספר).מנוכרתגרסה

ימיו.בערובהמשורר

כתלמידאו-שרכשתיהראשוניםהשירהמספריאחדהיהשריוןשירי
אתהעדפתיאזהצבאי,שירותיבעתאובעלילאמצעיםחסרתיכון

לקנייתההפרשאתלחסוךכדיה"מצופים"עלםיהפשוטהוופלים
-אפרוריותדיונות-מיורם)פטר(שלהספרעטיפתצילוםספרים.
כשאניאולאחרתאחתמכונניתמעבידוכשאנישנים,זהאותימלווה
אלובתוליותשדיונותסברתיתמידושוב.שובבולעייןאותושולף

פצעו,סיוןשלגדודושלהשריוןששרשראותסיניחולותאתמשקפות
זה . 1956בשלהיקדשבמבצעמילואיםכחיילבמסעוחמלה,ללא

שבואוטוביוגרפיים""פרטיםבשערמתחילזהספרואך .נכוןכנראה
אתבהביאו;קיומי,עצםאת ;אפשראשרהים"זההבאות:השורותגם

שללדיונותכיסויגםזובתמונהשישכךהלבנים".חולותיו ;אלמולידי
בילדותו.לסיוןשנשקפוכפיהלבנההעיר

כתגובת-נולדה'לקראת'שחבורתכ,ךעלשאחלוקאניומימקובל,
במרכזהעמידוהםאלתרמן-שלונסקי.חבורתשלמאפייניםלשנינגד
יותראך .הקולקטיבאתשקידשוקודמיהםלעומתהיחידשירתאת
הארץלנופימחוברשלההטבור"שקשר"ילידית"שירהזוחיתהמכך

ממעצבידורמשהזאתשהגדירכפיוהאנושיים"הפיסייםהזאת,

 ,נולדוהם .הגלותעולאתכתפיהםעלשנשאואלהלעומתהחבורה,
המציאות,אך .שורשיםוללאעברללאועכשיו,כאןהים,מןכאילו
 ,סיוןשלהראשונים,אלה,ספריובשניאפילויותר.מורכבתכרגיל,
לבנים ;נושקגגוש ?iש ;בצריףלחולד"ברעדתיאחרת:התייחסותנגלית
שורותלנוכחלעצמי ."שבתי n ·"".~·א;= ~עמדההלבןבשלג ; .1חזהצחורי
מנוסאיןכךואםארצהבבואהבכרסהאות,נשאהשאמ,;המשכן,·אלו

פואטית,הלאהמשפחתית,בביוגרפיהעיוןאךזה.ביוגרפיפרטמ~זכור

להינתקשמבקשומיללידתוקודםשניםתשעאירעזהשמאורעמלמד
פרקלכךומייחדזאתמזכירהיהלאאידיאולוגית,מבחינהמשורשיו
בשיריאוטוביוגרפיים""פרטיםבשערכולוה"מבוא"אתמשמעותי,

שריןו.

ומהבריתמהתנ"ךרביםלגיבוריםשמתייחספנים",ב"ארבעיםגם
~~רן"פרע.ליכאלה:מאזכרי-שורשיםשיריםנפקדיםלאהחדשה,

tf' לא ;גזיו ,ם~~ ,ה~ 97~פראל;"מpהעוקב"והש~ר :ם~~~ף~הס:ינ:ריז
באים ;צמאותכלשוברת"ורבדיםציון":"שיבתהאנטי-כנעניהשםעם
 •ד .. , , . . , "".הר~,ע~~ררצכם .1ה w ~;~רץ~ל

גרסהמולגרסה-חיתה""לאה

מהידועיםשירחיתה','לאהשלעיתוןגזיראותואלחוזראניהנה
נראהקטן.אישילווידויהמקוםזהאולישלו.עדותולפיגםשבשיריו,

מקוםיש ,שיריםבכתיבתשחוטאלמימכךויותרשירה,שוחרשלכל
חותםבושטבעואחדים,שיריםאואחדשיראוצרהואשבומיוחד

אותומקרביםהםלעתיםהשירית.דרכובראשיתבמיוחדעמוק,
כהכוחםולעתיםממנה,להרחיקועמלבדיהצליחושמוריולשירה,

בו.כלואשהיהשירהשלשוקקלמעייןמוצאלופותחיםשהםרב,
המתרחקיםבבחרותואובנעוריולראשונהלונגלוהשיריםאםגם

נמרלאטעמם .לתמידאולירבות.שניםבלבונצוריםיהיוהםוהולכים,
אחדלי,באשר .השניםבמהלךהשתנהאולישירהבענייניטעמואםגם



היהבצעירותי,אחרשירמכליותראוליעלי,שהשפיעוהשירים
זההיההעיתונים.באחדכאמורשהופיעחיתה''לאההשיר
שלעדותולפישכןהשישים,שנותסוףלקראתלוודאיקרוב
ראויכיאםבספר;פרסומולפניבעיתוןנדפסהשירסירןאריה
עיתוןבאיזהזכרולאזרגרסהלקירםמודעהיהלאשהואלציין
השיר.פרדסם

 , 2009באפרילישראל,בדואראליושלחתיכיזאת,יודעאני

"אניבמילים:שפתחמלווהמכתבעםהעיתוןגזירשלתצלום
איןאםגםתמרה,אותרתמצאשלאמקורהשאניבענייןפונה
היאשבידיהגרסההאםהשארביןשאלתירבושגרתי"הוא

אזבעיניומועדפתגרסהואיזהלחפהארוהמאוחרתהמתוקנת
לישישיבוהצעתיהמיםפניעללחמרששולחכמיהייתיוהיום.
ישראלדואר .דרא"לארטלפוןדוארלו,הנוחהתקשורתבערוץ

כמהבטלפוןקלוראתשמעתילהפתעתיכיוזריזיעילאזהיה
איזהוהיהמחלתובשלקטועאזכברהיהקולרמכן.לאחרימים
חשובשהיההמבודחתוהנימההצעירהסגנוןביןמכמידניגוד

ובהגייתםשבהגייתם,הבהירותלאידבריואתבהללוותלו
מאמרשפרסמתילאחריותר,מאוחרתבשיחהלדוגמהכךבלבד.

שבפרסוםביסנטהואהגרסאות,שתיביןהשוויתיברב'הליקרן',
ביטוי(ארבקלקלתואותרמציגאניהשירשלהעלומההגרסה
בעצםשהואולהביןלהתעשתזמןמעטליהיהנדרשדרמה).
אחרים"נודעים"למשורריםבניגודמארד.מרוצהאפילומרוצה,

בשיריהםגםאלאשלובשירתורקלאלעסוקמוכןהיההוא
תכרנהאינהזרממש.העיניים,בגרבהבפרטנות,שיחר,בנישל

אניכךעלכחדש.ותיקכצעיר,מבוגרמצרי,משוררשלמובהקת
לו.תרדהאסיר

לאה,שלהל~הירמהומהלךמחשבותיהאתמתארהשיר
כאשהצלהאך-מוזכרתלארחליעקב.שלאהובההלאאשתו

השתנה.לאהשירשלשתרכנוציינתיהשיר.מעלמרחףהאהובה
לטובהשלאולדעתימארד,השתנההשתנה,השיריהריתמוסאך

ולומוצא,שאיניציינתימזריתרה .בדוגמאותזאתונימקתי
ראויה.סיבהאחד,לשינוי
הגרסהשהרימשוחד?הואהאיןאובייקטיבי?שיפוטיהאם

קרובהוהיאמדוברתקריאותלאחרבזיכרונינחרטההראשונה
הייתההשנייההגרסהשלהקריאהשחווייתמכאןללבי.מארד

ליהיהברורמנוכרת.ואפילומשרנהמוזרה,בהרגשהמהולה
השרנהולקצבהלראשונהלישנגלתהלגרסה"קשור"שאני

 .ואהבהזיכרוןשלבעבותות

ראויהשירעדייןעלי,אהובההפחותבגרסתושגםכנראה
שלרשה,מתוךכאחדנבח;ושהשירהיאעובדהיפה.ואפילו
חדשהלשירהאנתולוגיה-השירשפתבעלסירןאתלייצג
הרצאתפלרמי,ןכרמלנילי(בעריכתיסודייםהעלהספרלכתי
הראשונההגרסהרן,יסבעינישגםלצייןמעניין .) 1989 ,דביר

כנראהלשנותה.לככרןמצאמדועתמההוארגםעדיפהנראתה
 .םיפתרונהמשורריםלאלוהישרק

בכשדרןבשירו,לתארהיטבסירן-השירשללתוכנוובאשר
לאה,שלתחושותיהאתמופלאה,אנושיתוברגישותרבפואטי

דברשלבסופרכי"לאה".כלשלאלאהמקראית,זרשלרקלא

שלענייןתהיה.גםרכךל~ה"ס;גכהס~ידל~ה.ס;גכה"ל~ה
 • .תודעה
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1 
לויתןעמוס

חילונימצלייןפרידה

ופרסיםישראלפרסחתןהסופ;דלעלומוהלךהשנה,אוגוסטבחודש

היהאורפזיצחקבמותו.וארבעתשעיםבןאוורבוך-אורפז,יצחקנוספים,

מסענמלים,חצביה,צידליסאנדה,מותפרא,עשבהספריםשלמחברם
הנצחי,תהכלההגבירה,העלם,הטרילוגיה:הטומח'נה,רחובדניאל,

יוצר .החילוניהצלייןהנדועהמסותספרמחברוכןנוספיםספריםשול
העבריתהפרחהכותביביןכמוהוהיורביםשלאניסיוני,חדשני,מקורי,

אףישראלפרסחתןסיןו,אריההמשוררעםיחדאורפזיצחקהמודרנית.

המערכתמועצתחבריגםהיולפניו,חודשיםכמהלעלומושהלךהוא,

יותר.ענייםאותנוהמותיהרגדולהאבדההיאהסתלקותם .' 77'עתןרשל
במערכתאורפזיצחקשלבמחיצתושניםכמהלעבודליויצאמלזיהתמלז

סגירתלאחרגםקשרעלשומרנוהתיידדנוהמשמר'.'עלשלהחדשות
אבןברחובפגשתיותשעים,כבןכברבהיותושנים,כארבעלפני .העיתון

ליסיפרהוא .לשלומושאלתיוהמאה.למגלדסמוךאביבבתלגבירלו

חלויםקופתבמרפאתביקרעתהזהוכישעברמניתוחמתאוששהואכי

הואאורפזשלכדרכואשרקטן,סיפורליסיפרכךכדיתוךהסמוכה.

הזוגיים.האיבריםרביםאמר,"בגופנו,מעמיק:וגםמשעשעגםתמיד

לשניביטוילתתהדברמטרת .וכדומהידייםזוגעיניים,זוגאוזניים,זוג

כליה,להוצאתהיהשעברתיהניתוחער.ויצרטוביצרשבנו,היצרים

ונשארתיהטובהיצרשלהכליהאתלישהוציאוהתבררמשתיים.אחת

הער."היצרעםרק

אתבכתיבתו,רקלאדנ;ובכלמתעבשהיהלאורפז,אופייניסיפור

כיאזליסיפרעודהמרה.האמתאתעליהומעדיףהטובשלהמתיקות

לעתמעתמתנדבהואעתהוכיספרותכתיבתקרי,הבסטה",את"סגר

 .מותםסףעלאנשיםעםמשוחחאבות,בבתי

חושן,אבןבהוצאתנגיעו,תהאחרוןספרואתאורפזהוציא 2010בשנת

לקבלזכיתיבלבד.עותקיםבארבעיםהוודפסלמכיהרנועדשלאספר

מחשבות,הן"נגיעות"במדורי.אזעליוכתבתיוגםאחדעותקממנו

אתהבמהאז-הזה:"השירלמשלכמוקצרים.לירייםשיריםמכתמים,

במנוסתןששכחוהמצעי;םמביןעדשיםמלקטאני- /זקנותך?אתמעסיק

אורפז:אוורבוךיצחקשליפהפהשירעדוהונהמבוהלות".נסיכות

* 

לים ry ~ ם:~ז::אולי
יפיםהאנשיםאולי

-T :ד '-ז• 

יפיםהשיריםאולי
--• • T • 

שמנ;תה~;ניםאולי -. . .. 

שמנההבדידותאולי
--: • : ·• T 

מ;~רטךעםה p ~עם

יפההמותאולי
--·; T T ."' 

לנומספריםולא
: : -: • T 

*** 
חבר!שלוםהיה
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אביטובירון

אורפזשלהחסד

שלובעליותלירושלים,אביבמתלדרכיאתעשיתישבת.ערב . 1993

קלהשעהלישהעניקהספרותיתבעצהעצמיעםהתחבטתיהקסטל

שליסיפורשלהראשונההטיוטהאתשקראאורפז,יצחקלכןקודם

אחת,מאגיתמילהרקכללהעצתולעבודה".יוצאתששון"מריםבשם

לדעתואורפזאתכששאלתילעכלה.כיצדבתחילהידעתישלאחסד,

זןחכםכמוהשיבכדרכו,אורפז,אבלמכל,לרעציפיתיהסיפורעל
חסד"."חסר :מיליםשתירקואמר

הסברלתרוםהסכיםשאלה,בסימןמתעגליםפניאתאורפזכשראה

אבל.""מעניין,"הבסיסנוסף.קצרצר
המוערכיםהסופריםאחדשלבדבריואפואהפכתילירושליםהדרךכל

פרסאתלקבלשזכהלפניהרבהעודלדורותיה,העבריתבספרותבעיני

בסיפורחסרשלכאורההחסדאתאמצאוהיכןכיצדידעתילאישראל.

 .לפחייזרקשכתבתיסיפורשעודמשוכנעמיואש,נרדמתיבלילהשלי.

הרעפיםבתיאתחורפיתשבתשמשחיממהכשהתעוררתי,למחרת,

בלילשוטטיצאתיאז.התגוררתישבהבירושלים,הנחלאותשכונתשל

"שכונתשלהסמטאותאתהמזכירותהצרות,השכונהבסמטאותדעת

והתחממתינעצרתימהן,באחתשכתבתי.הסיפורשלבטיוטההרעפים"

אחתקשישההפחים.גגותעלשפיזזוהשמשבקרנימפונקכחתול

בחצראלינתגלועגנון,ש"ישלהמיתיתהגיבורהתהילה,כפנישפניה

עקבתיכביסה.ותולהכליםשוטפתואנה,אנהמתהלכתכשהיאביתה,

תשומתאתלכדמפניהשנגההאור .כללביהבחינהשהיאמבליאחריה

ארוכה.שעהממקומילהתנתקיכולתיולאלבי
עםהירושלמיתהצדקתדמותבתודעתיהתחברההביתה,כששבתי

כךלאחת.התמזגווהןששון,מריםשלי,הסיפורגיבורתשלדמותה

הסיפור,אתלהשליםויכולתיאורפזכהמלצתהחסרהחסדאתמצאתי

מעריב,(ספרייתהסליחותאדןושליהסיפוריםבאסופתלבסוףשנכלל

בעריכתלימןועםתהבאנתולוגיהוגם ) 1996נתןבןאיתןבעריכת

 .גובריןנורית
יצחקלישהעניקהשיעוראבלבחיי,שיננתירביםספרותייםשיעורים

לבריותבטעותלעיתיםהצטייראורפז .שבהםהנבוןאוליהיהאורפז
איתרשקיימתימאודוהעמוקותהארוכותבשיחותאבלמרוחק,כאדם

אדםהתגלהלסופר,להפוךאותיעודדהואשבהןשנים,מעטלאבמשך

ולהקנותצעיריםסופריםלקדםכדיהיקרמזמנולתרוםשמוכןפתוח
הראשונההאסופהאתשפרסמתילפניבעתיד.שישמשםכליםארגזלהם
מהערותיוולהעירהקובץסיפוריכלאתלקרואאורפזטרחשלי,

המתוחכמותכמןהשניםבמרוצתלישהתגלוהפילוסופיות-משהו,
מעודי.שקיבלתי

שכלפעם,שלמהענקיםבידע,עשירמבריק,כאדםבזיכרונייחקקהוא

אותי.שהעשירבלוםאוצרחיתהאיתרשיחה

היצירתית.הנפששלהמאפליהלבאלהכותבאתלכווןידעאורפז
דניאל"ו"מסעספרותי,צלייןגםאלאחילוניצלייןרקלאהיההוא
האישישלי,המסעוגםשלםדורשלהמסעגםבמידת-מההיהשלו

פרנסתי,במקוםהעבודהלשולחןעקודשהרגשתיבימיםעודוהספרותי.

לנבאאורפזידעכברשונות,ארצותלחרוששיצאתילפניוהרבה



ו

מרדג'ינסקידניאלצילום:ארופד,יצחק

זונבואהמסעות.ולסופדמסעותלאיששאהפוךבחוכמתובאוזני

מסע-והחוצהפנימההמסעשלהעמוקבמובןבמלואה,התגשמה

כמובן.הנפשמרחבילמדחנים,הופכיםהמרחקיםשבו

אדםהיההואאוהביו.עלתמידלאוגםעצמועלהקללאאודפז

והתעקשהפניותנטולתדעתיאתלשמועביקשותמידמאו,דסקרן
אניאותך?שאבקראני"מיהביקורת.שבטאתממנואחסוךשלא

בדעתך.תזלזל"אלאמר:והואהצטנעתי,צעדי",בראשיתכותברק
צדק,הואהזאתבנבואהוגםספרות".למבקראחדיוםתהפוךאתה

ספריםשזללתיהגםלמבקר,להפוךבכוחיאזהאמנתילאשאניאף
מקטנות.

המסעותתאוותאבלעליו,מונוגרפיהשאכתובפעםהציעאודפז

רצהכךכלשהואהספדאתלכתובהרצוןעםאזהתנגשהשלי
איתרשמפגשיבתחושהלדרכישוביצאתילוותר.ונאלצתישייכתב,

איתרהשיחותוקילומטדז'שלי,הבאהמסעבסימןתמידעומדים
מסעות.שלבקילומטרז'תמידמסתיים
עליהחזקהלמדע,שנתרםגופומתוךאודפזשלנשמתוכשפרחה
והספירות,הקוסמוסבמדחניאינסופיחילוניצליינותלמסעשיצאה

אחדיוםתשובהיאאםהשמים.שלהטומוז'נהברחובותגםואולי

מרשיםצלייניספרכךעליכתובהסתםמןאודפזהמתים,בתחיית

 • ~~~ m ~~~ת

אוורבוך-אורפזיצחק

אבאשלהכיסשעון

מתו.הצפרים
 .. . ז:.-

יבשו.;גים nהמ
-: • T : 

~שחtק.ךכקזfם

זpלי.ט;ב~ל.ד

 .ינ;:tזזfם,צ;ע.ק~ה ל~~
צ;ע.ק~ם~ה

זt:;ניזt:;ני

ה? ;t~חוס~ה ;מ~

כ~שכקןה

iJ ,יר?~~הי~ה. 
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השקטצלילי

דגןניליוערכה:ליקטה

עלוןצדוקמאתהקישורקטעי
 2015'עמדה'הוצאתהפה,ומפוחיתהאילםמתוך

ישבה,בימים,באהאשהאמיכהרגלי,אמי,אתאתמולביקרתי
הישן.הרדיוממכשירשבקעהלשירהבשקטהאזינהוכהרגלה
תשבבוא,"מאירות.בפניםליהשיבהוהיא ,לשלוםבירכתיה
מובללהיותעמהיחדנעתרלהאזין,ישבתיאמרה. ",ותקשיב

 .המוזיקהבידי

מרקמןנגה

הכללעזוב

מפלא,רגעזהשרה,כשאני
- :' Tד ·-: ·; : ·; T : ••• 

ה~ה. 't ~י;ת.רר~מקס!ק

 םר.ז~::~ת יכ;:;ת~ה w~ר~י י~~
;:זגוף, ע~~~~;:זןpצ;וחיל

-ך"~רא;ני:רי~ריסרוכס.~מק

 .ה~כ~~נ;~ב[ת י~~

 :ה~~ f ~גוף ;כיכ;t~~נ;גבJ~ר;ס

 .ה;~~ךף ryזקלכר ע~~
~ררירי.ז;ר~ים::~~לילים

לרכ~ה ,י~ר~~ל~תנ;צ;ונים ן~~~-י~
 .א~~~יןר~ב,~ין

 ) 39שירה(סופ"ש 2013פרדסהוצאתהמיתרים,ביןמתוך
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מתוךשיריםמבחר

סופ"ש

שירה
דגןניליבעריכת

נחרב,"היהאפילו .שהואכמותהיהלאעולמנוהשירה"ללא
ובפשטותנפשבשלוותשנאמרוודבריה,אומרת.שמעתיה
מכוונתכיידעתי .בנפשיאט-אטשקעו ,לאישורזקוקהשאינה

-פתחםעדאותנומביאהשהמוזיקהלעולמותלגעגועהיא
לבנואףהיהבלעדיוכיעד ,בנפשנועמוקכההטמוןגעגוע
חרב.

רקנטיאהובה

נמשכיםחוטים

 ם:~~~ז;רה;מ;ת םיכ;:~~~חוtקים

~רץז;וה;מ;ת~ל
;:זריז~תמ;צ;וחים

 הס~~ז:;ר~תס~ה~ה~תח;ר~ים
 .ם~ז;רה;מ;ת~לו~~לי:;כים~פ;ררים
יון 9 ~ןהואו~רים:

tקעורהוא ,ה~י:נ~הואי;ן 9 ~א;~רים:

~כהל;זץ.~ין
לחצ;ו~לא:;כליל;ר~ין
קצ;חי~זי;ךב[ר~יך

 .ס~~~ו;:זמ~חם

 62שירהסופ"שמתוך



לראשונהשמעתיוגרפונקלסיימוןשל "השקטי"צלילהשיראת

גדולחידוששהיההפשוט, ,י(הבסיסקורנפלקסכשאכלתי

והםיוםבאותוגיליתישעריםשניבחיי.הראשונהבפעםבארץ)

ושערהשי;רטעםשלהבראשיתיתהתחושהשערלאחד:הפכו

טעםשלהבראשיתיתהתחושה

עוצמהבעלבחלב.הקורנפלקס

עד ,המפגשהיהכךכלרבה

פגישתורקכיבעינישדומה

אלהעםהילדשלהראשונה

היאוכאמוכאביומכירשהוא

יות:רגדולהעוצמהבעלת

נץליבנה

ציפור

ועפה,עיניםע;צמתהצפ;רב;הרגעמתרחשמתי
- T • • - : • - ·: T · -·: '.' . - ·. T T : 

;:זןךם~ך f::זךנזירגו~ה~~קיךה

~לא;נכהא tp ;נז:;

ל~לות. ר~.ע?.ז
ראשה,מעלנעצריםגשמים

: T ' .יי·י.:· T - '' T 

ראש:קש;~ךי ת;ב~~~רף~~רי

וז.נ~מאלה,ז.נימי~ה
הרגעאתללכדמשחר;ת

; -;-• • :• T :·-

ע.י;ךם.ם'לע,צהד~ם~ה 7תו~ב;
ה, fמרר ת;ר~~זpג;דםז.כיר:ש

חתולים,ר~שים,~רחיק
יו 9:קי~ר;קד

וזכר;נ;נכיו,

~ o/ ~ה~~ 7ז.נ~ליס ז::~י. 

 ) 55שידה(סופ"ש 2014המאוחדהקיבוץהוצאתירח,פלחיהספרמתוך

בעריכתשירהסופ"שמדור

במאינפתחדגןניליהמשוררת

-300מלמעלהכה,עד ,ומארח 2012

אנתולוגיההיוצריםמשוררים

 .ישראליתשירהשלומגוונתמקורנת

שוחרקהלביןמופציםהשירים

האינטרנט.ברחבישירה

אקראיתהיתהיששמעתהמוזיקהעתאותהעד .הייתיצעירנער

 ,גיטרהצלילונעדרידרמטייםפתיחהלאותותוהצטמצמה

שחורלחםעלאךמבוססותהיופיאלשבאוהבוקרוארוחות

לעצמיהרשיתילאלביבמעמקיאפילו .ובריבהבמרגרינהמרוח

 .מאלהמרוויםטעמיםשישלהאמין
ו

חסקישלומי

ילדות

ע,ב;ךה~גו~~ת א~~

~rדכיצ;ע.ד

~ל /oז.נtקוויג.ולמ'ר /P.~ oז~~ציר
~~עיםח;~זpת א~~

~ח;רם ryלח~י
~י~יםtקת.יח:;גינכה

??סרלאע;ך~ג:רמ;ל~יד

o/ ת 9 .?ק:~ת.י~י
משגעיםביתאחד

.'' T ·· T '•, : ' 

 ) 4שידה(סופ"ש 2013עמדההוצאתהמקבילים,הרחובותכקחמתוך

שללקולו ,ובשקטהשקט","צליליאתבאקראישמעתיהערב

מלואלעצמינטלתי ,סיימוןשלהגיטרהנגינתולקולגרפונקל

מציבהשכלבשוםשאשתי ,הפשוט ,הבסיסי-קורנפלקסהקערה

לתוכהויצקתי-השוניםהטעמיםובעליהמשופריםאחיוליד

 .החלבאת

 ,בחלבקורנפלקסלאטואוכלהשקטצליליאתשומעאני

נוצקיםהפיזיתההנאהוטעםהנפשיתההנאהטעםוכבילדותי

שוב.בפנינפתחההוויהשלהאחדושערהאחת,למקשה

רונןזיתי

לשאנקארגאטהשירים

.1 

;ב;להמוזי~ה;:זןה;גזpקט
מק~הח!קים::זל;להק;ל;ת ל~~
:חום~לי ryf~ים /oמ;

 ,~~זג:כרל.ת~ת o ·ל~ת
ז.ננ;רר;~צ;ת. ת;~ o ז::ל f:קז;-י

ונדודיו'הכיתשיבתהספדמתוךהייתי",שלא"בזמןהשיריםמחזורמתוך

 ) 25שירה(סרפ"ש 2015המאוחדהקיבוץבהרצאתאודשיראה
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פשרותללאהעולמות,בין

עםמשוחחוייכרטרפי

בהלולאספהאן

הראשון,שידיהספדעלהעובדתמשודדת,היאבהלולאספהאן
ודוקטורנטיתוהתרבותהתקשורתבחקרהעוסקתמרצה

שםמפוליןחזרהלאחרונהבירושלים.העבריתבאוניברסיטה
היאחיפה.מאוניברסיטתהצטיינותמלגתבמסגרתשהתה
בדאיהשואהחקרכגוןקורסיםודשהבאוניברסיטתלמדה

קולנועוסדנתלמתחיליםבפולניתקורסוהמדיה,הפילוסופיה
 .קישלובסקיוקשישטוףויידהאנדז'יישליצירותיהםנותחושבה
בשתיחייםועלואקדמיהשידהעלאיחהשוחחוייכדטדפי

לשונות.ובשתיתרבויות

מיעםלךחיהאותם?הראיתלמישירים?לכתובהתחלתמתי
הקרובה?בסביבתךלהתייעץ

כותבתשאניהשיריםמרבית . 19-18בגילשיריםלכתובהתחלתי
יקריםאנשיםכמהזולתהמגירות.בחשכתבעיקרמצוייםמאז,

בגיללעצמי.לשמורהעדפתיהתקופהבאותההשיריםאתוקרובים,
-שירהגםכותבתשאני-"החטא"דברהיוודעעםיותר,מבוגר

בפניבעיקרנחשפוהשיריםמשלי.שיריםלקרואלאירועיםהוזמנתי
לדעתרציתיהתקופה.באותהלישהיהקרובחבראוקרובהחברה

מעריכיםהםהאםחשים?הםמה-השיראתקוראתאניכאשר-

ולמיליםלשירהפוטנציאלשישהחובבנית,אךהרגישה,באוזנם
ותגובהדממה,חיתההשיראתכשקראתילרובזו?לצדזושמונחות

של(במשמעותהןחיתה:ותשובתיכך?חשהבאמתאתהאםכמו:
אותן."אניולאאותייצרוהמילים,"הן,כן).

חיתהלמיבמיוחד?אוהבתשאתוהמשודדיםהמשודדותהםמי
שידתך?עלבולטתהשפעה

אנידרוויש.מחמודהגולההמשוררשלשידתואתמאודאוהבתאני
פחותלאאותישמענייןהתרגוםואתבערביתהטקסטיםאתקוראת
ערבים-משודריםשלשירהכשחיפשתימזמן,לאהעברית.בשפה

ואשירשלנפלאיםשיריםמצאתיהשואה,עלשכותביםפלסטינים,
ומאורעותיההנכבהעליורק,בניוחייועלהשאר,ביןשכתב,חרסייך

עלשערכתיהמחקרעםהתכתבהיפועלשלומילהכליפו.ועל
קראתיבזכותךקלוד.צ'ארלסנקראשהיוםמה ,'-48באל-מנשייה

שלשירחיפהבאוניברסיטתשייסדתהאלקטרוניתבבמהשבועמדי
העברית.השירהומןמהעולםמשוררים

שלוהטובההישנההעבריתלשירהגדולההערכהביישכמובן
וגם:אלתרמן.שלהנפלאיםלטקסטיםרחל,דול,ךיונהעמיחי,

האחרונההשנהבחציוטובים.רביםועודנדודהפבלולרוכס,ד"ה
בשקיקהבלעתיהנסיעהעדאםבפולין.ורשהבאוניברסיטתלמדתי

וקניתיספריםלחנויותנכנסתיבוורשהשימבורסקה,שלטקסטים
זביגנייבמיצקביץ',אדםמילוש,צ'סלבשלמתורגמתפולניתשירה

ואחרים.הרברט
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שהדויטתברסניואבדוימלתתיכ ,הקמבודסשיןוקידלצד

וגםתקשורתכאשתקריירהלךישחשיריתהכתיבהבצד
תחוםמההתקשורת?בתחוםעשיתמהבאקדמיה.כחוקרת

אלה?בימיםעובדתאתשעליושל,ךהמחקר

מצהירהאניתקשורת.ונושמתחיהאניעצמיאתזוכרתשאנימאז

לערביתבמחלקה , 1בערוץרוממהשלבבנייןגדלתיכיבזאת
אתבעצםעשיר.נעוריםחסדחבהאנישלהםבירושלים,ובאולפנים

מונומנטאותוה"מפלצת",לביןרוממהביןביליתיבירושליםחיי
אחי.ושלשליוהתגלשויותלרגללעלייהמוקדשהיהאימתני

בהמשךחיפה,ברדיוהתחלתיבתקשורתהמקצועיתדרכיאת
שועליםעלוגברתיאודישניםשעברתילאחר- 2לערוץהתקבלתי

בתצעירה,מאודלשםהגעתיבארץ.הערביםמהעיתונאיםותיקים
מבחינותקלהולאמכוננתמלמדת,חוויההיה 2ערוץבערך. 22

לגליםונזרקתיצה"ל,גלישלהחרושתמביתהגעתילארבות.
השנייההאינתיפאדהאירועיאתהשאר,ביןסיקרתי,הגבוהים.

במרכז.גםובהמשךבצפוןכתבתוהייתי

ואהבתי.שזכרתילמסדרונותחזרתי , 1בערוץכשעבדתילימים,
גםשהיהמרחבהעתיקה,במעליתועליתיהמו~רבמזנוןישבתי
לעריכתבילדותי.שהכרתימהעובדיםרביםשלמפרגןמפגשמקום
מעולםשאורםעבר,כוכבישניבתחילהליהצמידוהחדשותמבזקי

ארבל.ועמוספארדניאלעבורי,הועםלא
בתיכון-שמונהבקרייתלימדתיצעירה:למורההפכתי 24בגיל

באולפנאוגםועודתסריטאותבימוי,תקשורת,במגמותונציגו
דתיות.לתלמידות

בשביליחיתההכותרתגולתאךאותי,סקרנהתמידהתקשורת
תקשורתוחוקרתלומדתאניהאקדמיה.במגדלי~תחוםהעיסוק
זריעלנחהאיניאךבו,גאהשאניידעגוףצברתירבות.שנים
המחקרונושאחיפה,באוניברסיטתלימודיאתסיימתידפנה.

בחקרשמרתקמההשואה.וחקרקולקטיביזיכרוןהואשליהמרכזי
שונותמדיסציפלינותויונקשואבהיותועובדתהואהתקשורת

והקשריםהחיבוריםונו'.פסיכולוגיהפילוסופיה,סוציולוגיה,-
שאניהמיליםבאקדמיה,בעיני.מרתקיםאלהבמחקריםשנעשים
אחרורקהרעיוןכלקודםאחרת:משמעותמקבלותלאהובאוהבת

אמורוהוארעיון,ישוהסנסציוניהגרנדיוזילפניהמילה.חיפושכך
ומזוקק.מגובשלהיות

ביניהםשונים,קורסיםנתניהובמכללתחיפהבאוניברסיטתלימדתי
תקשורתקולנועית,תיאוריההמונים,ותקשורתכתרבותתקשורת



למידהלצדלימודים.היאבאמתהגדולהאהבתיאךועוד,ויזואלית

פחותלאחשובהבאוניברסיטאות,קוהרנטיתמאורגנת,ממוסדת,

הפראיים.הידעלמחסניגםדרורשתיתןאוטודידקטית,למידה

ותיאוריות;רעיונותשלהסדורההמשנהמגבולותלצאתשתאפשר

זוסקרנותבזכותמבחירה.סקרנותשלתמידיצבירהבמצבלהיות

והמשמעותיים.הגדוליםהרעיונותנבנים

כאלהשישאובערביתכותבתאתשידייךכלאתהאם

הללו?השפותשתיביןכיוצרתנעהאתאיךבעברית?שנכתבים

גםמושפעתכתיבתיהעברית.כשפהשיריאתכותבתאנילרוב

מגילקוסמו-שידיים.כשביליםנעהשליהחשיכהשונים.מסופרים

הראשונההאהבהאתרבים.ולמשורריםלסופריםנחשפתיצעיר

עבריים,ספרבבתישלמדתימאחרהכתובה.למילהזוקפתאנישלי

בשפהלכתיבההיאהטבעית,חושבתואניהראשונה,לבינטיית

לתוךנוספותתרבותיותמשמעויותיוצקתאניכיאםהעברית,

גםאךכערבייההתרבותימעולמיוהזהויות:העולמותמשניהשירה,

יתרוןבכךרואהאניעמוקה.וישראליתיהודיתתרבותשספגהכמי

החשיכהדרכיעלרב-ממדילמבטתרומהלכתיבה,מוסףערך-

לקחנולאוטוב.עתיקמלא,מעץמזנוןהיהבעכובביתנווהיצירה.

העתיק,מהמזנוןספריםקראנואלאהציבורית,מהספרייהספרים

בגילברכיהם.עלגדלתיאשרוהסופריםהספריםכלאתשאנסן

ד"השלהארוטיצ'טרליליידישללמאהבהנחשפתימאודצעיר

נוספיםספריםרכשתיובכתיבתובוההתאהבותובעקבותלרוכס,

התרבותייםהנכסיםכלעללרשותי,הועברשהיום-במזנוןשלו.

כברשרביםריחעםעתיקיםשירהספריהיו-שבווהרוחניים

ו"הימים"חרסייךטהאקאסם,אלסמיהדול,ךיונהביאליק,שכחו:

היהחרסייךבאוניברסיטה.עבודהעליוכתבתישלימיםהמיתולוגי,

השונים.למסעדתינפשכוחותממנהושאבתיעמהשהזדהיתידמות

הספרותעולםאתליהכירהאמיאךלאמי,שיריםכתבדווקאאבי

הייחודי.ממקומהבבית,והמילים

מצטיינת,להיותהשאיפהעםיחדהתפתחההכתובהלמילהאהבתי

והספרותוהשירההמיליםעולםאתאזהכרתיביותר.הטובהלהיות

נהגתיעולמי.אתימלאושלימיםהמופלאים,התנכ"ייםוהטקסטים

קראתיובהמשךפה,כעלוהשיריםוהפסוקיםהמחברותאתלשנן

אחרועקבההקשיבהאךהכל,הבינהתמידשלאאמי,בפניאותם

הולידוהצעירה,אמיעםובעיקרהורי,עםהרגישיםהיחסיםהמילים.

שהגדירוהמורכבותהזהויותלכתוב.להוכיח,להצליח,עזרצוןבי

ולהתבטאלכתובהרצוןאתביהגבירואותו,והעשירועולמיאת

יזהר,ס'כדברירחוק,שיותרוכמהעודויהיהיותרשיהיהולרצות

אותו.לצטטמרבהשאני

שיריםספרלפרסםרוצהשהייתאמדתמשיחותינובאחת

לך?חשובזהמדועזו.בצדזומופיעותהשפותכששתי

הצורךביגברהשניםעםהלבבות.לכלהשירהדרךלהגיערוצהאני

הערביתהשפהוערבית.עבריתהאהובות,השפותבשתיספרלהוציא

שלהמשמעויותועלהמיליםעלקסםומהלכתנפלאהשפההיא

עלמופלאמסעלמעיןאותוומוליכההקורא,אתשובההיאהטקסט.

הערביתהשפהשלעושרההעתיקה.פרסשמימעלמעופףשטיח

ניואנסים,שלייחודיתוהתפתחותושיריותמעגליותבהיש-ידוע

שלבנפשוגםלגעתרוצהוהייתיחיהאניעמיבתוךלעולמי.בדומה

בשתישיריםספרהוצאתעלחושבתאנירבותשניםהערבי.הקורא

הרעיוןאתלפתחחשובכמהגםחושבתאנירבותשניםשפות.

פרויקטיםערבים.לצדיהודיםשלמשותפיםלימודיםשלהחינוכי

אניההומניסטיתהחשיבהאת .המקוםמאותונובעיםאשרורעיונות

לצדעבורי,ביותרהטובההבחירהאתלעשותשהשכילולהורי,חבה

עבריים.ספרלבתיאותילהכניסהקשיים

ביןגומליןיחסיישהאםבשירתך?עוסקתאתנושאיםבאילו

שלך?בקריירההשוניםלצדדיםהפיוטיתיצירתך

חבליםקשרים,זהויות,כמונושאיםשלרחבבמגווןעוסקתאני

מהותעלקיומיותפילוסופיותשאלותהעולם,עםביחסינווהתרה

שיריםכותבתאניצעיר.מגילאותישמלווהנושאהואוהמוותחיינו,

שישכמוכאב.עלוכמובןוסוגיהגווניהעלאהבהועבר,זיכרוןעל

המילים,כיוייתכןבכאב,שעוסקיםמשורריםישכאב,מרפאות

לביןבינםשמתקייםתרפויטימתהליךחלקהםוההתבטאותהמבע

החיצוןהעולםועםהדמיונייםהקוראיםעםמהדהדיםהםעצמם.

ולאכותבתאניכללבדרךנימיהם.נימיאתהפנימי,עולמםאת

וקוראתהשיריםאלשבהאניהפנימיתהסערהשוךעםמסתכלת.

מתוךשעולותהתחושותמעוצמתמופתעתאנילעתיםושובאותם

הטקסט.

נושאיעםמתכתבותחיינועלהקיומיותוהשאלותהזהותסוגיית

הקולקטיביהזיכרוןבתחוםבעיקרבהם,עוסקתשאניהמחקר

הקשורותבשאלותהחלמאוד.אותימעסיקזיכרוןהוהשואה.

שלוהנוירולוגייםהפיזיולוגייםהמבניםמבחינתהזיכרוןבחקר

רחבותבשאלותוכלהפרטים,בקרבהזיכרוןמשמעותהמוח,חקר

שלוהחברתיתהתרבותיתוהזיקההמשמעותכגוןזיכרון,עליותר

משמרותקבוצותכיצדכלומר,קבוצות.לגביהקולקטיביהזיכרון

התיזהבעבודתשלה.הסיפוראתמספרתקבוצהכלוכיצדעברןאת

ישלמי-השואהסיפוראתלספרהסמכותבסוגייתדנהאנישלי

עלהשיחהערבית.ובעיתונותבתרבותהשיחאתלעצבלגיטימציה

תרבותיתפוליטית,נגיעהבווישמרכזישיחהואהנרטיביםהבניית

השיחמדי.רבזמןשנמשךהישראלי-פלסטיני,לסכסוךוחברתית

מתייחסלמשל,פוקר,העין.מןסמוייםכוחותמשרתהנרטיביםעל

אשררביםכוחותישנםבחברה:וביטוייוהכוחמושגלמשמעות

שוניםבאופניםבחברהמגולםהכוחאותם;רואיםואיננופועלים

לדומיננטייםהופכיםמהנרטיביםחלקלנוע.לנרטיביםומאפשר

ומוגדרתברורההבחנהנוצרתואזלשוליים,נדחקיםוחלקםיותר

החברה.בתוךכוחותיחסישל

שואליםלאאמנםיותר.רגישיותר,עדיןאחר,המצבבשירהאבל

נדמהאבלשלא,מנסיםלפחותאוהתכוון,הואלמהמשורר

בתוךגבולותיואתלהגדירמנסהוהמשוררגבולותאיןשלעתים

מרכיבוהחוצה.פנימההעולם,מולהעצמישלהאני,שלהמרחב

עצמואתומפרקמרכיבזהויות.ומפרקמרכיבאמיתות,ומפרק

תוךפשרות,ללאעולמותשניביןכשחייםשקורהמהזהלדעת.

במילותיואחתוםעצמיים.רחמיםוללאתמידית,עצמיתהלקאה

אתמחדששמגדיראוהבת,מאודשאנישירךמתולרוכסד"השל

עצמיים:רחמיםשלמשמעותם

~ך-זכ:תר~ינ:רילא~ע;רי

 .ה~~~~ל??כסק.ת
ל~ךתקפו~ה ף~~~;:זצ;~זכת~ה t2ק~פ;ר

 ."ה~~~~ל~ים Qכע;?ם 7ס~הא.י~ה
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בתלולאספהאן

המנזריםכלאם

ר;~ים 'ptהנ;רע;ררותר~ע.י fה~עז;רל~~זרים
המנזריםאםפרידה,שלפני ;· ' :·• : • T .• T ו .- . :

~רקל iJע,~י~ידקtכנ;ת iJ:ריבו~;בלנ;ר
f לים, ם:~~רי~t'f ~~ק:;גילה יt.קך;זקים

לנ;צריםהיינוולאתפלהאמרנובכנס~;ת ו •: : ' T : ד·: :-ז ••·:-

~~זרים, iJ~ל~ם
f ר~ע.יry ~;רהנ;רע;ררות ה* 

סל:ה ת~~~ר;~ה 'ptס~~עםז~קז;ר
~נו~ה.לאלר~עים,~ל.יסרנכ rס

דמית-כשהלכת : ;· T -: : • . : ו

המנזריםכלאם •• T -. :ו .ז

סל~ז;רלא~ע;לםךאולי
עריר~יםשנותרידעתלאואולי : -: : - T T ' ·: '' :-' ' ' 

לער.

סאחררההיאהערביתהמילה *

נשימות

~זקי~ה iJי rר~תא;גדיז;רל~דךאולי
ךא;גד~;ת~ר;ת pרקועי

~~חזpתז;סעל

 ה~~; iJ~סעיר
צמאהלהישאוא;תיתלמדואולי : -: -'' ' : ' '' T T '' : 

סרנ~הלר~עעד
~~אריקזקית 'tריס 'Pt~ם

~~ים iJק;ר;ת~תש;~י 7 ~ב"ת~~
עלומישלהצמארגעיאת .'' ' : '' -T T ;· :--

 ·~רא~~על
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בוורשהלאהבתנויזכוראוהל

~ Q נו~f ית~iJ ק~ך;תiJ הורי;f פ?;ין
?fiJ ק;םiJ זץ.~חידiJ תב;;גקר 7~~יעיםלא;~רים~

ם ry~קיךי

~כ:ם~זכדנו םיכ;iJ ??~~t~ין

לקר~ה.בוע.דס~ה~רל~ד~אךק
:ךכ"רל ryלאס~רפ;ליז f;הורים iJ~ג:רים iJ~ית
ר~ש;ה.ינו ונ~~:ב;

~ה.נו 'Ptז:ו!~רב;ראש;ן ש~~~~ק;ם

תרשום

ערב~האניתרש"ם  T • ז-: '-: , : •

רכררישע~יזכי~אליק, fזpלסא;~ךת~נכם
ישראללמדינתבתערב~האנים"תרש -- T ' T-: '-:ו : ' ' : ' T : ' '' 

ז;-י~ירעלזק~~עלקרו~ה
ס~~ןעלק;ת 9 .?ל~ז;-ימ;ה.ינו

ב;לרז:רי~רם f~ז:וי tpזץ.
~ ?f ר;נכ~~ל~~יק;ם~. 

רכררישע~יזכי~אליק, fזpלסא;~ךת~נכם
~ n ל;סםpי~;ת; ר~'-;זז~ 

זכ~ים: iJ~~רץק~;הה;ך~ה
iJ נכרע;ך~:;גיאt' ךה;רים ת:~זכר

ל~~יםה~ליג ~~~
iJ ~~ין ~~י~~~זקים ה~?iJ זכ~ים

 ~~קז~ ן~~עלזץ.~~הךזאת
~ית. w ~ ה~;ת;

לתשוקהאנליזה

 ש~~~רגוף [iלו~י pנכ~ת;כ~או~ה
iJ יל;ס;ףן~

געגועהיכלי ו- :- .. : ..

הרגשהשלמשלםאחדנ;זל '' :• T T : '•. '." T T : -

f ת;ןt' קי~iJ ל;לה
~שוז;ה~t;כיכ;~~ליזה

~גזר Qpע.ירם

~פ;ה.יס f ש~~לא~ם
 ה~~ p ~:;גי~ן 9לזקו;ת
ר~י;ן~;קיזpל;ס;רית
ס~ז;רים:;גיב 9~רו~ים

 ?ר~~ר;נ~ iJגו~ה~ת;כ~או~ה

 םיכ;t~ר~~~ע,מ;~ים ;מ~~ע;רו

~~לה~~לה
 ה~יכ;iJ ~tעד

f ת;ןt' קי~iJ לל;להp ל~יו



גררסמןחגית

שלגיהתמי

 ה~~~לאע,כ:זחיא
מהשפתיםהש;ק;לדאת

;· -T : - '' T -• 

~דור ל;: ת,?pז;חו~~ר

~זקיך ry ? ר~~~-י~~יאש.י~ו

~~tיקים iJ~ית~ל ל~~ח?
עםחק w ?י;~אתצכ~י~ז

להא;~ך;תחד .ת;פpז~~

ל~חר;תכק ל~~ק.שיחזp~ש

~ח;י;ןצכ~ידצכ~י~י

ק;~החיא .ןpז;:? ת,? ryא; ל~~
ך;צההיארסיגרי;תש;ק;לד

T : - ' : ' T 

אבלאחר.במק;םלהי;ת
' : : T '' -T - : 

זpלריזכ:ש~~tיקים iJ?~ית
א;הבתרתמישייבאפטר

-: :· •• : T • :· ;· 

מלאשלההראשלשחק.
: -'' T T '.' T •• 

i:ז~ילו! :ג~;שרi:זלב~לא
 .~רריריםסלבלי:ש

 ת.?.ק;ה י~~ .רם ם;ק~~סלב
 ת,?pז;ח י~~pז~ו~רא?זכ:ת

ר~ז ן~~~ע,לה י~~!ה ל;:
ךה;לך~נ;ו;ךףס~~~ך-זקייב

? w סרתצכ~יעםחק~. 

שלג~האתא;הביםכלס
•• • T '- : '.' T ' : ' 

עיניהשח;חשערהנגלל
 ····'-דזד:-:·

iJ ,ז;ר~ל.תryiJ .א~~~י~קר 
 ת:~ iJ ~א;סה!ר~הזpךה
~ז;יכון א~~~ ה~~~
אחדי;םיכ;להוהיא

: ' : T T '.' 

עלוללבהכי .עלםלה
: '' ' ' T ' T ' T 

~תא;ח:;גיםקלס?ה~קר.
השח;רנגללשלג~ה

' : ' T - : ' T -

שלג~האבלוהתכלת.
: -: '' ,'' :-T T ': ' 

זק?~~ה~ת ת,? ;ryאלא
מהכלא;הבתהיא

• ;• .'' T -

 ך;ח~ז:i~תל~חקזp~לול
שעשוימהכל .והתכלת

: -: '' .'' T -T '." 

~~פ;סיס .ר,?קלהלע,ש;ת
i:ל~עוצ;ת ת;נ~?ז~ry קיר

~קריזכ~יש ,ךיי;iJ ~t~~ית

ז;רכופ;תזP.?עז:ויםכחוםלבעם
;כ;להלאחיאלא,~קזקיזכ.

.jז~ל~רוp~;:;ז תP. iJ ייך;t~
 ו;::~זpז:ז~~ה~ה~להוא

~~~ריס ה~~~~~רם
הצח;חגופהעלשטפסו

,'' ' : -T - T ' 

רלקקו,חנ;ו;~אוחנ;ור;~מו,

~ק;מו~הזכ~ים~~רים iJ ל~~
חיאת;~ה~ת;ךךזק?~~ה

w .ר~ית~

אדומה~יפה

 .ע;ל~ם~תו~;אך~בך~ב ק;:!~יזpהו
זאבשוםראורליאהביטוהצ~דים

 ' •• : T : • • •ד--

ממצא.זאבשלנצל;חדרם,נבנהכך
T T : ' T : -' : ',' • • : T : ••• 

לגאלה.וחכוישבוהםשם
T ' ' : T ' : T ' •, : ' 

i:זרי;ה.~ןר~~א ס;~~הואצכ~יד

 .חזרהולאיצאההיאאחדלילה
-: T T ·; ' T : T : T : T 

בשבילההזאבאתהרגהואי;םכל
T - T ',' '' : -• ; • T 

 ,ה~ל,ע; ד~~~~גיסח~סהקריב ry ת~~
קוק~ה ryא~הי~ר~רסה ...אוקוקקוק ...אוקוקקוק

~יכק~ח~החיאס~ידזP.ס?פוi:זר~ריםע )iר ל;:
א~היר~תרר~ק~~:;גילהן~ב iJ~תסכגזpלא

בשבילההזאבאתהרגהואאבלברצפה.
T : ' T T - : - T ·; • • : -• : • T 

אדמ;תנעליםנ;עלתהיאכעתלכן
" T T •• ' ;· ,'' -:--' ;-,•' 

~ה q יt~ו~זכ~ה

עראקיקלררמןנעמה

עור

ס!קא;נרי~זכ~קת~ז;ר
גד;להאדמהמפהכמ;נפרסתואני

-;-' ' : ,'' .'' : -T T '•, - ; : T 

 ר:כנ;מ~;:~ת~~ילה

 םי~~~ג;ע,ש~קט~ם

ל~עית iPiJ ~ע;לה~:;רבל.ח

~בול;נכ:רפ;;זpת ה;~~ iJע.ין

~זכ~~ל iiJ:זל~ן~ר ryר~ת

סע;ךדיל;ן~תח;ק.גת~ד

ךזק~:םש;נ;ת 7ר~:םי~פ
ל;~ת;ת

 ה~~~~ח;רך;ת

~גוף~ר~םגוף

נאהבהאהבה
-:-T T - : - : 

~ר rו~פ;ע.םi:זלב

? qiJ ס!קדיק
 ו~~:זpלא

כתוםתפוז

ל~יקר~ז~תח;ת 7 ~~ ר:כנ;ע~~~
םי~תtיפוזס~ה~~לו

ס~~בקר~ז~קרת~תמ;~א;ת ;:יו:ז~~~ר~וק

תארתנינרעבפנימהנדחפ;ת
' : T T ' : T T : T : -: -' 

ריקסללב;י;~ר;ת

ל~זקי~ה~דיר
iJ חל~א;ר~נ;ו~לא~

 ו~~~ריר~ת;ק~יץ

 ר:כנ;ע~~~ ל;:
הת;~ח;ת~נכ:ר ';t~ת~נכ~tים ק;~~ ;:~;צ
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אליעזרבתחגיתגורדוןמסלדלילה

ואניגיטלהד"דשליאמא דיאטה T •; •ו

ר~ה tp ~;:דיאזקלי א~~
 .ם:~~ל~ק~לר~ם

~ת"םרז;~ט~רח;~~יםר~ים
 .~ם~י~ת 9ו~ליםזpע;זpה

סע;ךף~ל /oמ~~ת ד~~ 7ך;~ה
~ליל;tיינו הר~~~

ת;לעים~יןךלא

סינתטי.מבדהיאשליאמא • T :· • • • -• ::· • 

 .~ךש;ן~~יללה:ש ל~~גוףלה~ין

מ~נ;ו~~ג;ת;רי~~ח;םךזpס
~י~ל~ב;א ל.?"אלא

סת~ריםחלוףד~ק~ת rנכ~רי

וכהיאשליאמא
' T :· • • 

וכ.מפרות

זכ~ים~ילת ?iז;ירו~הלי~נכה
מתריםאנחנו

:--: ,•' T • 

 .ה,?;מ~ו~ר~עים~ת;:דיאזקלי א~~
ךזpש~ר~עים~ת י~~

~כק.קתר~ח,ךח;לה
~ת"םרז;~ט~רח;~~יםר~ים

 .ם~~י~ת 9ו~ליםזpע;זpה

תהודה

מ~ר~ית ~י:נ~ /t~ oקירי~ת י~י:נ~~~נכה
~וש;זpןפ;רח;ת~סי~ /o~ל
~כלג;ע,לי ;מ~
 ו~~~ין

סינתטי.מבדהיאשליאמא ' T :· • • • -• ::• ' 

לוי.מרמיהיאשליאמא
' T ' '.' ' T '' ' ··' 

לקמוס. י~~;:דיאזקלי א~~
~~נכחים DNA~רילי~י /o ה~~~
tק~פולםל~~י

~ o/ תלים~~t;מ~ד;ל ~ 9 יכ
מ~נ;ו~םקי 7סעם  ,ק;ח~לא ו~~זpןה ~ 7א;קךת י~~~י~זכר

~י~לה.ד"ר 7זp~לר
מ??זכ~ימהוא~ק"סא~לל:;גים /o ~~ע,לה ?ן~ר~;ך ;מ~~ר~יתזp;:דיאל~ר;ת

~י;:דנ;םך~םסע.ךן~ן

מ~רtקימ~ז;ן ץ~pז~

:דם~ד
כדיששלסנפירבצורתסכיןשלב ijל

-לנכ~היתזp~~רה ז~~
i?7 סא;ק~נ;סר~עית-
 ג~;ד~ס~ז~:ם~תת"ם 9ל ת~.ל~.? י~~
א;סהל~מעלא~די

ל~זר.ליק;ךאת
-~יום~~סב ה~.ק~הי 7ק~

מררירים.~ת י~~~דזp~~תרך;~ה
ל!ה.~חי~ר 9ryלי~ין

חקיקההצעת

לחק"~חוץה;~יא 7
 ת;~~ס 9ממל.חי~tקיק;ת~ת
 ה~~ 7 ו~~~ין

~tיי /oלראו:יםלא
~ tpo/ ה~~ךיקיחי 

 ה.ק~??ממ~ךהכק

ךם .v ~סע.ךןת ?iזרי~נכח

 :םי~~~ 7ךרמוי
~tקי~ה

 ם:יo/ ~tלר:;גיע~ה;:דיא
מ~יסרים~ל~ת~ת ?iזpפ;
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פרימיה

עמדתיבמטבח

~~רז:רי ח~~~~
:קין gהכ~ז:וי

כקכקסtי~ז:וי

נכפוחיםע,~רה

ד;ן pס~~tיפוrד

9f עותa נכ~ז:רי~

~עת tpסאת tpנ; יע~~~

ר~~ה
טפ;ת

~לסתעל~~פו
~ריז fזp~~ינ:יי
צפ;דמצ~דתעליה
T •: T : •• ·;•;· • 

~~רז:רי

?~tקפו~ה עי
 ם:~ ת;~נ;:ק ;מ~

ry קכחה;~כ;ת?

ד"~ק~ד;ת p~ 9ז~

ע,כ:ד

~קרם
~א;דקים ptp ~;לכי~תש;~עת

:ק~עט

~ז~רז:וי

ססר~~ה
:;נ~לום ה~?~:נח

~ז:וי ד~~סזp~~ח

~בקדזt~p?-יינ:יי~ה~לך~ת;
ק~~ה~שעל~לאt;כיד

ס~רףעל~טופ;תכ;ס;ת
מלכלכיםבגדים

: • T T: • .• : • 

~~?t;הלכ 

, (\'(',) 
~ 

~ 

לי~rד:קיםהם
ם ryל ה~דr~ י~~ךכק

~סוp~רד~רידד~זום

ססךד~ת~~לא
סrד~~ל~תלי~ז:קיד

?גו~יזP.חזרימו

~~רז:רי ח~~pז~

 ד~~ראז?יי~פוף, ינ;:~

~ t?' מוךהה 9~שו~לה~
ו?~רד?~רדד;~ה י~~

 ה~~ 9ס~פ;ד

~עת tpסאת tpנ; יע~~~

ח~חילה
סtיפוחיםקלפ;ת
לחומ;תהפכו

T : : 

:ק~עט

חר~~ז:וי
סד~ד;ן~ר

:;נ~לוםחנ:~לא

בחייההאחרוניםהרגעיםאתמתארהשיר

שהתאבדהפלאת',סילביההמשוררתשל
בלונדון.דידתהבמטבחגזבשאיפת

נסיםמיטל

קבלןעובדתמורה,

ט;~ה~?רהז:ו~:י~ם
כע;דכע;דע;ד

tקיד;ת 9 ת.? ryא;~ז;ו~~לוי '?tךtיע,
ד"~ע,בסז~ד

סחנון דכ~~?א;נ;ן~ע,:;בידוך~ז

 .ה~~~ע,ל.הרס~~ד

בציפויטבעתמעיניהנעלמהופתאום
קרטוארבעהעשרים

:;ניה 9ח:;ניחיא

 ,ףר~~ה 9 ינ;:~

ry א;נ:יי~ז?יי~הf ~~ם, 

סחפוש~ת~~נכה
f ל~א;רה,נ~ם
סזt~~pקים,~תרה fח

 יר~~?~ר~ישלא י~~pז
זpלה ה~~~~ס~ת

ז~~ית oנ;לי ה~~:לאזpכק
ה;~י~הו~זpחיא

~~rסרכסה תד
~עת) tp [:<זP.חיא

~ליח~~החיא
סוpע~:;בים יר~ב;:?~ינ;ת
 םי~ב;:יב;:~סז.יל

~~ריזס~ךטךכ;~~י

~ל~נ:יית fק.ד 9פ; ry~ע,tקי~ת

סע;~הס;ףעלזp~~ריז

?ס~ז?יירלי~רזpה י~,ע~
ל~י;תק~תע;ד

f ת?סז:קידלי~ry מ;~א

2 

מש;דדתבכללשאנילהא;מדתהייתיואם
: ' ' 'T ',' '.' T ' - : '.' T : ' : .'' ."' 

גוריה f.?7ד;קט;רטע;~ה

tיאי f w~~דןזpלז?'ירת; fפ;ליtק~ים;ס;ד;תעל

~אליק f~תלה~כקל.~תס:ינ:ייך~ם

3 

זחילה:;ב~ללן;
~םע;~ה י~~ w~ה
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אברמישירלי

רםבגבעתהאוניברסיטהברכת

~ע.ררת a ד~??~גזי~ה

ל~רר
ל~ררא;

~~ךת

ו iPiJ~תלי ת.? ry;n~ז;ו
 !וי~~~~בה.פ;ת nל~לא

i? קישרסלt~??נ;וא"ם:;בי~ס 9~נ;וםרץ.ה~
י;םזpל:;בנ;וחלת;~ס~נ:ייד ה~י~~

~רימ;סרמ~ר;~ס;ך

~ם ד~~~!קןrכם 9הוא~אן

ע;ךםז;וחילת~ת n;7~ו

במלתחהמבט

iJ ל.ד~
ה a ;מ~א;זp~ע~ן

~סהtזת ?iל; א~~pז
 ה~ר~~#ז?-יים iJ;ת n ו;ז?~?

:;ב~לל~:;ניןהוא~ה:קי
 הgז~?~ך;~ה

~רו;תrכ?rכלי
מעגלעכוזתפוח

---: •• • T 

מדלדלשד
T T : · •. : 

ו.:זבןה~ל~ת

 לר~:pז~
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פישרהדר

-~"~ # 
* 

;ך nש;ר nהשמסביב
" ' T T -T 

~מק~מק~מ"ק

tזםמכל
ם"ו~נ;ואל;~ך~ה

ק~ה~לילע;??ךתזpץ;ןמלש;ן
מלש;ן

לש;ן~לנ;ק,ללש;ן

לא ונ~~~ר~רא;קריםלא
ש;נ;וקים

~לי;ן~ך;ב
tזם

:;ניב 9 ~

סר~ש
 ד~~

* 

~רל;א;~ך י~~~חובלי ה~~~pז~

תבכה

 ה,?~ו:ז

~~ים~ר~ריםל~כ;תזp~סור ו~~~י
~ךל~ו~סה

~ךל~ו~סה
~ר~ישןה~יןי;ך~~סה

אתילהי;ת . . . . 

rכחדיק

ס!ק
~קז;tקיןה ה~יקt~~;ךא;~ך י~~

~ךל~ו~סה

iJ לי~ז?-ייק;תpת;ך??;אז 

~ךל~ו~סה~ךל~ו~סה

~ךל~ו~סה
~ר~ישןה~יןי;ך~~סה

~רל;א;~ך י~~~חובלי ה~~~pז~

חם~ךל י~~ ה~~
~ר~ישןה~יןזp~;ךגןים~י
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שלפיורדיתמנדררבסקיחגית

דוברמןלאאתשוב

אופק

המיםאתש;פכתאני ,ם;~הכשנם
: ;· T -:-• :· :· ;· --, 

 .:כ~ע,צועיםעם , 1זpץ ה~~;?ז~ס~
נצח.היאתשישותמיתתי,אר;ןאלפ;רשת

:· :· ;· ;-• T • : • • :• -

 ת;~ר~~ז?לקtקיםים '?t~ריזpליס~~ב ט;?ז~~
 .~מזp?סן ת;נ~?זpזf~~ז:ויס~רבת o~~רו
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 ~זהמצד
לריחןעמרם

היהודיהספריםמארןויוצאתהיהדות

הגאוהובמצעדצעודיםשישהדקירתהכנרת,בחוףהכנסייההצתת

עדהסתםומןרומא,בכפרישוביועלהפלסטיניהביתשרפתבירשולים,
ליציאתנוסףביטויהםנוספים,אירעויםעלינו,לאיהיו,הדבריםפרסום
הידיעה,בהאהיהדותזואיןהיהדוי.הספדיםמאדןוהקמאיתהיהדות

שושריםלהשישקנאיתיהדותזולבב:דהשלוייםיהדותגםזואיןאבל
שדקרשליסלישיבימינו.רבניםובדבריבתלמדובמשנה,במקרא,עמוקים
ברביםשמיםשםמקשדשהואבוואדיחשבבירשולים,במצעדשישה
כחביהמאוביתואתסלואבןזמריאתלמוות(שדקרפנחסכמעשהעושוה

גםכה).(במדברשלום""בדיתיאתכךעללונתןשואלוהיםצוד)בת
ייכדתןו"כרותו"האליליםהכתובאתקידותיהעלשריססוהכנסייהמציתי

וכןבוראם.רצןואתעשויםשהםחשבובסידור),לשבח","עלינו(תפילת
המשיחנאדהכךאםחמא.בכפרהמשיח!"המלך"יחיהכתובתמרססי
היהדויהספדיםמאדןועתהיוצאתזוחשוכהיהדותלנו.אבוישלהם,

כלונו.עלומאיימת

מדימאוחרתמיד

שבפעםכדילמים,פעםעדועצמךהשליכינערה,"הוי

המיםבורר!."שנינו.אתלהצילהדזמנותליתהיההשנייה
עכשיו,מדי,מאוחראדלוג!מהאיןאבלכך!כלקרים
 ) 104<עמ'למלזנו!"מדי.מאוחריהיהתמיד

בידיקאמיאלכדמאתהנפילהשלחשדתדגום
הופיעארדצבימאתקדום(תדגוםפינטועמנואל

החשדה,(הספדיההספדשלחשדהומהדוהד )-1959ב
עמ') 104 , 2014המאוחדהקיבוץפדי,מנחםעודך

לקריאהדומהשאינה mחחלקריאההזדמנותהם
גםהספדגבעלמולבטההיאהקריאהזיכןורארשונה.
אלהאלמוניתהאישהשלנפילתה"עםזו:במהדוהר

קלמנס,בטיסטז'אןשלנפילתוגםמתחילההסךנהר
הנופלקאמי,אלכדשיצרביותרהעמוקההדמותאלוי

הפסגותמאווירהשאלו.תחתיתאלהעחמרקיע
מלחיםבדבאיחפה,ביותרהנמוךלמקוםפאדיזשל

לאשהגיבור-המספרהעצידה,שלהתאבחתהבאמסטדרם."מפוקפק
במים,החבטהוקלוהעצקהלמשמעהסתובבלאאףלהלצתה,דברעשה
מכן:לאחדהלעילהאתומניעגבו")מאחודיצחוק("קלוכסיוטאותורדוף
מתגודדלאמסטדרם,עוקדבפריז,דיןעודךלשמלציחהקרייהרנוטשהאו
פינוההיטלדייניםשאחינועדאותוכינו("ככהלעשבדהיהדויברובעשם
נצרחו")אוגושרויהדויםאלףמישה mשבעיםטאטאו!איזהמקום.בו

אתגםמוצאהאובוסיטי","מקסיקובשםמלחיםלבדמשדדואתומעתיק
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סיפורו.אתמגלולהואשבאהביושיחובן
מתבררהשנייהבקריאהדקאבלהארשונה,הקריאהזיכרןובעיקר,כאן,עד
אתביקורתושבטתחתהמעבידבהרבה,מורכבסיפורזהוכמהעד

האקזיסטנציאליזםעודמהנצחתהמערב,תרבותשלהמכונניםהמיתוסים
אלאהדיבור,אתיב mאלאאלהכלעלהשנייה.העלוםמלחמתלאחד
בפגישההראשונים.בעמדויםכבדהמוצגתהחיהדפשראתלפענחאנסה
האמיתי)שמוזה(איןקלמנסבטיסטז'אןעצמומציגבאמסטדרםהזדעם

עכשיודין.עודךהייתיהנהשהגעתילפנילעדת,אותךמעניין"אםואומד:
מעיןשהאוציחףמתווהד"?"שופטאותואפוא,מהו,מתווהד".שופטאני

כפלו.מקצעופשוטלי"ישלפשרו:מזדרזלאשהמספרוסתריתרתי
שיחו:לבןאוומדחחדהאובהמשךמתווהד".שופטאנילהאמדתיכבד
יאנהזה.הסיפורעםסקרנותךאתי mעודאח!מתוהדו?שופט"מהו

כמהבפניךלהציגצדיךאניקדוםאלבבהיחת,ביתדעצמילהסביריכלו
שלי".הסיפוראתלהביןלעיךשיקלועובדות

בסופםאשד ) 91-17(עמודיםהנובלהשלדובהדובהןאלהעובדות""כמה
לחשובהיאטעותכיאומדלקצ;ואם"השופט-המתוהדו".אלהמספרחחד

לא.כללאחד.לאישהוופךקלמנסמשתנההגשרעלאירועאותושלאחד
האובאמסטרדםביניהםהפגישותאחתבתוםשלומהמאזיןנפדרכשהאו
בלילה.גשרחוצהאינילעלוםהגשר.ידעלממךנפדר"אנילו:אומד
ואזלמים.עצמוישליךשמישהולעצמךתארהלכ,אחדיי. mשנדנדד
זוקהדובעונהאותו,להצילכדיאחדירשתקפוץאומהשתיים:אחת
קלמנסשלהלקח .) 15(עמ'אותו"שתפקידאומכל.בגדעומסתכןאתה

להימנעאלאמחי;רבכלהזלותאתלהצילישכיאיננוההתאבדותמאירעו
האואגאויסט.לאוגםאלטרואיסטאיננוקלמנסלבילה.גשריםמחציית

אדוניהאדם"כזהופנים.כפלהאושלוההנושסימןמדורני"לכ-אדם"
(עמ'עצמו"אתלאהובמבלילאהוביכלואינוהאופנים:שתילוישהיק:ר

לאיזהחותרשאיננוהמחב;רשולהמספרלשממסקנותיואחתזהוי .) 28
דים mלסדיןעודךגםמשמשהואלמשל,(באמסטדרם,יותר.מודםאידיאל

תמונהבעצמו.כזאתאחתומחזיקגנובותבתמונות

שםאייק,ואןהציידמאתהישרים""השופטיםשבם

שנדאה).כפימקדילאלגמדי
מהגשרהנפילהאיחעבעקבותמעחזאת:ובכל

אינואשדהגיבור-המספריותרעודנופלבפריז,
יותרלהביןצדיךכאןמייסדים?אשםרגשותחסד
כמוהיאשלוהנפילהקלמנס.שלנפילתונסיבותאת

היללשלאוהנוצריתבפשרנותלצריפושלהנפילה
בן-היללמשמיםנפלת("איךביעשיהובן-שחד

לכוכבימעלאלעה,השמיםבלבך mאמאותהשח;ו
נפילהזויב-טו);ידללעיןו";אדמהכסאי,אדיםאל

גאוהואלאגאוהו,סתםלואהגאוהו.חטאמחמת
במעלותיומתהרדהנפילהשלפניקלמנסמוסדית.

מגןהייתינעלות.כמטחת"התמחיתיהמוסדיות:
שהצדקלחשובאפשרהיהבחיי,אולמנות.יתומים

שכהיהאבל .) 17(עמ'לילה"כללמיטהאתינכנס
המעשה,במבחןלעמדוהגש;רלעבלילהצדיה

אצלכמושלו,המוסדוריקחללוכמהעדלוהתברד
 .עוונשחטאלשסיפורלאגםשזהאלאמבחן.עשבתהאנשיםמרבית
דיןעודךבהיותועדוהפשרה.אתלסייםובכךלהישפטמסרבקלמנס

האוצדוק,שאתההתחשוההשופטים".לכפי"נחחשבפריז,צקדם mל
לאכייעדוהאוזקופים.להישארלנוהמסייעעצומהדבמנוףהיאאומ;ו
אתלסבלויכלולאאותםשביעצושמימפנידקבעצוו"פשעיםמעט

לאשהנשוישהיהממכריו,אחדתעשייןעלמספרהאואשמים".היותם
לתתאולקלביכלוהיהלשאמשוםבה,בגדזאתלומחתמלשומת



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

 2015אוגוסט-ספטמבר

ו

39 



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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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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הצטרפו,מהמשתתפיםחלקלהשתתף.כוונתםעלשהצהירומשום

חיתההשיריםוהקראת-במהלכםלגמרי,ספונטניתבצורהלעתים

תקיעהההקראהכללהלמשל,האירועיםבאחדמסודרת.בלתילרוב

מילכלניתןהאירועיםארגוןגםישראל.בנקמשרדימולבוובוזלות

היולמדיגמישיםגבולותבעלתקבוצהובתוך-אירועיםלארגןשבחר

אירועים.שללשארגנומארגניםשלל
שהקבוצהנטעןביקורת.מעטלאגררהתרבותגרילהשלזוהתנהלות
שהשירהמעמיקה,משירהבורחיםשחבריהרדודה,שירהמעודדת

שהוקראומהשיריםמעטלאאכןמדיניות.לקידוםכלירקלהםמשמשת
שמדוברברורלאכללאבללמדי,רדודיםהיותרבותגרילהבאירועי

זמןבאותואחריםבאירועיםשהוקראומשיריםיותררדודיםבשירים

משתתפיבחינתלמעשה-המדוברת)התקופהואחרילפניגם(כמו

פעילים,שעדייןמשורריםשללמדירחבהפנורמהמעלהאירועיםאותם

נחשביםפרסיםזוכיכמהכוללההווה,שבמשוררימהבולטיםמהםכמה

השירהבאסופותיותר,וחשובבנוסף,שונים.שירהכיבודישללאו

מרשימים.שיריםמעטלאלמצואאפשרתרבותגרילהתחתשיצאו

שיצאהתרבותגרילהאסופתאתלמנותאפשרהללוהאסופותבין

אסופתאת'דקה',העתכתבמגיליונותלאחדבמקביל 2010בשנת

ענן","עמודמבצעשלהראשוניםבימיוממששיצאהלצאתוהשירים

כתבשל 6לגיליוןבמקבילשיצאהחומהמפרקתשירהאסופתאת

למחאתבמקבילשיצאהאסופה-האוהליםשירתואת'מעין'העת

מעטקשה,בכריכהשירים,בתוספת(ושוב, 2011בקיץהאוהלים
אחריה).

הקבוצהפעילותהאםתרבות?גרילהשלהציבוריתהשפעתהחיתהמה

פעילותכיטענוהקבוצהמחבריכמהחברתי?אופוליטילשינויהביאה

ההפגנהשבעקבותהעובדהלמשלכמולשינויים,הביאההקבוצה

וכיהמלצריות,דרישותמרביתהתקבלוגו'טו'קופימלצריותלטובת

המפעל.מנהלפוטרבירוחםאקרשטייןמפעלמולההפגנהאחרי

אםגםוכןאקראי,מקריםבצירוףמדוברכיייתכןבהחלטזאת,עם

תקשורתית,למודעותנושאיםלהעלותסייעותרבותגרילההפגנות

בנוסף,ציבורי.מאבקהקבוצהיזמהשבהםמקריםהיושלאהרי

תרבותגרילהפעילותשלוהציבוריתהתקשורתיתהחשיפהמידת

(אוהכירותמידלאופוליטייםחברתייםופעיליםלמדי,מוגבלתחיתה

ופעילותה.הקבוצהאתמכירים)

מסויםבאירועתרבותגרילההשפיעהכיצדהשאלההאמת,למעןאך
פוליטיתתנועהאומפלגהחיתהלאתרבותגרילההנכונה.השאלהאינה

בחברהכוללשינוילקדםשמטרתהקבוצהאלאמוגדר,שינוימכוונת

אפשרזהבמובן . 2011קיץמחאתאנשישביקשוכפיממשהישראלית,

אותהלקראתהשטחאתשהכינוהגורמיםאחדתרבותבגרילהלראות

העובדהבשללוו-לכישלוןנידונההיאשגםאףמשמעותית;מחאה

היהאפשרישבלתיעמוקותכךכלהיוהחברתיהשינוישציפיות

 .במלואןלהגשימן
שניםאחרייותר.ברורההשפעהתרבותלגרילהחיתההשירהבעולם

עודחברתיתושירה-מקוםמאודמעטקיבלהפוליטיתשירהשבהן

שירהנתפסתשבוהאופןאתבפעילותהקידמהתרבותגרילה-פחות

זו,לשירהבמיוחדהקבוצהשהעניקהבבמההןוחברתית.פוליטית

שיריהםאתולהציגכאלהשיריםלכתובמשורריםשעודדהבכךהן

פוליטיים,שיריםשפרסמושהוציאה,באסופותוהןהפוליטיים,

השירה"ארוןאללהיכנסלשיריםבכךואפשרהחברתיים,מהאתיים,

לכלולתרבותגרילהקבוצתיכלההגמישיםגבולתיהמתוקףהעברי".

שאפשרכךהיום;הפעיליםהמשורריםמרביתאתהשוניםבאירועיה

לאשללצמיחתםחשובהבמהאותהשהניעוברעיוןזובקבוצהלראות

משורריםגםצמחותרבותגרילהבהשראתהזה.הדורממשוררימעט

עחדניאלצילםכפעולה,תרבות'גרילה'

(שקיבלופואטיקהערסחברילמשלכךמהקבוצה,חלקהיובהכרחשלא

'מאבקקבוצתאו'גרילה')מאנשימחלקלפחותמשמעותיתתמיכה

לתביעותושירהבמשורריםהעיסוקאתהפכושחבריההמשוררים'

"המשוררים".שלמגזריות

סבוראני ? 2011קיץמחאתלאחרתרבותגרילהפעילותדעכהמדוע

חיתהתרבותגרילהכיהיאהראשונהעיקריות.סיבותשתילכךשיש

לרחוב,מהיציאה-אותההביאוגםזולמחאהשקדםחברתימגלחלק

לאתרבותגרילהזהבמובןרחבה.אזרחיתלהעצמהכמיההשביטאה

פוליטייםוגורמיםחברתיותמחאותאלבמקבילוהתקיימהלבדחיתה

שלביציאתםהללוהמחאותלמיצויהביאה 2011קיץמחאתשונים.

אםביןהארץ.ברחביאוהליםהמוניוהקמתלרחובותישראליםמיליון

דרישותרגשות,שלהתפרצותביטאההמחאהלא,אםוביןהצליחה
שוב.להציתאולשחזרשקשהוצרכים

ממחאתהגדולההאכזבהבשלהשארביןלמחאההשאיפהדעכהכן,כמו

מעורפלתשמהותהחברתי,צדקמהפכתאיחההביאהשלא 2011קיץ

שלבחלומותיהםאלאלהתגשםיכולהאינהלמעשהאשרמדי,וכוללנית
נאיבים.ו;אומרקסיסטים

כמשורריםשהחלוחבריה,ושלהקבוצהשלאופייםהיאהשנייההסיבה

שרביםמשורריםלשירה.חדשהלבמהשנזקקומוכריםולאצעירים

בכללבתקשורתבעיתונות,נוכחותובעליבולטיםלמשורריםהפכומהם
נושאתתרבותכגרילהוקבוצההתבגרו,הםוהספרות.השירהובעולם

להצטרףרקכללבדרךיכוליםשמבוגריםצעירה,מחאהשלבשורה
יוזמיה.להיותלאאךאליה,

התקווהוהייאוש.ההצלחההתקווה,מןישתרבותגרילהשלבסיפור

חדשדורשבהקמתההצלחההמציאות,אתהמתאגדתקבוצהשבהקמת

המחאהמכישלוןוהייאושהשירה,עולםעלהמשפיעמשורריםשל

עלממשיתהשפעהלקבוצהחיתהאםברורלאשכללמכךואפילו

אלוכאשרתוקףמשנתמקבלזהייאושבישראל.הציבוריהיוםסדר

עמדתאלאשאינהעמדהנוקטיםהקבוצה,שלדרכהממשיכישנחשבים

לעמודרקאלאמציאות,לשנותמתיימרתלאואףיכולהשלאשוליים,

עליו.להשפיעתקווהאושאיפהלהםאיןשכברעולםמולחצרכליצן

• 
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1 

גלעדיובל

ושירהבמרשתת'טראפיק'על

 2015בישראל

בשירתוהאינטנסיביהעיסוק-חסן"ב"תופעתלדוןאבקשזוברשימה
מעניינתאיננהשירהשבובעידןדופןיוצאתתופעה-חסןרועישל
בעשרותבממוצענמכרטובשירהספרשבועידןהרחב,הציבוראת

הקשבהלאפשרכדישבהתקופההיאתקופתנועותקים.שלבודדות
חוץ-פואטיים,בנושאיםלעסוקהשירהמבקרעלטובה,לשירה
שיצרוהכלכלייםהמנגנוניםמהםלהבהיראבקשזוברשימהלמצער.

שירהשהיאכשלעצמה,משירתובנפרדוזאת-חסן""תופעתאת
אתלתבועכדימה,במידתוזאת,מוגבלת.אםגםברובה,מאודטובה

לשמץאףזוכיםשאינםמעטיםלאומשוררותמשורריםשלעלבונם
אותםהמנגנוניםבגללוזאתחסן,שלשירתושגורפתמההתייחסות

אתאר.

-ובראשםלחלוטין,חומרייםמנגנוניםיצרוחסן""תופעתאת
המונחהנו'טראפיק'במרשתת.העדתיהשיחשמייצרה'טראפיק'

גדולשהטראפיקככלמסוים.באתרהגולשיםתנועתאתהמגדיר
יותרלהשיגיכולהאתרכך-יותררבהכניסותמספרכלומר-יותר

יותר.גבוההבתמורהופרסומות,מפרסמים

כבראיכותעלשומראותו,המאפיינתההתנשאותלמרות'הארץ',עתרן
כלכליים.בקשייםנתוןהואהמודפסתהעיתונותכלכמוכךעשורים.

מנוייםוהשגתלדיגיטלמעברללאאפסייםהםלשרודיומיעיתוןסיכויי
העיתון.באתרהדיגיטליתלמהדורהרבים

אדםבנימעוררדווקאלאואבלהעיתון,אתהמפרנסהואטראפיק
העדתיהשיחשמייצרשהטראפיקלטעוןאבקשממש.שללפעולה

עלאמנםמעידחסן,רועישירתובעיקרפואטיקה','ערסמשוררישל
הישראליתהמציאותעלהשפעתומידתאבלהנושא,סביבערשיח
ובניגודמסמנים,שלענייןהואשיחממש.אפסיתואולימוגבלתהיא

אתמזיןעצמו,אתבעיקרמייצרהשיחמציאות,שמייצרותלמילים
ניסוחיםשלבלופעצמועלחוזראבלמהמציאותאמנםניזוןעצמו,

העדתי".ה"שיחגםכךבזה.זההמתחרים

קשרשאיבדולייקיםשלבעולםלמסמניםהופכותוהביקורתהמחאה
ואינימזלזלאינילהדגיש:ורצוניהאדם.בני-זהבמקרהלמסומנים,

ואולישהיו-והקיפוחההתנשאותכנגדהעדתיתהמחאהבערךממעיט
כמוואסיה,אפריקהצפוןתפוצותצאצאישל-חלקםמנתהםעדיין

ועוד.אתיופיהרומניה,יוצאיגם

יותרהופךוהואבעייתי,תמידהיההמדיהבהקשרימשורריםשלמצבם
אלאבשירה,מיוחדענייןלהאיןשבעצם , 2015בישראלבעייתיויותר
ומשוררהספרות,אתבלעההסוציולוגיההסוציולוגיים.בהקשריהבעיקר
שהואבמידהאופואטיקה,לאסוציולוגיה,בנושאילדיוניםבעיקרנקרא
פצועה.וביוגרפיהמיניותנטיותקשה,עדיףחיים,סיפורלחשוףמוכן
להםואיןהזהויות,בפלויטיקהעוסקיםאינםשלמצערמשורריםוכה

פחותאויותרטובים-שיריםרקאלאלחשוףשרצונםפצועהביוגרפיה
דיאיןהמשורריםשלמרביתנוומאחרמדיאלית.להתקייםמתקשים-

קיימת.איננה(כמעט)השירהמדיאלי,קיוםשללאהריקוראים,
השיחהשלמקומהאתתפסבמרשתתה"שיח"שבובעידןחייםאנו
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המעטיםוהמשורריםהשירה,אתבלעהסוציולוגיהעיסוקהספרותית,
תרבותיבמשחקפיוניםרבהבמידההםהשיחגלעללרכובשזוכים
שללייקיםואלפימאותבמרשתת.הפועליםשוקכוחותבידיהנשלט

המנועהםבטוקבקיםמתענייניםאבלבשירהמתענייניםשאינםמי
איןוטוקבקיםלייקיםבלי'הארץ'.כמורציניעיתוןשלגםהכלכלי
איןשבלעדיהןפרסומות,איןשבלעדיהם-גולשיםכלומר-טראפיק

ושטחי.חושפניצעקני,אגרסיבי,מטבעוהואבמרשתתוהקיוםעיתון.

שלשולחנועלנחתחסןכרועילמדימורכבמשוררכאשרכן,אם
דקלאלעורךהתגלה'הארץ',שלוספרות'לתרבותה'מוסףעורך

וכךפרסומות.נטולמוסףעבורזהבמכרהאףאלאמאו,דטובמשורר
בגדולמדוברכאילושנוצר,הגלעלויותרשנהכברהעורך"רוכב"
עשרותמביןאחדשהואמאו,דטובבמשוררמדובראכןישראל.משוררי

הפועליםמאוד,וטובותטוביםוצעירות,צעיריםומשוררותמשוררים
לשיומבוטללאכלכליערךישלהבין:צריךזאתאךבישראל.כיום
גולשים,אלפיאליוומושך'הארץ',באתרבמרשתתהמתפרסםחסןשל

מפרסמים.מביאכאמורה'טראפיק'כיומלייקקים.טוקבקיסטים
ופורצתחדשהפואטיקהניסחלאשהואטועןאניחסן,לרועיובאשר

וגםברקוביץ')אילן'הארץ',שלהשירהמבקרלטעוןשביקש(כפידרך
עלבוחבוט,(ביאר)דודהמבקרשטעןכפיפואטיערךחסרגרפומןאינו
חלקיתאמתישאםגםלדעתי,טועים,שניהםממש.עיתוןאותודפי

טובבמשוררמדוברטראפיק.מייצרתכאמורוטעותם,-בטענותיהם

הנ"להרשימותשתיפרסום .השירהפניאתהמשנהכזהלאאבלמאוד,
והרבהטוקבקים,מאותלייקים,אלפיגררקיצוניות,שתיהןבמרשתת,
דעת,בבליכנראהנכנסו,השירהאוהביהמבקריםשניכךטראפיק.
משיכתלצורךהפואטיבידעשימוששעושהמתוחכם,כלכליל"משחק"
בלבד.מקריהואלשירהבינםקשרשכלגולשים,
לחשוףהעירום,המלךעלבמשלהילדכמומבקשת,חסןשירתככלל,
בישירותהיטב,זאתועושההאשכנזיות,האליטותשלהזיוףאת

המשודדשלחמתואתעוררהשקיבלההלבתשומתואכןובאמינות.
בפרופורציות,הדבריםאתלשיםשביקשויזלטיר,מאירוהמעולההוותיק
מבוטלתלאבמידהדומהשלוהזועמתשהפואטיקהמינגדיוצאבעודו

הויזו,כגוןובהירהישירהבשירההרבוהיופיהאמתולמרותשלו.לזו
צ'רלסכתבושכמותהנרטיביתבשירהמדובר-פואטיחידושבהאין

-חידושכאןאיןתמטיתגםמשוררים.ואלפימאותועודבוקובסקי
ביטוןארזהראש,בןמואיזאלמוג,אהווןכתבוכברחסןלפנישהרי

ועלעליופרסיםשפעכעתהמעטירהממסד,עלהקלהשלו(שהליריות
אמנם).בצדקשירתו,

סופדיםקנאתלעורריכוליםשבהם,הטוביםלפחותחס,ןשלשיריו
חידושבהםאיןאבלמשורר),הואגםהאלה,הדבריםכותבאצל(אפילו
העברית).לשירההאמריקניהראפמקצבהכנסתאולי(למעטפואטי
ככלתוכל,לאמהם,העולההחברתיתשהמחאהטועןאנימזה,יותר

מרביתאלמגיעשאינוב"שיח"מדוברכימציאות,לשנותהנראה,
ואין'הארץ',קוראלאבאוטובוסים,נוסעעני,שרובוהישראלי,הציבור

מושגלושאיןגם(וסבירחסןשלהתקפתומושאזהנתןמיהומושגלו
עצמו).חסןמיהו

ציבוראתושעשועים","לחםשלבמובןלשעשע,שנועדשיחזהו
שעותאתלהעביררגם:והאליטיסטי,הטובבעיתוןוהגולשיםהקוראים

-במציאותלפעילותפוטנציאליתאנרגיהלהפוךזעם,לנקזהפנאי,
לאועליהנוספת,בעיההרמיות.מקלדותפריאינסופייםלמסמנים

אתהמאפייןסממןהעצמית,הביקורתהיעדרבעייתהיאכאן,ארחיב

והמשפחההיופיכשירת-היוםהנכתבתהישראליתהשירהמרבית
הרצוןשביעותאו'הליקון',משוררימרביתשלבעצמההמאוהבת
האמוניים.הרוח''משיבמשוררישלהעצמית

עומק:ליצירתאפשרויותשתיישבשירה-שבעיקרוןרקבנושאאומר



אוכאן)-הורביץיאיראונניח, ,ם~צלאן,(פאלוהלשוןבעזרת

שירהכותבחסןרועיכאן).-חסןשם,(בוקובסקי,הסיטואציהבעזרת

בפניהדבריםמהטחתנובעשלהשהעומקופשוטה,בהירהריאליסטית

גםנדרשתמורכבות,ליצורכדיאבלטוב.זאתעושהוהואהקוראים,

ויזלטיר,שלהביקורתייםהשיריםמןבכמהלמשל,(כמו,עצמיתביקורת

והאני-הדוברביאליק,שלוהזעםהתוכחהשיריהשפעתבהםשניכרת

לאכמעטשכזאתעצמיתביקורתהמבוקר).ההמוןכמוכמנוולנתפס

חסן.שלבשירתומצאתי

הופךהואשבהוהדרךהשיח,יצירתמנגנוניאתפוקרמישלניסחמאז

כמהחלפובמנגנוניו,והשולטיםהכוחבעלישלדכאניאמצעילהיות

איןהמודרניבעידןועומדת:שרירההפוקויאניתהתזהאבלעשורים,

הפיקוח.מספיקנעשה.זהשגםאףבכליאה,פיזית,בהענשהצורך

המוניםעללשלוטכדיגייסותועודלעודהשלטוניהכוחנדרש-בעבר

המספקפייסבוקי,וידויי"שיח"לייצראפשר-כיוםוזועמים,עניים

המרשתת,בעידןכילהם.הדרושההאינפורמציהאתהפיקוחלמנגנוני

כלומר-אלתוסרשלהגדרתופי(על"סובייקט"אלאאינוכברהיחיד

נרטיב-על.לאיזהמוכפףחברתי)שיחבמסגרתרקעצמוהמזההאני

המוסדהםושרת')(צוקרברגבהםוהשולטיםהמרשתתפייסבוק,כך

באופןבוחריםאדםבנישבהםימיםימינו;שלהאולטימטיביהדכאני

ולהעציםלמתגלשתף,בפומבי,חייהםאתלחשוףואוטונומיעצמאי

העיתוןגםכךמיליארדים.שלפרנסהגדולאחלאותולספקזמניתובו

העדתיהשיחטראפיק.לצורכיהעדתיבשיחמסרסרחושביםלאנשים

רלוונטיותמאיכתוצאהוגוועשהידלדלהכיבוששיחאתהחליף

השיחגוויעתלעין.נראהפתרוןאיןבאשרהישראלית,למציאות

חללהותירה-הצדדיםבשניהמאכלמהייאושכתוצאההכיבושעל

שעמום.שהולידתודעתי

הצער,למרבהכי,(אםלתחייהקםהעדתיוהשיחמת,הכיבוששלהשיח

ביןגליובדישמובהקבאופןשיחברכיוםאחדמזרחימשוררתמצאולא

 .הערבים)לדיכויהמזדהיםדיכוי

הייטק(אנשי"אליטה"שמכוניםמימקרבבעיקר-רביםקוראים

לשעשועזקוקים-המסך)מולהיוםכלויושביםיוםאוררואיםשאינם

אדםבניאלפימאותלהםיושבים-כלומרמעבודתם.כהפוגהמחשבתי

לשירלייקיםועושיםבפייסבוק,פוסטיםמעליםטוקבקים,ומקלידים

מכללמוחלשים,לדאוגואף-האמיתיהעולםאללצאתבמקוםכלשהו

שהוא.מוצא

בראשותתרבות','גרילההכותרתתחתשהתאגדההמשורריםקבוצת

שונות.לעוולותלבתשומתלעוררניסתהאכןארד,ורועישמואלוףמתי

אבללאתי.הפואטיביןחיבורניסיוןשלקודש,עבודתחיתהעבודתם

'ערסומשורריחסןלרועיהדרךבסלילתחיתההעיקריתהצלחתם

שהקשרמסמנים,שלשיחהואוהשיחשיח.ביצירתכלומר .פואטיקה'

רופף-להתפרנסקושייםוסבלם,האדםבניכלומר,-למסומניםשלהם

כמוהמציאות,אתלשנותביותרמוגבלתיכולתלשירהקיים.לאעד

עלהשפעהכללהשאיןסבראףאודןו"ההמשוררבכלל.לאמנותגם

עוררהאבלמבורכת,חיתהתרבות''גרילהפעילותלדעתיהמציאות.

וכתיבתפוליטית,שירהשתהיהחשובמשירה.מדיגבוהותציפיות

שיריםעללוותרכדאילארציני.אתגרהיאטובפוליטי-מחאתישיר

זוהי-מציאותמשנהוטראפיקלייקיםששיחלחשובאבלשכאלה.

הרע.במקרהויוהרההטובבמקרהטעות

בעיקרזהולרחובות.אלפיםמוציאאינווהואוירטואלי,בשיחמדובר

מפוקחת,כלום,שלחגיגהשזוכךעצמה.לביןבינההאליטהשלדיון

ממשלתהשלבישראל,השולטההוןשלהגדולהאחידיעלרבה,במידה

אתלנקזלציבור"מרשים"הםבחברה.האמיתייםהכוחבעליושל

ברחובשהחלהכזוזועמת,אמיתית,למחאהכתחליףלמרשתתזעמו

ובזמנםלהתפרנס,מנסיםהמפגיניםכיחיתה,כלאונעלמהרוטשילד

ו

יוטיובחסן,רועי

והמהומהחסןרועישללשירביחסהטוקבקיםביןגולשיםהחופשי

סביבו.המתחוללת

לתקןכסףלהןואיןבאוטובוסיםהנוסעותחסן,שלבשיריודמויותואותן

זהוב'הארץ'.גולשותלאמשיריו)באחדהדוברשמוצג(כפישבורהשן

אתקוראהטוב,ובמקרההחודש,אתלגמורהנאבקקשה-יוםציבור

אוטובוסים,נוסעאניגםאישית,מעדות(וזאתהיום''ישראלהחינמון

ניטרדארזעלכיוםהמורעףהראויה"כבוד"המדובר).העיתוןאתוקורא

במשךטלפוניםעלהמשיבשירות-לקוחותעובדשלחייואתמשנהלא

בעיקרנקראיםופחות,יותרטוביםחסן,שלהשיריםשלם.עבודהיום

עליהםכותבשחסךמיבדיוקאינםואלה'הארץ',קוראיקהלבקרב

לתעדהרצוןלמדי,ומצערפרדוקסליבאופןכה .שיחכלומרבשיריו.

שלבאתרשטחימסמניםלדיוןהפךוהשלישית,השנייהישראלאת

לביןשבינםכחול,צווארוןאנשישלגבםעלחושבים',לאנשים'העיתון

דבר.וחצידבראיןזהשיח

לייקיםאלפיזאתבכלהנה,-נשכרתיוצאתשהספרותלכאורהנדמה

מסממניאחדעודזהלשירה,קשורלאזהאבללמשורר.טוקבקיםומאות

למרבההווירטואלי,בעידןוגםסוברינית.כיישותהספרותשלהתבוסה

עידןהמרשתת,שלהפלורליסטיבעידןטראפיק.איןלספרותהצעה

לשלללצפותהיהניתןשירה),לא(אמנםספריםקוניםזאתבכלשבו

למעטכאלה,איןטעות.ספרות.שעיסוקםבעבריתמקווניםאתרים

בספרים').'קוראתרבות',('יקוםאחתידכףאצבעותעלהנמניםאחדים

נכתבוכהגםלמדיהמיותרלשיחשיחהמוסיפיםהללו,הדבריםוכל

הבולענית.מהסוציולוגיהלנפשהלהישמרהספרותשעללומרכדי

משורריםאותםגםהמזרחי,מהשיחישתעמםהגולשיםכשציבורכי

לאפרסים,כעתוקוטפיםהנושאעלשלהםהז'יטוניםבכלשהימרו

כלומרהחינוך.מערכתשלהכפייהבמסגרתאלוימלבדבקוראים,יזכו

שלנחלתןוהנושהיהאמיתיבקיפוחבמציאות,אינוכאןענייננועיקר

כלומרייצוגים.שלבייצוגיםכלומרבשיח,אלאמקופחות,אוכלוסיות

באופנה.

השפעתואבל .כמובןלמציאות,קשרחסראינוזהוייצוגיםמסמניםשיח

חסןכרועיעצומהתהודהמעוררמשוררשגםנמצאוכךמזערית.עליה

שצריךלמעסיקמשגהממשולאוהייצוגים,המסמניםבמשחקמשתתף

למעסיקרקאוליאלאעבודה,בראיונותלמזרחיאשכנזיגברביןלבחור
הפוליטיתהתקינותברוח'מתקנת'לאפליההנדרשבאקדמיה,כלשהו

 •ימינו.של
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משמריאביבית

צחרקלאזה

שאללאהואהמעשה.באמצעאותילשאלומכדימנרמסהוא
שאל.ואזשנינו,שנגמור,חיכהאלאהמעשהבאמצע

מצחיק."זהמהליתגידי"רק
מה?"זה"מה

מצחיק?"מהאלייך.נכנסכשאניצוחקתתמידאתאלייך."כשנכנסתי
ואלוישלו,הרגילמהסוגסרקזם,שםישאםלראותפניואתבדקתי
לגמריהחליםשלאמישהושלפניוכמושיתוק,שםהיהאבלכאב.

למכה.חיכההואשפעת.מסיבוך
שמחה.".אניצוחקת.ממשלא"אני

"טוב."

מאושרת."שמחה,"אני

זה."אתתגידי"אז

מכילממלא,וגםעוטףהואבתוכיכשהואיבין?ואיךהבין.לאהוא
בשמחהאתפרץלאאיךבנשמה.נוגעתנשמהומסביב.בפניםומוכל,

אבלאליו,מחייכתהיותרלכלצוחקת.באמתלאגםואניגדולה?הכי
התאפקתי.לאבאמתלמשלהיוםמתאפקת.לאלפעמים

שחוק."זהצחוק,לא"זהשוב.לואמרתישמחה",פשוט"אני
מה?""זה

שחוק."בתשמחה.של"שחוק
שחוק."בתאיןצחוק."בת

שחוק".בתגם"יש

טשרניחובסקי?"אצל"איפה,
יש."אצלו"בטח
המילון."אתולאטשרניחובסקיאתלאאות,ךשואלאני"אבל
משהו."אונעלבתלא"אתה
משהו.""או

עליו.צוחקתשאניחושבהואמגוחך.כברזהעכשיונעלב.הואכן,
החדיהר.באמצע

הםאבלחוזרים,הרגליםלפתחהספקנוכברבעצם.חדשים,אנחנו
מהאישגדותיועלעלוהלבילקביעות.בהבטחותמעוגניםלאעדיין
הוא.לאבי.יפגעלאשהואשהאמנתי,שהבנתי,עדחדושיםלקחהזה.
חשוב.זהמהבמתכוןו,שלאבמתכוןו,בו.פוגעתשאנייוצאהונה

שלישלפעלוותסוףסוףקלוטתשאנישהתבגרתי,סימןעדוזהאולי
בעלום.משמעותיש

בכלנסתרתמשמעותלמצואצריךלאחבהר.זהעלאמהרשטויות,
שישלהאמרתיהלאה.ותמשיכיתתנצליחהו,נעלבפשוטהואדבר.
צריכהשאניאומרזההלאה,להמשיךהטלפןו.אתהנחתימשהו.בזה

המדויקתבמיהד-כשהאואפשר,איךאבללשחוק.לצחוק.להפסיק
אפשראיךרעב.שלהמתאיםבמינןוהמדויקת,התובענותבמידתהזו,

באמת.שיביןכךזהאתלולהעביר
הוואעכשיו.עדחשבתיכךממני.לואמרגשלאמפחהלאדווקאהווא
לשוםהלוךלאאניפה,אניאמר:מההתחלהכברונפתח.ופותחמדבר
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חשופים,להיותאפשרהפנים.העמדותעלויתרתימהרדיואני,מקום.
הזההורגעלכאוב.מתחילשזההרגעעדכאוב.לאזהיחד,קלטנו

החיבורברגעדיבוריםשוםלגייסרוצהלאאניהעונג.באמצעמתמקם
גל.שוםשאיןמסתברוהנהשלו.הגללאורךלהתחבררקהזה.

דומה,לפחותאוכמוני.מרגישהאופה?למסורישמסראיזהובעצם
ישלכלוםדת. mמיהדועהצריךלאנהנים,מספיק.טובזהדומהגם

מימאשרחוץסקסרוציםכלום .לושאיןלמימאשדחוץאורגזמה
בה.לודורבממלכתןלהישארנועדותחושות .רוצהשלא
בסד:והכלשלשחוקלפחותאואשו;רשלשחוקזאתבכלזהאבל
כימוצפת.אנילכןבדיוקואולימילים.צריךלאפתאוםההואברגע
אניאזמספיק.לאזהאליו,מחייכתהתחשוות.אתלהוליךלאןאין
עללהיות.יכלולאהקנטה?לגיחוך?דומהלייוצאזההאםקת. mש
זהאיךהביצועים,עללאהגודל,עללאקת. mצשאניחושבהואמה

להפך.התלוננתי,לאפעםאףלהיות.יכלו
תןכ,ןעדו,כן,למילים:זהאתלפרוטגםיכלותיבמילים.עובדתאני
ועדומותק,באהאנישם,אותיקחפה,אותיקחככה,הנהאותו,לי

מילהלהמוצאתהייתיכלשהי,במילההאשםהיהלוריקות.הברות
נדרף.שחוקואיןבשחוק,הואהאשםאבלנדרפת.

לבואלאמעזלאהואאבלהזדיינו.שלאימיםכמהוכברנעלב,האו
פתאום.לבןובשחורעגוםהשינה,לפניאותימחבקהואיום.כלהנה

נראהפעם,כלנוגעיםהאגניםנמוכה.בחלווציהכמולינראיםתוויו
אוכלשלאעדתובעת.לאאונידורשלאהואאבלשנתחיל,מתבקש
יהיה.אפשראיצחוק,כמושנראההזה,השחוקאתלעצור
וכתפובמיטהמתכנסחרמן.סתםואוליעדיין.פגועהואשותק.

בתנועתלהסתפקגםאפשרהמטפסים.אתמעליושמשליךהרכמו
ידחוףהאואלויטוב.לילההכתף,בקצהבכריותלגעתקלה.אצבעות

ייעלבלאהאואצבעעלכלוי.משתוקקתקחדות.חשבתי,אצבע,לי
לשחוק,אולצחוק,סיבהליתהיהלאגםאצבעעלאצחק.אםפתאום

איךנשק.לשביתתהזדמנותלפחותתהיהאבלזה.בדיוקלאזהכי
במלחמה?אנחנופתאום

סבלעלשלוהנחמהאתלדרושאפשראילידו.לאכמובן,בוכה.אני
אגואיזהמסריח,מצבמיןאיזהלסבלו.לושגדמתימפניסובלתשאני
הגבריםכלאלויממש.העדינה.לאישיותומענהמחפשלו.יששביר
גברתוקפני.לדובהופךפרנסהבליגברהרסניים.שבירים,כאלה,הם
בכלאבלשהורג.מהסוגלאהואאמנםהריגה.למסעיוצאסמכותבלי
שלי.הגבראתלהקטיןרוצהלאאונימלוי.גוועהכלזאת

בברק:ולואמרתיאותך?"רוצהשאניידועלא"אתה
מתעתע."-זהאבל ."כן
יודעתאניאבלאמד.לאהואזהאתאמר.כמעטאותו,מכווץזה

טיפשה,טיפשה,קטן.כזהאותועושהשליגדולההכיהשמחהעכשיו.
אוהבת.שאתגברעםתעשיעודטעויותכמה

אמרתי"בוא",השינה.לחדרנכנסכשהואהתלבטתילאכמעטכבר
דקיכלוהאנילעשות.איךעכשיוטוביותריודעתשאניהבנתילו.

ואנילהתפשר.צריךבזוגיותשמחתי.אתעצמי,אתלהשתיקקצת
עללהחליקכשהתחילויותר.בדיוק.וככהמאדו.עדיין,אותו.רוצה

עכשיוהתחלנוושנינוכאן,זהכ,ןהאלה.המוכרותבתנועותמותני

להשתהותכמעטצריךלאכזו,הפסקהאחדיכ,ךכלכשבשליםיחד.
ואנילא.אוליבעיניים?לועומדותדמעותהאםחודד.הואהונהקודם.

הקוסמיבמעגלבדיוקחגממלא.שלוהזיןוהוא,אניפה,אנימוצפת,

מזה.אכזרייופיואיןמזומנחמתשמיכהאיןבכוס.לישנמצאשלו
במילים:לולהגידיכולתיעכשיו.האלההתיאוריםאתרוצהלאלא,
לאגםלשחוקאסורלצחוקאסוררוצה.לאאבלככה.כןככה,כן



לחייך.
בשורשעצמואתביססלנעו.מתחילהואומאומצותפ~י

גדלוה,חוכמהבתוכי.שלוהזיןשושראותשליהנשמה
זו,קרבהאיזואותהאהובאנישתיים,אחתשתיים,אחת

אנחנוהזה,הדברכלאתלהביןאפשריהיהמתיהזיוף,איפה

לואהאו,זשהשמחהכךכלאנילוכןאנשים.גםאבלחיות,

לאעדייןאבלבעצםחדשיםלאכבראנחנואח:ראדםקוף

כמהאלהוים .עדוזהאתליתןאלהויםמקובעות,בהגדחת

לצחקו,בליאבלטוב,זשהכמהלולומדניסיתיטוב.שזה

בבכי.פצרתיזהובגלללשי.הגבראתאקטיןלא
ממנילסגתורצהנבהלהואהמעשה.באמצעבקולבכיתי
הנהרגשרציתלהכאיב.חזרה,אליאותומשכתיאניאבל
כיבבכי,ארתךאהובבבכי,אותךשאוהברוצהאתהדגש,

עלהחליקהואטוב,שזהכמהנפלאיות;ריכלוהלאאני
וגםומספקעמוקענקגמדתי,וככהכדיתוךידובכףפני

שעליוזהלאשבפנים.הריקלשטחהגעתיכימאוד,חלול
 .מליםלונבראולאשעדייןזהאלאמדבריםאין

לוקחזמןכמהומתמהמה.גומר,לאהואעכשיוודווקא
הדייסהזוככה,אותילדאותלוקשהזונה,בןחתיכתלו,

אניקטנה,ילדהכמראותיחבקתודה.שיגידבישל,שהוא
הגדולההאםקולותמחבק,כברהואכילהגידצריכהלא

הא.האהאביפחות,ממני,ברקעיםהנזרקתוהנערההסודרתוהבת

שנקשרתיקהראיךמניאק,שלי,מהחולשהניזוןאתהקררה,כברזה

לישמספקשלי,הגוףאתגםאשנאאניעכשיוהואםככה.אליך
חדשיםעדייןאנחנוככה?איתרומביךחשוךכשהבלסיפוקכזה

לאממני.תשמעעדולבטל.אפשרשאידברשוםעדייןנקבעולא
יותר.ממניתשמע

פתח.לאהואזה.אתפתחנושלאוכמעטלסלוןכךאחרקמנו
אתה?""איך

ככה."שייצאהתכוונתילא"חרא.
כבדבמקפיאשחיתהגלידהעםבסדהר.פרקבאיזהלצפותישבנו
שבוע.

 ".בערבפהאהיהלא"אניאמרתי.יוצאת",אני"מחר

"לאן?"
חברה."עם"יוצאת

שלברגעשקדגםלךהנהאזהאמת,ברגעשקדרציתלו.שיקרתי
יומיום.

הואאיפהלמצואטשרניחובסקי,בכללחפשהלכתילומחרת
לאאםשחוקיכתובמישחרק,כתבשהואבדורשחוק.כתב

טשרניחובסקי:

~בןיםח;ק /oנכ~ים,ח;ק /o ;ןכ~-ל~ך"
 ."ט~ו:;~~יס:נ:~רץ

שאנימהממש;:ז~אזןכ.~~~נרילהקוראהואשבושירזהאבל
כבדישאותהצריךלאשאול.דנה,תדוהבאמתעכשיו.צריכה

לבב tt ~::;נז?-יח;ק ם~"במשלי:הנה,קונקודרנציה.רגע,בתנ"ך.
לשח;ק ."הייתי .בירמיהו:ואפילולא.ארי .תוגה"שמחהואחריתה

 : . . .ז ",; 7זלע.ג?לזiם i ~ 6 ~ל~

~ריקז?-יח;קב~ע.~הו ;~rל~לקאר~ח~הלרעהו"ז?-יחקיפה:אחדהנהאו,
 . .מאיוב.· mלקה w .דקחי;בי.משז1וסוףסוףתמים".

שפתיחסינו.עתידלשעזםנבאוותלי.ללעוגבאוהמקותחלכוכך
הז.עםביחדהלוכתלאאניביחד.הלוךלאזה . mהסרוהובתאבותינו

ס"מ 150X150 , 2015 ,בךעלשמן"הדרך",פסו,אבהרם

* 
עסוקהכתבתי:כךאחדעניתי.ולאהודעותוכתבהתקשרהוא

עכשיו.

דיברנו.שלאיוםחציאוליהיההכלבסךאבלזמן,המרןנדאהזה

בדלת.וצלצלבאפשוטבסוף
ככה."ייצאשזההתכוונתי"לא

"טוב."

להיכנס?""אפשר
כמובסלוןאותרלהושיבטעםהיהלאהמיטה.עלישבנולו.נתתי
אורח.

אנחנוקליפה.רע,כךכללאזהונבנתה.שבההישנההקליפה
לשכוחשמבקשיםסכליםאנחנומחשבות.קוראיםלאולכןחיות

אחדים.שלבעצמיותםולבחושמעצמנו

ככה".פעםכללךאבכה"אני
שתצחקי."עדיף"כבדחיוך.מבליעהוא

שחוק."זהצחוק,לא"זה

"אהא."

הזה."ברגעמאושרתאניכיאליך.שוחקת"אני

שותק.הוא

ככה."לינעלבאתהמהשלההסיפורבכלל"מה
שלך."בידכמו-אותימחזיקה"את
ממציאכאילוהספה,עלסימניםמתווהאצבעוקטן.כזההואכן,אז

שפה.

 .עניתילאאז
מדברת."לאשאתרגיללא"אני

 • .לזוזהשוחקיםעצמנומצאנוושנינואמרתי."שתוק",

פרסזוכהחרגלו-מןדר, , 2013 (השתגעהקזןספריה:עוורכת.כותבת-משמדיאביבית
שלהפינהספהדברקסילה). , 2015 (הלילהבאמצעקמההנפשביכורים),לספרגןרמת

כתר.בהצראתארדיאדהטריסטאן
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 2002מאי

זכריהתמר

Y ברדה

לפעמיםשהלכה.מקרםלכלהצלחתאתאיחהנשאההיא

לעצמהסיגלהאידהיחד.שניהםדחוקותלעתיםכוס.נשאה

הלאבמעיןאוחזתשמאלכשידימין,ידאחת,בידלעבודדדך

אומתוק,שחודקפהלהיותצדיךהיהזה .כוחותיהשלנדלה

הנפש.אתמדומםמאד.ומחזקמאדמתוקמשהוקוניאק.אויין,

וטעמה,אבקניגבהאולוגמת,בעודהבאדוןבגדיםסידרהדק

הערבוב,הבישול,בעתוגםבטלפון,דיברהכאשדוכמובן

והשנייהעובדתאחתחברות,אחיות,היוהידייםשתיהיציקה.

אחזהחם,התבשילאםלדאותלמיקרוגלכשסדהגםמתענגת.

אבניהיוהצלחותגזר.סלטעםנוספתצלחתהקצרהבדרכה

המצפן.ההילוכים,מוטגולתשלה,הקסם
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מ'רנומאיה

והאמתהשקד-הגבורהמיתוסעל

 2015הקאמריקוטל;ועדודבבימויענב;וגדימאתיקר""אח

נראיםיקד""אחההצגהתוכנייתשלהשערעמודעל
דרגהשצורתהבמדבקהחסוםכשפיהםההצגהמשתתפי

שלהצעידהאחאודי,אחד:למעטכלום,כךצבאית.
והואומשימתו,חובתוזוהילדבר;חופשיפיומעיין,משפחת
האמת.בחשיפתההתרחשויותאתשיניע

'הבנויאיבסנימחזהשלהמובהקהדגםאתליהזכירהמחזה
לואחדקרוב,זאתובכלדחוקמכדזהאדםמגיעשבוהיטב',

שלווהמשפחהשלבחייהומתערבנכנסממושכתהיעדרות
מפרקהואבכךנורא.סדובאחניהוחושףעין,למראית
לטרגדיהעדכביכול,מאחניםיחסיםשלהציפהאתומעערר

הבד"."אוחאיבסןשלהנודעהמחזהלמשלכזהומטלטלת.
יקד","אחבמחזהכלומדמהופכת,ישראליתבווריאציה

מכאיבהמעעררת,אמנםוהשקדהסדוחשיפתשלהמגמה
חשד,מצבבונהאבלוהמעורבים,המשפחהבבניופוגעת
יותר.טובבעתידהמשךהמציעוחיובי,אמיתי

מפלגתי,אינטרסלמען .חלקיתאמתאומשקדחףמקוםאיןבפוליטיקה
לשמורשמסייעמציאותכורחמרכזי,צידהואהשקדאישי,אוחברתי

ובמחזהשקד,ויששקדישאבלהשטח.פניעלים mונתקיניםיחסיםעל
קשהבמלחמהצבאי,מחדלעלשחיפהמביש,בשקדמדוברשלפנינו
בעקבותהמחזהחוברעצמו,המחזאישלדבריופיעלמזה,יותרואכזרית.

כךומשוםלהימנע;היהיכלואשד-שלואחיומות-אמיתימקדה
והתסכלו.הכאביותרעודגדלוים

בסצנההמחדל.אסוןתמונתאתשהמחישקוטלדעודדהבמאיעשהיפה
בתוכואמת.בזמןבטנקצופיםאנומערפל,למסךמבעדהמדוברת,

הקרב,בשדהלמותםשהופקדועופההאחביניהםחיילים,ארבעהישובים
מפצצהבאששעלהלפנירגעמהטנקנמלטגבע,דדימפקדם,באשד
הפחדשיתוקואתשלוההימלטותאתגבעמסתירהבשוה,מחמתסודית.
סלע.לידשהסתתרבעתבושאחז
שמגלוםמעיין,יהשועהאומלל,כשהאבהאמת,מוטחתכןלפניעודאבל
ונשארלבנו,הנצחהאתרלהקיםמתחנןברו,ךדמיבידימצויןבאופןכןגם

סירובההנצחה,מדודלעהאחראישלהעיקשסירובומלוומיואשמתוסכל

מחו"לששברוטשילד),(אודימעייןאודישלכניסתועםנפתחתההצגה
הופעתוהכיפורים.יוםבמלחמתשנפלערפד,אחיושלהאזכרהלטקס

כובשת.ונוכחותוסוחפתואנרגיהחיוניותמלאירוטשילדשלומשחקו
להנצחהבמדודהצבאיהממסדעםמאבקובתהליךשקטאיעלמעידהוא
יגילגםיגיל.גדיבידימשוחק-פלומוסויחיאלשבראשוצה"ל,של

לצדוקלילותהומורשלשילוב-כתמידבווידטואחיותזאתעשוה
 .ובקלובתנעוותמדיהדאירוניה

 . 1974בשנתוצנועהפשוטהקיבוץבדידתמשפחתית,תמונההיאהתמונה

באהבתבחייםשנותרבןקנאתעולוכאב,שכלועלמחזהזהולכאודה
לבןהאבשלהתכחשותועלבקרב;שנהרגהגיבורלבןכלוהשנתונהאביו,
ובהתנערותבאסקפיזםהאשמתולצדונמנע,ק mמתהואשממנושחזר,

לאדה"ב.ש'בדח'בכךמאחריות
האמיתיהמרכזילנשואבבהירותמתוועדיםאנוהבאותבתמונותאלב
העיקרילנשואנלוהונשואהואהשכלובעצם, .הזההמורכבהמחזהשל

לחלליההנצחהואתריהלצ"שיםתעשייתוצביעותהשקדחשיפת-
 .המלחמה

סברקידקגודסדןהדניהפילוסוףוחכם?י mהכהואהאמתגילויהאם
האותנטיתשהיאהעצמית,ההונאהוזהויאפשרית,אחתהונאהדקכי

ביות:רהומובהקת
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הקאמריבתיאטןרר ,"יקראח"

שוםשאיןממנועולוהנחשף,ערפדשלהאישייומנואחת:מסיבהשנובע
שלמבישמחלדאלאגבוהרמעשהכאןהיהלאשהדילהנצחה,הצדקה
המאכזבת.האמתאתלקבלמסרבהאבפיקדויהם.אתשנטשומפקדים

גםהמציאותאתלקבלנאלץהואאבלהשתבש,חייוטעםנשבר,לבו
המיועד.חתנוגםשהואהטנק,מפקדשלהווידוילאחד

הישארלית,בחבהראלצנו,אלבהשכלו,בחווייתידעודגשהיאההכחשה
אפשרכאילומופרכת:הנצחהתשוקתשלאובססיהלצדבאההיא

שלבדיבריהשכחה,ואתהמוותאתיקירינו,שלההעדרכאבאתלנצח
 .זיכרןוואלבומיאנדרטאות

ארוסהגםשהוא-גבעדדישלהמיוסדיםהווידוירגעידווקאבעיני
שהביןלאחדבחיים,להישארובחידתובדיחתועל-נוגההבתשל
טהוהרמרגשת,אנשויתאלטרנטיבהמציגים-אחרתבדיהדלואיןכי

מוותעדלולחימהלקרביותהוללהקרבהשלמיתוסלאואמיתית:אמיצה
אפשרותהיאהעדפתםהחייםחיובאפשרותאלאכאן,חיינוכורחהם

 ,ומעניינתמורכבתדמותהואגבעדדילכלונו.עותידהמשךבהשיש
החברהללכבשוהדבעיניונשואתבילנקה,דיריובידייפהשמשוחקת
לתבוסתנות!כוונתיואיןהישארלית,

(אסתימעייןקטיוהאבלההשכלוההאם-במחזההנשיותהדמויות
-יננית mנשיתדמות-לימוני>(כינרתנוגההבתלצדקוסוביצקי>



עבאדייוסי

חושבצירו

במעבדישנפלרפאלשלזכרועם
הכיפוריםיוםבמלחמתסואץתעלת

זץסףס:ינרי
חריתיהמכחול.משיכתלסוד

: : • --• : T • • 

~רת gו~יזמל.סם~רה~יןזקזכ~דחוט
~ש wמ .עג;~ ח.לבר~??~~ת Qפו

חדדחולע,~זנןם ק~~~~
~רי~ת-סעולםזpל ק~~
~ tp קהותויל

מ;~ירה.~שרל.י
~~לים~רכת
~גי~לעודרת
נודדתויונח

: T :· ."" 

יורה ~.לק~
~~סם
ךהוךג

אונרי.

~וכז:רי
זקם

ל~יי~
אוקטו~ד

זק~נןים

ך~לש
 ן;~ר~זכןז:וי~אצריך~ז

ל.~חז~רירס;הלאו~~ד
~~כיאונ;ר;ן י~~שו~ט~מו

 .עג;~ [iזק~;גת~תוך~~לנןס
ל~טש.ליס;ח~סוד
י:ןליס;חסר~ע~ןה
למזקזז1ירחלr.זם, 7

ילחלr.זם.

מלוהישראליתהחברהשלהפסיביהאזרחיהצדאתמייצגותשתיהן
החייל-הלוחם-הקרבי.הגב;רשלהדומיננטיות

וחיוני,שפויקולעודלנוגהוהעניקבכההסתפקלאהמחזאיאבל
עלומגינהאותומבינההיאגבע.דדיארוסהשלדמותועםשמתחבר
ובביטחון.באסרטיביותבסוףבחירתו

יחסיםשלואנושיסבוךמארגבוישלמחזה.אחדגיבוראיןלמעשה
ולפיקודלממסדהקטןהאזרחביןלבניה,אםביןלבניו,אבביןרגשיים
המעצביםתמידייםומוותמלחמהזאת,כלובתוךמסביב,כשמעל,הצבאי;

נוכח,רלוונטי,הוא-המחזהשלוחשיבותוכוחובכךחיינו.אתומוליכים
המשחק,מרכיביו:בכלומצויןמקצועיבאופןומוגשומטלטל,מקיף

 •הבימה.ועיצובהלבוששושני,אפישלהמקוריתהמוסיקההבימוי,

 !!!תגובות !!!

החילוניות?שקיעת

אירופהביןהמערב,"שקיעתגלעדיובלשלמאמדועל
לישראל"

שאקראבטוחלאאניהספיקרתי.טרםאךקניתיהרכניעה,אתקראתילא
ולטעמיימים,קצרתלדעתיהיאדיסטרפיתעתידנותשלהסוגהאותר,

קוראיםעדייןישכלרםהברזל?עקבהיהמהיודעמישהומשעממת.
ומעלההמדףעלמונחהקסלישלנפלאחדשעולםאפילו ?-1984ל

אתמניחהביקורתשלפיאקטואלית,דיסטרפיתעתידנותכניעה,אבק.
במקרההדת,שלועלייתההחילוניתהמערבתרבותשלהגמורהשקיעתה

"החילוניותכן,שאמנםסבור ) 383גלירן ' 77(עיתוןגלעדיובלהאיסלם.זה
---וניגפתהולכתהחילוניותכאןש"גםסבורהואסתרם".למבויהגיעה
זוהר,אוריקנירק,יורםשחר,דודיזהר,ס'שלהתרבותית-רוחניתישראל

ערד".קיימתלאאיינשטייןואריקדייןאסי
מזר.קשהטעותאין

התרבותית-רוחנית""ישראלכמייצגיגלעדשבחדהאישיםכלאמנם,
גרועההישראליתהחילוניתהתרבותגםהאםאבללעולמם,הלכו

במהלךספק,ללאזמנירגרסיבי,בתהליךמצרייםשאנחנונכרןזהאיתם?
מדתיותמעברשלשניםמאותכחמששנמשךפרוגרסיבי,היסטורי,
לאאבלכלכלית,בעיקרהשהיאזר,רגרסיהשלגורמיהלנאורות.ביניימית
סוציאליזםהקידמה,תורותשלמכישלונןהאכזבהכנראההםתרבותית,
שלמחדשלפריחתםהביאהזראכזבההציונות.גםאוליבעיקר,וקומוניזם
רואיםאמנםומוסדותיה.הדתעםבבריתשבאיםקפיטליסטייםמשטרים

ובציציותראשםשעלבכיפותשניכריםבתשובה","חוזריםהרבהאצלנו
מראההסטטיסטיקהאבלשלהם,המכנסייםמעלבהפגנתיותמשתלשלות

עיקראבליותר.אומריםישפחות,לארביםלשעבר)(דתייםדתל"שיםשיש
החדשה,הישראליתהתרבותבהכחשתהואגלעדיובלשלבמאמרוהקושי

וכלכליחברתימשברשלתקופותכידוע,קודמותיה.עלערלהשלעתים
במדורירואהגלעדגואה.תרבותיתיצירהשלתקופותהןקרובותלעתים

זולערמתהחילוניתהתרבותשללמצבהמדדעיתוניםשנישלהספרות
שללמצברנאמןראיאינםהיומיתבעיתונותהספרותמדוריאבלהדתית,
בשיחהאישיעניינםומידתהעורכיםשללכישרונםאלאהספרותי,השיח

מתורגמתהיאכפורחת.עולההישראליתהספרותלמעשה,הספרותי.
ממשיכיםז"ל,קנירקיורםשלדורובניותיקים,סופריםשפות,לעשרות
ביותר,רצינייםככישרונותמתגליםצעיריםסופריםעשרותארתה,להעשיר

לאורמוציאיםמשוררותובמיוחדמשורריםמצטיינות,סופרותהרבהבהם
הקולנועהקודמים.הדורותשלמהשירהפחותלאביות;רמרשימהשירה

הישראלי,התיאטררןגםכךכולו,בעולםהיטבומוערךמוכרהישראלי
אולמותרעוד,בהם.וכיוצאופסליםצייריםישראליים,ומרס~קאיםמוסיקה

שוחררב,קהלבערבווערבביומויוםמדימלאיםוהתיאטרוןהקונצרטים
רשפהארץמבכליותריחסיתונמכריםלאוריוצאיםספריםתרבות.
שלשבסופםהישראלי,המדעהישגיאתלצייןישאלהכלעלאחרות.
שללדעתוחלפו,שכאילוההישגיםהדתית.הבערותאתיכריעוהדברים

אתנומצרייםשהםכיורןישובר""לאלאוהםחלפו,שלארקלאגלעד,מר
מהיהדת?שלהתרבותמציעהמההאחר,מהצדשעה.רשעהיוםיוםכאן

כמהאמנםישדבר.שוםעליה?ממליץשגלעדהדתיותשל"המלאות"
היאדתית,אינהיצירתםאבלמאר,דטוביםמהםדתיים,יוצריםוכמה

עלאיוםבהשאיןוודאיהכללית,הישראליתבתרבותחשובחלקבמפורש
בממשלה,מצריהישראליתהתרבותעלהאמיתיהאיוםהחילונית.התרבות

צנזורהשלמגמותומגלהביותר,דלההיאובתרבותבאמנויותשתמיכתה
 •פוליטית.

יצחקיידידיה

 2015אוגוסט-ספטמבר
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קצתעודשרציתיאףגורי:חיים

ן·מאוחהץבוהקיהרצאתעורי

עמ' 87 , 2015דיברודניאלה
" iJ ,ב.'ס 1ם.?נ:ו 9ז;נה!א.ין ,"ל~ע.:ו;ועם/ 
עליע~;:\מא.י\נ~ס·ג·דבקן'זtרiJ qכ~ע 1

 1יים. הך~:;ים i1J.;ר 9ijף wז,ונ;יג 1סד,ס

ij 1לאר.י·~איג 15בךק ij i:כ i ףij פt.בw ג~

ו;יןי Qםשק p~אנר!$הלא /ל~יברים.
 .) 57עמ' ,'ישיגלשם'<ים!" ij ל!;!ע i!tל~

הרצאתהפסנתרים,ביתיטרן:נארז

עמ' 150 , 2015המאוחרהקיבוץ

יםדילשלםרייתהאתסאבמהספר

אתץורפלכמיהתםואתבמוסדיםורעיר

ף/ד;:וגר\ז,וע~:וי iאם·ס~כיס .ותיולוגב
םינ 9 1 י~;:םז;י~ז.1ל v 1ת i~מ 1 י~;:~סז;ים

םיפג('ביןם"~נילי 1~ניו/ע:ק~ 1~בים 1
 .) 16עמ'לפנים',

אהבתלד rמאשיקנאג'י:סירן
 , 2015פורסהוצאתהזאת?החורף

עמ' 65

" J ."[ א.ך:;געQ יפדפת\תדii /עתi ו;ידi ת

:ק~~ני /פ\ת.(tס\זקךב\ת 1זן 1וג~ל:;ן
\תפ fijנ::וע.~י'~לךה, 1תד\ו;ו~סן /ת 9d1נ

)r.י.א~י'/ f דיו:~~ה, 1 .ק~~ני,.גדף;כה./ / 

~?ית~;ועם /ס~ת\ל ן(\~א.סת~;זז,
ij ומרכהrגדף 1רית. 1לע.~לw ה, 1 .ק~.ינ
 .) 30עמ'('סהרה,' • 11 ~

פורסהרצאתן,אחסאלפוט:ורד
עמ' 52 , 2015

 /\רד~ג /ךק\ס'ק / 111 1לךהב /אמי,·

i? כק,ש /,וךזסtלד\ג /,~;זבי / 1ז/ 
 /,ןניסז,ו . 1~:י~יןז,ו;ה lק~אר 1:ק~ארע

iji? ת<;: יו:~~ //'ר i ק /,ת'ב:(l א~ה.lת!:י" 
 .) 8עמ'מזרחית',('חתונה

אי-עקביו,תשיריארמוני:לכמי
עמ' 45 , 2015גרוביםהוצאת

 א(;לכ /םך~י qםנ;רא.יז,ו~ז,וי~הי~~·ג
נ;ראד iע(נ;רא /ק,כע.ים.?tזח\ת / ,םי.ע~~

 .ק~ Q יiJ ?iיפדת, iJ ~ :;Jז,ו 1ים f!דז,כנ;ןtjי~א.ים

 1ו;רrו. 9 ~~ 1!כה~רא~ל.ק,ת /ךע.ים, 9ז,כו;י

ז\זליא 1 .לךקרא\~יא .Pל:כ ,ץ'ללחו;ן'ת qל
ידרפ~הע:ק~ר /זןה,ד~ש ה~י~~כק;:ז:ו;יה
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