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הפצעהטראומה,

השלישיתוהצלע

הוצאתג,תכקרייתדולפיניםחפץ:דנה
עמ' 176 , 2015ספרא

האנשיםעל"הסיפורבסיפורלפתוחאבקש
המשלובקצצררסיפורלמעשהשהואהחקרים"

אתלונותן(וגםאחדסיפורבתוךמקוטעבאופן
לשיר,המיטיבבןביןבקרעעוסקהסיפורשמו);
הדחיקשסירב,הבןמילים.ללמדושצרהלאביו
ללאבשידתוהובןהאב,מזמנוימיוובסוףלכת,
הקער.עלמאחהמילים

אינוהרוקדים"האנשיםעל"הסיפורלמעשה,
מדובם.שונהוהאוזה,בקובץהסיפוריםעלמעיד

מיןשהואבעדודיאליסטיים,הםבקובץהסיפורים
מתאדיםבקובץהסיפוריםחבמעשייה.אואגהד

כמותואופטימיבאופןמסתיימיםאינםאלבכאב,
הסיפוראפילושנפתחת).ודךדשויד(ריק;דו
בסופומאדוממנהשונההאגדה,ארוגהשבתוכו

אוסטלריהעדמדחיקהיעדה,הגיבורה,דבר:של
שביט,זאבאביה,שלמביקורתולברוחבניסיון
עםלארץשובהאתמתארהסיפורהמעוךר.הסופד
אביה,וגםהיאשניהם,כיההבנהאותהאב,מות

לופיוס.להשלמהלהגיעההזדמנותאתהחמיצו
החקרים,האנשיםעלהאגהדלעלילתבניגדו
בקובץהסיפוריםבמרביתהקערים,מתאחיםשבה

לאחותם.אוי-אפשרהקיוםמןחלקהםהקערים
איתם.לחיותדדךלמצאוצדיך

דקלאבספר.מנחהקוהאוהבין-דודיהמשבר
דדנואתלהמשיךיכלוהשאינהשביט,יערהאצל
מחלחל,המשבראחד.למקוםובחרותאביהלש

זעבאשדבוטל,פחפסורשלחייואלגםלמלש,
הוקריירהצעיהראשהלטובתאוצרואשתואת

המקצעויתבתבוסתונוכחאבלשלה,המבטיחה
הגיל,נוכחהעמיהדהצעי:רהדודמלווהזוגית

מרכיבהיאלהבסה,ניתנתהבלתיההתבגרותמלו
כללבדרךהגיבוריםהסיפורים.מןברביםמרכזי
הוחמישים,הארבעיםשנותביןשםאינתונים

להיותלעצמםלהתיריכלויםאינםכיובתחושה
אתואחיםבהוריהםמביטיםהםספונטניים.

פעםמדינזכריםהםעליהם,שקפצההזקנה
הונה,משפחתיות;בנסיעותבאחיהם,בילדותם,

המאופיינתזוגיותאומשפחתיותמישוב~ת,אותה

כךאוונח.טארומותמחביאהובשקט,שבגרתיות

הגיבוהרשבוספרותי","מפגשבסיפורלמלש
עבבד;שהכיהרגילת,פרופסוראתלפגשונוסעת
שנספההמתהחברליהדיושבהנסיעהבמהלך
חיתהמאזאותהשמלוהוצלהדרכים,בתאונת

חבראיציק,היהגילתשפרופסורמאזנערה,
אלבלבבהנרמזתהטארומההמת.שלנעוריו

טארומהלאזובעצומה.נוכחתהיאהשתיקותבין
אלבהחיים,אתפוערתאינהמובןובשוםחשדה,

ומבעבעת.שםנמצאתהיא

שונות,מבטמנקדוותהמסופרלה","לספרגםכך
המתה,ה mחבלשואביגיללשמחייהבהמקים

12 
 385גליוך

אוףנפשייםמשבדיםבוניחוהובבגרותןבוני.

עדממנהומתרחקתהלוכתואביגילמתאשפזת,
עבודהנדחיתחיתהזוהתרחקותהקש:ולניתוק
עצמהאתלהצילכדיבהיריון,אזשחיתהאביגיל
ממשיכההיאאלבנפשי;משברתוךאלמצניחה
עצמיאשמהלכתבשהופכתהנטישה,אתלשחזר
בוני.לשהתאבדותהלאחדתקנה,סר mחריף
לדחףממשיכה-במותהובעיקרגם-בוניוכך
אלאותהגםלמשוךומאיימתאביגילמעלכלצ

שפיות.האיתהומות

כצלעמקוםפעםלאתופסיםהוטארומההאובח
חמנטימשלושדווקאלאוהזוגיות.בתוךשלישית

קיומי,משלושאלא-נרמזהדברלפעמיםכיאם-
ב"לספדההוהו.שלמותחוסרשלתחשוההמעצב

כדיהשלוייםאלבוניאתהמדיחאילן,זהולה"
שמבקשיםככלאלבטובה,כוונתובאביגיל.לזכות

עלומתדפקשבהואכךהעול,מןלהשתחרר
הלדת.
אלמה,המספרת,יקדה""נורההעוצמתיבסיפור
ופרופסורציידתלשהכריזמטייםבקסמיהנשבית
שאומרתהדבריםסטןר.נודהשבםלאמנות
לאלמהגורמיםובאמנותהבהצראותיההציידת
תשוקותיה.אתמחשדומעורריםחייה,עללחשוב
אטואטליומן,הופךלנוהראלמהשכותבתמכתב

הזיכרונותההיקסמות,חייה:עלנוהרמשתלטת
חלומותהגשמתאחדהחיפשונעוריה,של

הלוכיםהחלומותשבולמצבמובילים-ותשוקות
עםיחסיהעלעבדותה,עלהשגהר,עלומתגברים

מנסהאלמה-סימבלויהאוהקלקלושיאילדיה.
להצראהללכתמחליטהאלבנוהראת mלשכ
נלקחבנהשם,שהיאובזמןהאחרונה,בפעםשלה
זוהי .בסרטןחולההאוכימתגלהשוםחלויםלבית
נודהאתמדיחהאלמהשבההאל-חזו;רנקודת
הרגיעה.באהה mההעוםמחייה

להעניקשמבקשתלצעאותהמעערר.הזההסיפור
האפורהיומיומיהקיוםשמאחודישמזכיהר-חיים

אלמהאתלעודדומנסהורגשותתשוקותיש
כךהרסני.פוטנציאלבהיש-לחיים(נשמה)
נודהשלבדמותהלה",ב"לספדבונישלבדמותה
בספר.נוספותובדמויות

וגםממומשת,אינהלכלבדדךהשלישיתהלצע
מיליםאליהשנכתבונוהר,כמוסימטרית.לא

גםעמה,ישירקשרהיהלאאלבאינספור

הצלעמידנייט","ליידיבקובץ,הארשוןבסיפור
גיבוראח,לתפקיiדד.מועדתאינההשלישית

כלתובפנינישאויוערבמתוודההומספר,הסיפור
גומא,ניצןעםבעבדלושהיה'סיפור'עללעתיד
בנוישלוהסיפוראף-אם. 88בדריושדרנית

כותבאחשכןאיחני,משמעותכפלעלכולו
-לתחשותו-לועונהוהיאלשדרניתמכתבים
המשודדתבתוכניתהמשמיעהשהיאשבירים

חך-יחסיםמעדנתזוהימאוחדת.לילהבעשת
רגישצעירלאח,מאפשרתהיאאבלסיטדית,
אוחדבצבאלשדדו , mלמסגלהסתגלהמתקשה

באוסטלריהמטילושובועםבאוניברסיטה.כך
שהשדרניתמגלהכשהואהלימדוים,שלאחד
מדוברלאשוברד.נטשוחשהאוהתחנה,אתעזבה
העובדהעצםאבלממשי,בקשרלואברומןכאן

להיותעשומדתלמיהסיפוראתמספרשהגיבור
מעורבותואתמדגישהנישאויהם,לפנירגעאשתו

הזאת.המתהרהיחסיםבמערכתהעמוקה

בדמותה"באוי",בסיפורגםקיימתלשישיתצלע
מכןלואחדהמספרתאלחוברתאשדדרת,של
בסיפורגםכךביניהם.בקשרונוכחתבעלה,אל

למצואמצליחלשאנדביק,-מלודת""ביקוד
ברקעהזמןכלנמצאשלמים,חייםלובנותזוגיות

קיימתשלישיתצלעוטליה;אבישישלהזוגיות
שלסיפורםאתהמספר"היכרות",בסיפורגם
המספרת,ולשבחו"ל,ללמדושנסעמשיח,אבי

שלחברכשהיהמנעוריה,אותומלווהשדמותו
התבגרותה,במהלךאותהמלווההאוהגדלו;אחיה
ונוכחלאם,הוופכתונישאתמתגייסתהיאכאשד

ההתכתבותבאמצעותובמחשבותיהבעלומה
שביניהם.והסדויתפוסקתהלבתי
שהזוגיותפירשוואיןלשישיתלצעשלקיומה

נדמהלהתפרק.עומדתבסיפוריםהמתאורת
שלישית,צלעשלהאפשרותלנוכחשדווקא
שלזוגיותזואיןומנחמת.כיציבהנתפסתהזוגיות

קשראלאאינסופית,אוהבהתשוקההיקסמות,
וביטחון.שקטכוח,לשמקוריציב,

אתמאכלסיםרביםרוחואנשיאמניםאקדמאים,
משיח,אביעל"היכרות",בסיפורכמוהזה,הספד
מלבימובס,לארץשובאקדמיתקריירהשרצה
לזכותהלציחשלאמשוםובעיקרמשפחה,שהקים
כדילארץהמגיעגילת,פדופ'אונחשקת,במשרה
שבידתוגאלוהמעוקהשלמוטיביםלעלהרצות

אילןספרותי","מפגשבסיפורהבינייםימי
סטןרנוהרספרטה,מנהגיאתחוקרלה"ב"לספר

סופד.הואשביטזאבאמנות, mוחוקאמניתהיא

מתקיימיםשבונוסףצידהואכןאםהדוחעלום
בדומהלאובח,שניחניםהיקסמותשליחסים
ובעיקרהחח,עלוםהאנשוית.השלישיתלצלע

הקסםביןפערבושישככזהמתאורהאקדמיה,

לעבדוכמהמשיחאביהשיממון.לביןהיוקרהשל
כמו-בהעובדאושלומדמיאלבבאוניברסיטה,

שלא"מהבסיפורשמטוב,אסיהדוקטורנטלמלש
'להתברג'הצליחושכבראלוארלהיאמר",ניתן

מתאורים-בחר"לבעיקרבאוניברסיטאות,
ומנותקים.כאפחדיים

באחדמופיעמשלושלשאחדסוגגםאולויאונח,
שם"דיסנילנד".ביותר,שאהבתיהסיפוריםמן



יפה"אתהרגע"הו
' ' 
רוח,מצבישלרוחותקוזרי:מאיר

עמ' 35 , 2015עמדההוצאת

אפילואלויבעברית,אוררואיםרביםשירהספרי
אבללהתייחסות,ראוייםכולםלאיום.מדיאחד
אינהשאיכרתםאףבהמולה,הנבלעיםכאלהיש

העירבכיכרהצועקיםהמשורריםשלמזרנופלת
הואלושנשכחכזהאחדשירהספרהמדיה.של

זהרקרזרי.מאירמאתרוחמצבישלרוחות
ביוגרפיים,פרטיםברואיןביכוריםספרכנראה

חרףהמנסה,צעיר,לאבמשוררמדובראבל
בשיריוהעולם.עםלהתמודדגדול,נפשיקרשי
'מטען'העתבכתבלארשונההבחנתיקחרישל

בעריכתוהמשיךז"ל,גילןמקסים(שהקים
בהפסקתמצריוכיוםגרנרבסקי,יוסיהסופרשל

מקורה).אניכךזמנית,פעילות,

דופן,ויוצאמתפרץכישרוןלמשורראיןכאשר
ספרותיים,אמצעיםשלנרחבתכליםקופסתאר

בגרבהבפשטות,בצניעות,שיכתובלומוטב
צמצום,שאוהבתשפההיאהעבריתהרצפה.

המכיל-בספררקחריעשרהרכךרישיחת.צרינות,
הספרשםאתלקאחניתן(בקרשיעמדוים 35רק

בלשדית).
כמכללו,לספרערדהיחידהשירמרמתזה,חןו

אינטימיות.יוצרבזמןרבוברוחנידףעלהמזכיר
כתיבתואתליהזכירקחרישלהכתיבהסגנון
שהולכתישירה,שירהשדרת:נערםהמשוררשל
לעתיםלפשטנות.פשטותביןהדקהגבולעל

הםלעתיםרגשנית,לפשטנותגולשיםהשירים
זית.כעציפשוטיםלהיותמצליחים

הנפשישמצברדוברמציגהארשוןהשיר

בווידויפתיחהאשפח.כדיעדהתערער

שלהתרחשותהעללהקשותעללוהחיתה
לציירבוחרקחריאבלאמנותית,טרנספורמציה

הזהרעררךכלומריפר,שלהיסטוריתמפהמעין
נתפסהואשגםהפרטי,לכאברמגיעשהאולפני
האנושי:המיןשלהקיומיממצברכחלק

ה~~ריםפ"הסלנוךם"ק 1~פו, 7~רררהולך י~~"

וערביםהנם,מארצותופלישתיםהראשונים;,
לקדר;-פ"ה Tרו- qך ; ם~~~ד~ר : ך;~ר~ז::~ •ח~יעו

 /,ה~ q ~ה"פז:ז~שארסטינרבר::ז~רון ;,שוד~ז::
ה"פירדהאמירגםבאמונה;,פ"הבנרוהטמפלרים

 י~~ר~ד~~ר ../.ץוב~?~'הורה'לרקר~ז:רקכה ;ה~~~מ
~לנו:;וי ש;~~ז::ל~ריאות/ ה;~ qלגכפ"ה;הולך

משגעים".
 .ד ••. :

מסכםפוליטית,מודעותשמבטאנוסף,שיר
בלתימלאכהכמרבןזוהיהעשרים.המאהאת

מפתיעבאופןאבלקצרצר,לשיראפשרית
מאהשלמהטירוףמשהרמעבירהישירהדיבור

והנרקיסיס;טהפרנואי;דהעשרים;"במאהזר:

 1ים'~~זק A ~ 6 ק~~.;ס Tס~~י Y .ם~~~ס~ל··טiו 7 ~

 /[!וט~ז:: ו~~חזf~;ר 7~ז:זי;ס ';tרסיו /,םי~~ק~ו
שלבמיליםכמעטפשוט,תיאור-::זזכ~ים"זקל
עירום"הוא"המלךשלתמימותארתהרעםיל,ד

מולפשוטהלאהתרסההשירבסוףמטיח
שלהבטוחבצדלהישאר"שמחיםאשרהקוראים
כנראה,אני,רגםהקורא,אתה,גםכלומ;דהחיים".

היינואםיהודים,להצלתהרבהעושיםהיינולא
השראה.בתקופתגרמנים

רגע:לכללבתשומתמחייבתהצניעות

":;וזP.נלירנו;,
חני;םהיינויעדנו,/אלושנמות;.לנ;וספרו .לא

נמל;ארג;עכלנשומי!ם_ה~יני .1חנו·כנמל!א
• : •• , -• : ' T :·-• : 

יפה".אתה .1רגעהד!אומרים;,והיינו .1ארותינו
כתבמע~ן T~רא :·:לניטשה' f :-נוסף:נ~ה ·•שיר

מרתיעאךהגאוןהפילוסוףכלפיהאשמה
~ך~לחי;םזק.~ין~נון ה!"שלו:הגורףבניהיליזם

אחדנתחש;בלאאםהכל;.שמת;ראומ1,ולאזה

לא "~לlט i ~ ryר!ה .1~תורו~ס!ד~ל ;ףך~~ /,י~.Pז~
נעים".

השררותשלרשעללוותראפשרהיהא~י
הילרי,הפשוט,הדיבורזאת,ובכלהאחרונות,

כנה.תיארלרגיתאמירהמסתיר
שבהםשיריםהנ"להדקיקבספררןגםישכאמור,

למשלבפשטנות.נרגעיםוהפשטותהצמצום
עצוב:ליצןשלהשחוקבאידירםהמשתמשבשיר

בו tqק.נ'א~די~לiם~ת?~רוה 9 ~~לי~ן,/ י~~"
כך~ז:זיקים."" ?Iוכ~יד~י~ם::זזכ~ים~ך .1אונ:רי~ם
~םר~ינ:רירלאהאפורות; ר:~י.ע~גכ~?ז:רי 9ב"חגם
זק.לא ,;י~ל~ הר~~~ת! [l ~ז;יז:ז~הכק .1~ים qכ

 ;"".םי~~ר::ז~?נ:רי::זכקים;;:~קורים~תנכ~ז;י:;ו1י

בלבי"אחת"תחינהאבללהזדהות,אפשרנכרן,
::זר~ה~ריר י~~"גם:כמרמדי,משרמשצירוףהאו

שלי,/ללבמפתחשלך;,ללבמפתח /-מפתחות
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