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המזרחיתהפואטיקה

כותבברכהכיסיםאביברכה:כיסים

עמ' 105 , 2015 ' 77ספדיהצואתשירה,

מדי)ארוכהשיאמרו(ויהיוארוכהתקופה

וחוקריהזמננובתהעבריתהספרותהואשמו

שלמגמתיובטיפוחדורסניתבאירופוצנטריות
מצדדיםאותםשללדידםהתיימ;רשאמנםנרטיב,

עברי-ישראליקוללבטאהנזכרות,בהאשמות
לתרבותםכשופרשימשבפועלאךקולקטיבי,

אירופה-אמריקה,ארצותיהודישלואורחותיהם
המזרחיתהפואטיקהשלקולהדחיקתתוך

נציגיםבהעמדתוהסתפקותהעכשוויתהאותנטית

המערבית,הכתיבהמןבכתיבתםשסיגלומדוחים
בעשוריםוכיו"ב.יהושעא"במיכאל,סמינוסח

לפריחהלהןודומותאלוהאשמותזכוהאחרונים,
הספרותיבשיחוהןהאקדמיבשיחהןלושגשוג

העתכתבידפימעלשהתנהלוהפובליציסטי
טבעי,באופןבעיתונים.הספרותומדורילספרות
ביקששלכאורההחתרני,לדיסקורסבמקביל
אתהישראליתומהתרבותמהספרותלחלץ
להולהעניקהמזרחיתהפואטיקהשלקולה

עלצצודרור,ובעיקרצורהצבעים,פומביות,
האחרון,בעשורבעיקרהספרים,חנויותמדפי

בנימשורריםשלעטםפרישירהספריעשרות
אסיה-אפריקהליוצאיושלישישניראשוןדור

בחודשיםנרחב.ולסיקורלהתעניינותשזכו
שנעשתהמזרחיתרוחאותהזכתהאףהאחרונים,

העבריתהספרותבשדהממששללסופה
זכהביטוןארזהמשוררכאשרוהוקרהלהכרה
וחודשים , 2015לשנתלספרותישראלבפרס

חבורתבנימשורריםשלושהמכן,לאחרבודדים
חסןורועיקיסרעדיובהם'ערם-פואטיקה'

חלילהנשכחובללשירה,ברנשטייןבפרסזכו
אלמוגהמזדהיםהפואטיקניםהשתלבותאת

השירהבפנתיאוןודומיהםשמואלוףמתיבהר,
ספרכה,עדהכתובלאורזמננו.בתהישראלית

ססגוניתרדיקלית,מזרחיות,שעניינונוסףשירה
אתלצודצפוילאלכאורהשתהא,ככלובוטה

והשיבוטיםהרפליקציותמןהשבעההקוראעין
לקוראואולםזו,בעתהמזרחיתבשירההרווחים
שלהראשוןבספרולעייןהמבקשהסקפטי
הפתעההנראהככלצפויהברכהכיסיםהמשורר
עלחדשהואספקלריההנאהשבצידהמערננת,
וכלאייםבהשחלוטרנספורמציותמזרחיות,
באידיאולוגיותשהשתלבהבעתבהשנוצרו

שונות.וכלכליותתרבותיותפוליטיות,
הספר,ככותרתשכותרתובשירלספרו,בהקדמה

במקצת,יבבניתבעוקצנות,המשוררתוהה

לספרותפקולטה"באיזהמשיריורביםשתלווה
שנשמעשםזהברכה?/כיסיםשכתבשירהינתחו

בקרימינולוגיהסוציאלית;לעבודהבחוגיםיותר
התחביר .) 3(עמ'פלילי"למשפטבמבואאו

מניקודההתנזרותגםכמולעתים,המשובש

74 
 385גליוך

בינותהנמתחומשונןחדכחץמכווניםהטקסט,

היכןלפגוע,במטרההיכולתקצהעדהקשת
לחברהשכואבהיכןברכה,לכיסיםשכואב

שישחושבברכהשהמשוררהיכןהישראלית,
הגדול' 'ו'בשירשם.שכאבידעולמעןלהכאיב
נרקומןשלדמותואתמשרטטברכה ) 6(עמוד

בנילאפלייתקורכןהשיטה,מרחובדימונאי
לוכשסביביתרממנתשמתהפיתוח,עיירות

התנאיםשחרףאלאועליבות,הזנחהאדישות,
פוסק,המשוררהמוות,אתהמלוויםהאיומים

לאידיאליזצייתדחףמתוךספקרחמיםמתוךספק
אתמזריק"הואכי:עמהוההשלמההנרקומןמות
רכבתקרונותבלידבש"/.שכולולעולםעצמו
תאונהשצפויהמלהביןרחוקמכוערות."/דיור
כדבריאשה'השיטה',רחובמהמסע".חזרהבדרך

ממעגללחלצוהשיטהנמצאהטרםהמשורר,
השניםלאורךידעוהסמים,הלכלוךהעוני,

מהתכוונותעקריםפוליטיים,אקספרימנטים
השיטהעץנותרשבסופםבר-קיימא,לשינוי
שיקוםפרויקט"בהתחלההמת:במדברבודד

אחרליכו;דשלטימעוטרהיהוהרחובשכונות;
בתמונתוהוחלפובגיןשלוהשלטיםש"ס/כך
שהתקווהתקופתיטרנדגםוהיההמר";ןשל

 .) 9(עמ'ביתנו.""בישראלתלוי;החיתהכולה

האומללההכרוניקהבהצגתמסתפקאינוברכה
הפיתוח,עיירותובניהישראליהממשליחסישל
עצםכלפיכלליתטרוניהמעיןלהנלוויתאלא

ההוויהשלנמנעתהבלתיהכרוניקהכלפיקיומו,
להידמותלאהכל;שאעשה"נשבעתיהאנושית:

מעש;ןציפורניים;מכרסםאניזאת;ובכלל;.ך
שחור."קפהשותה

אני"לארקהכל;להיותבנ;ייישבעאח;דיום
בנקלכיהקוארקיווהלרגעאםברם, .) 10(עמ'
שלשירתוקלסתראחרלהתחקותבידויעלה
לנושאים(וביחסחייולמציאותביחסברכה

 ,) 11(עמ'כיסים''לילדשהשירהרינוספים),

חושףילדותובימיעצמואלהמשוררפונהשבו
ומההמשוררנפשומסוכסכתמורכבתכמהעד

מחבק"הייתישבה:והאינטליגנציההחמלהרבות
מאוהבאניכיאואתה;זהשאניבגלללאאות;ך

צריךאתהכיחזק;אותךמחבקהייתיבעצמך;

אתהל;ךאוומראות;ךמחבקהייתי /".הזאת
ברמצמחלצאתהולךיפ;הפרחאיזהמביןלא

כמוך".צחיח

אילחושברכהשלשיריוקוראעשויאחת,לא
הואשבההכפייתיותנוכחמבוכהואףנוחות

בשםבישראל,המרוקאיםבשםכבודו,אתתובע
היהמשלהעולםמדוכאיכלובשםהמזדהים
למשלכךרוזנפלד.מוריסנוסחלירימהפכן
 ) 12(עמ'נעים'בן'אסתרבשירהראשוןבבית
העוולותלתקןכבניסיוןמקוראיו,המחברדורש

תמהוניתדימונאיתזקנהלכבדלמזוהים,שנעשו
אתםנבו;ךהרבהתיתנו"אתםבלויים:לבושת
המלמוליםלמרותמבט"/.ותשפילוהצידהתדחו
ברכהותעריכו.""תכירואתםקשורים"/.הלא
דמויותולכבדלהעריךרקלאלקוראיומורה

לראותגםאלאהעליבות,למרותנעיםבןכאסתר
סמלמשפחתו,ובבניובראמימסעודה-בהוריו

אתבהםרואהשהואכפיבדיוקלישראליות
מישראלפחותהונחשבתשבדרוםזוישראל,

במרכז.וסוציו-אקונומיתגיאוגרפיתשממוקמת

קבוצותבספרומסמןברכהמיומן,כמהפכן

החברהעללקטרגמבקשהואשבשמןמדוכאות
אתעליהלכפותוכמואותהלתקוףהישארלית,

האופוזיציוניות.האידיאולוגיותואתהאחרקבלת
לאריסבשיונמצאתלכךמאלפתדוגמה
ועלאפםעל"אריס; :) 25(עמ'האתיופימחוטו
לרב,משולקייסבשביליאותך;יקבלוחמתם

ב'שירלמלך";ואתה,ליהודים;הפלאשמורה
מדיניותנגדיוצאהוא ) 33(עמ'לצרכנות'הלל

"הרהקפיטליסטית:לכלכלהובזהחופשיהשוק
התכולה;למלארקהזולה;הסיניתהתעשייה
אחדיםהעשירות."";המזרחבקונותלהיאחז
בצדק,שלאלתייגו,עשויברכהשלמקוראיו
הקשתשלמדרשהמביתנוסףכשמאלן

אחרים.שמאלוארגוניהמזרחיתהדמוקרטית
קונגלומרטחושפיםברכהשלשיריובפועל

ואתנפשואתהמרכיבותהיברידיותזהויותשל
כלכלימשמאלבקוטביותהנעהעולמותפיסת

שלעתיםרומנטי,פוליטילימיןמזרחיואקטיביזם
מדרפו;ר"הפליטיםבסטריאוטיפים:נוגעאף

בנרההקפהבבתישראוהטורקיםאתהחליפו
שאכלוהתאילנדיםאתשהחליפופורנ;ושאנן
שהחליפוהעזתיםאתשהחליפוברחוב"/.חיות
היהודיםאתשהחליפונפ;ץבחומרהטיחאת

עויןוביחס ) 35(עמ'קשה.""שעבדוהפאריירים

בעזה,הפלסטיניתהמדיניותכלפיוביקורתי
"עזהבלבד:מנהיגיהעלמוטלבמצבהשהאשמה

אתוהורסת;עצמה;בתוךמסתעפת;מטה;של
מעלה,;שלעזה;אתלבנותהיטיב;ולועצמה;.
לאהרקטה,/ומנחלמטה;שלעזהשלמהבטון
 .) 49(עמ'עזה"עזה,נשארת;חיתה

עוסקברכהוהאישיים,הפוליטייםהשיריםמלבד
מעניקשהואובסיטואציות,ידועותבדמויות

מסיוקמעה,ילדותיתמשעשעת,פרשנותלהן
מהפנתיאוןמוריחהקדושה,הילתאתמעליהן
מנגיש,מנרמל,אותן,ומאנישיתקבללאשאליו

אלאמנוכר,אקדמימידעתישארנהשלאכך
כמו(סוקרטס)אוזולשתותאפשרשעמםאישים

(שלמהלבםהמייתאחרמתחקהקרוביו,היו
מרעיףלעתים(איוב);סבלםעםמזדהההמלך),



עלצורהלהאציל

האימה

הוצאתבלש,שלקובלנהאדף:שמעון
עמ' 320 , 2015דבירביתןזמורהכנדת

ישנו."שהאוהזצעםאלאהמיסטי,האוהעלום,האואיך"לא

לוגי-פילוסופי)מאמרמתךו • r<ויטגנשטי

עםמחודשתפגישהשצפויהכששמעתי

שהופיעאדף,שמעוןשללכשרזקן,בןאליש
השקיעהלפניויומייםבקילומטרלראשונה

בחשש.לוותההשמחהאבלשמחתי. ,) 2004 (
משהולפעמיםבהמשכים.חושדתאני

שהביאומהצורךהראשוןהספדמתנופת

להיותוהופכיםמכוחםמאבדיםלכתיבתו
חיבתנודקלפעמיםבהמשכיו.מאולצים
אתמקיימותהכתיבהולסגנוןלדמויות
רבות,פעמיםוכההאינרציה.בכוחהקריאה

נפץ,בקולהראשוןבספרשהסתייםמה
חלושה.ליבבהבהמשכיומתגלגל

בוחנתספחתועםשטחיתהיכרותמספיקהאבל
ידמהלאאחדשספרלעדתכדיאדף,שלהגבלוות

אךהועמקה.דיוקלצורךתהיהשוחזרהאחר,לספר
היאכןלעובחזרה,מצויהאימהמעוררגםכידוע,

שאומרכפיאולוי,הלבשי,הז'אנרשללבולכגם
עצמה.הואמנותהספחתלשאליש,
עלרקמספרלאהזההומההרורהעמקוהחמן
מקורותיואללחדורמבקשאלאופתרונו,פשע

אולהבלשיהז'אנרלשהואפליםהדיאלקטיים
דרךפו,אלןלאוגרעדהבלשדמותשלמהותו

אולרי,פלולאבקארפט,-בהשארתוהיצורים
ניתןיציחתיהםהדישאתנוספיםרוביםעגנןו,

ביצירתוהבלוטיםמהמתחיםאחדברומן.לחשו
הואימההלבשבספרות-הלבשיהז'נראביפו,לש
-האימהשביןהמתחהאו-שביהרגםאךלשו,

הצוהרלביןנארית,בלתיגבלוות,חסרתנזילה,
נתפסתשתהיהכךלעיה,להלביששמבקשים

מהדמויותאחדהאוהבלשהאדם.לששכלועבור
תעלומה"לכהאימה.עלצוהרלהאצילשתפקיח
האנשויתהחחשלבכוחההאנשוית,החחשהגתה
ויומייםבקילומטרפואתאלישמצטטלפענח",

פיהשעלההנחהאכןזושוםהשקעיה.לפני
זוהנחהבלששלבקובלנהאלבפעול.אליש

כאחד,הקואריםלשוהדמויותלשt;כפםאלמובאת
בסופוגםמרפה,שאינהמטריהדלשאלהוהופכת

שליליכחללשמשורטטתהאפשרות .הרומןשל
האמיתיותהתעלומותשאתהיא,המאוערותבין

כלל.לפתורניתןלשאייתכןחיינו,לשוהגדלוות
כהשארה.כצל,כשחם,להשתהותדינן

ששוןלדיהשלמותםחידתאתפתרשאלישלאחר
תפקידואתזעבהאוהקדום,בספרין mמנויהוהד

קובלנהבלש.ספרישלסופרלהיותוהפךכחוקר
בפסטיבלנמצאכשאלישמתחילבלששל

נקארהאומשםשבצרפת.סטבעירספרותי

שמתגוררתאחייניתו,תחל,ידיעללתפקידוחזרה
איתן"."צוקמבעצבזמןשבוחתמשפחתהעם

עלתהעצירהאשה-תעלומהלפתורמנסהתחל
לששוהכעבורממנויהדרשעב,בבארלאוטובוס

אחת.עשהרקעבהרמבחינתהאךשברדות,ימים

שבהםהימיםלשבשותש mהתמהיועדאינואיש
להצביעשניתןפעששוםש mהתשלאאףנעדרה.

כךלושםקהר,מהלגלותמשתוקקתתחלעליו,
כדיבחקיהר.להשיסייעמאלישמבקשתהיא

מחסוםעללהתגברלנסותוכדילאחייניתולעזור
שםשבוחת.לגורעובראלישאותושפקדכתיבה

אלושותינוספת,בתעלומהנכרכתאחתתעלומה
העברמןוברוחותהמלחמהבהדימסתכסכות

בהם.רווישהאזור

לשו,הדקההומורעלמרתקת,דמותהאואליש
המתמדתהותחשוהקונספיצריהלתיאוריותחיבתו
זהברומןבמקומו.באמתלאפעםאףשהאו

לחלוטין,ממשיאינושאלישהתחשוהמתעצמת
"האו .לזמןשמחוץכמימהבהבתאיכותלויש
נוברי mאומיןאלאצעיר.היהלואזקןהיהלא

מצליחלאאליש .) 193(עמ'שינה"לאשגילו
עשוההאוהמציאות.אלעצמולקשרובאמת

במהירות"לישןולומדהאוהנכונים,הדבריםאת
(עמ'הכאב"במהירותו"לכאוב ,) 211(עמ'השינה"

שהאוחיצוניותמחוותרקשאלונדמהאבל ,) 262

ממש.בהןשואיןמאמץ

מלומעומתתאליששלמחט-תבונתוזהנחמן
לתקופהאשתופחות.רציונלייםאחרים,כוחות
אמורהבנה,אביגםשהואשייתכןרונית,קצהר,

שלדדותהבתרונית,שמנגההכוחותאחדלהיות
אתחקרשאלישבזמןהכירו,הם(כךששוןלדיה
פרידתםלאחרבתשובהחחרתלדיה),שלמותה

בניגודצומחים.תזונהבעזרתבריפויועוסקת

עםאמעצילבתיקשרמקיימתהיאלאליש,
להביןמבקשתאינההיאוהטבע.הגוףהעלום,

בילווגיה,עלליתצרה"אללהאמין.אלאדנהכל
אליש],!אמרכן,מזה.עמוקסדוישאמרה,

 .) 51(עמ'עצמו"אתלרמותהאדםלשהתשוקה

חףלאותלישותו,ייחדויותוחרףשאליש,ייתכן
מנסיםאוחריםרוניתזו.אנושיתמתשוקההואגם

אותםמביסהתבונתואבלתפיסותיו,אתלעערר
נדמהכלשעתיםוגםבטובתו,שלאגםפעם,בכל

שרונית,שחםנוצרלפעמיםלהפסיד.רצוהשהיה
משקללאלישלשמשיכלוהבאמתאינהכדמות,

נוצרלבמכמידביניהםלקשרהניסיןולכן,נגד.
מיסודו.עקראבלרשום

החמןאתשעשוהמיאלבוחכם.אפלחמןזהו
שובההיארגעבןתחל.זאתבאמת,לנפלאהזה
המיוחדבקשרללכשות,חניכתהבסיפורהלב,את
מתחילשרקהתבגחתהובתהליךלאלישלשה
מוכנההיאוחוכמה,זעותישבתהלזה.בספר

סביבה,נסובשהחמןזוהתהום,אלמבטלהישיר
אצלראוהשהיאלסדקיםמעכדלהשנגליתחו

ברפלקסיהמסתפקתאינההיאאךאליה.הקרובים
עליהם.להשפיעה mבכמאמינההיאהחיים.על

ה mחקיעלסיפורלכתובלהמציעכשאליש
רצוהאניספרים,לכתובמעניין"לא , mאומהיא

תכונות .) 309(עמ'עליה"שכותביםזאתלהיות
צריכההיאשבולמקוםאותהמביאותאלו

לאיזולחשובומסקןרהעלום,מלולבדלהתמודד
תתפתח.עדוהיאדמות

הדבריםאתלהביןשכדיתחל,אתמלמדאליש
צריךמשמעות,עליהםלכפותלואשהםכפי

אותה"לכוןולנסותבליההתהוותאחרי"לעקוב
זה.לספרגםטובהאלישלשעצתו .) 217(עמ'
שבו,הרבותההשתקפויותשמתוךספרזהו

הנתיביםמצטייריםהפתלתלות,עלילותיוודרך
דרכםהחשופה.המוכרת,המציאותאלהסודיים
לפנימתחתהרוחשתהאימהעיןלהרףנחשפת
מלאהדאייהשדהשבובינייםב"אזורהדברים,

 • .) 12(עמ'שחודים"כתמים

ברךרז'אןריבה

יסודכאכןהמוגדרביטון,אחעלכמושבחים,
ובטהובןשבאךכשםהתרבותית,בהווייתו

אתשומע"אניהמערב:תרבותביסודהם

צליליכמוממנ;ןהבוקעתהעבריתואתקול;ך
באך;וכולךמרוקניתבעבריתובטהוב;ןבאך

ברכהשלמרעיונותיורבים .) 95(עמ'ובטהובן.""
המיינסטרימית,הישראליתלאוזןלצרוםעשויים

הואאחדיםתחחה.בחתיהרהורגלהשכבראף
זאת,עםלהכעיס.אוףלזעזעלהרתיע,עשויאף

נוכחהמתעורריםהרגשותהמלותכלבתוך
האסתטיתלכנותההערכהבלוטתבספההקריאה

רעיונותיואתעלומו,אתהמשוררחושףשבה
שבהםאלה,כגוןרגעיםלשבריריעצמו,ואת
"ומסתכל 5קומהעללוחץלמעלית,נכנסהוא

אח;ךאףעםלדברלאכךיiבסלולר;ימייליםעל
ותשו;שמזדקןבמראה;עצמיאתלראותלאכדי
 • .) 85(עמ'ביטחון"חסר

אורכךביקולא
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