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בשירההפלסטיניתהנכבהבגת:תגידואלגםמסוימתובמידה

שירהבספרימופיעיםאחריםשיריםסדק). , 2010 ( 1958-1948העברי,ת

ביןמפוזריםאחריםנושאים.בשללהשירה,ספריכמרביתהנוגעים,
עלמקוטלגותאובשירהתקופותאחרים,לנושאיםהמוקדשותאסופות
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נץ.אווליןובעריכתבתרגום ) 77עיתון , 2014 (
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ואונני.יותםמאתהמעשיםפשרהרומן

הצבא.אלביחסהדרךכברתעודלעבורהעבריתהשירהעלכינראה
ושיריםהלל,שיריבין-כלומרדיכוטומי,ופחותיותרמורכביחסלפתח

התמונהאתהרואיםשיריםועודעודיבואוביקורת,שירילבין"מטעם",
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 •וחיילות.צבאשירה,עלהמאתגרהדיוןבהעמקתנוסףצעד

סגלעקיבאעמיר



שניידו-אילתשי

חיילת

א.

j? שמ;נה-אדבע-שתיםו
: :· -: -: -. 

~ל~ס;~ים י~י~-ל~ו;~~ים
לאלואלומכונים  .. : .. ·ד··. :

ה.

מישהומעטע;דמטוח,
• : T : -• :• 

~ש :חב~:

עכשואבל
 T :- ז-:

ישניםח~לים
 ... : .-ד

ר~~ה
חו~ה 7 ן~~ ,ת~.ק;ש
לאדמה

בעמידה T-ז:ז
'-: T T 

f?.' ז:רק~ילא ה!~~~ד
ךב;ןנ;~עצכrכת

הראשחבט;ת
:-T T 

~rכל;ן

ו.

~נ;ת iJ~קלrכת;וס~י
נ;צ;ןנ;תריל;נ;ת,~ין

צכ~בש;תז; 7ן;

Q רח;~~ים;קי~ים~

ע,רזפ;ת ,ל~ל~ 9~כ~ר
f ~~~~זים ,םי:rס~

~כ;ןד;ת ,ת;ך~~~תו~ים 9

~~י~ים iJג.ול
לחיםתחת;ניםת;ל;ת -: . -. 

ק;ל:;גיםג.ול

ב.

מרכזיתתחנה
 • T : ·:-ז:-

ךגו~ית

צכ~תוג_ן:

ז:ריק~ת ryס;~ז;ו

~צוג_ןא;

ג.

ולחמנ~הש;ק;
: -: T ' T 

ז.

הסגורבבסיס
-' T T -

בפצוצ~ה
-• . T 

מתד;צצתחתולהחיתה
T : T - : T • : :• :• 

ויללהיללהפחים,ה;פכת
."' ."' -' ' : T T : ': 

~סדל;להררים, qל~חוץ
ה W~לרד;ן, p 9ז~גורים ה~~ר~ח~ליז;ה

ומישהימתואחדח~ים
-• ::• T •· ו• :• • 

לדס"דלקדאר~ה
ח~לתשאמד:

."' T --:· :• 

ד.

מגנהאני
:-• : • T 

מדינהעל
-: • T 

מיםעםדליתביאילכי
: • T • • : • • -• 

ח.

סחל~נובסופ"ש
 ה~pז~ק~;ת 9ר

השבוענמותאם
' T - T -

;!הו

אנישאתה
:· -T :-' 

אתהואני
-:-' -T 

 ~ 20בעמ'המדודהמשך

 2015אוקטובר-נובמבר
5 



1 
בצבעענקלבשלציור

ורוד

אבןאח,תפחותמיליןומנדה-לוי:עודד
עמ' 39י 2015חושן

וחניכה,התבגרותסיפורהואאחתפחותמיליןו
התבוננותהתבוננות:שלעדינהכפאומההכתוב
לקרואהעירניבספחעצמית.הותבוננותבמרחב

בחוריההעוסק ,) 2010(רסלינג,העיראת
מנהד-עדדוכותבהעברית,בסיפורתהאורבנית

המקרטעים,המארותאתלהשיג"הקושילוי:
המרחבשלוהמהיהרהמתמדתההשתנותאת
רבעונהבעתברהמתרחשותהפעולותשפעאות

ההתבוננותשלהמרכזייםממאפייניההאואחת,
המרחבבתוךהתמורותמןלבדהגדולה.בעיר

לששינוייםגםהעתכלמתקיימיםהעירוני,
תכנו,ן(מארה,הפיזיבהיבטהןהעירוני,המרחב

מעמה(סמל,התרבותיבהיבטוהןארכיטקטוהר),
פרקיבכמהמסוימתעירהשואותאנשוי).ממד

זמןבנקדותאחדותעריםלשהשואוהארזמן
עירעמוקים.הבדליםלהמחישעשויותאחת
עצםהיאההשתנותלהשתנות,שלאיכלוהאינה

ההתבוננותבחווייתמתממשתזראבחנהטיבה."

ילדותומקררותפקריםשניהמספרהדוברלש
התל-אביביהמרחבהגדלוה.עבירהותנגחתן

מרקעיותרהרבהבהומשמשביצירהמארדנוכח

שבדרותשמרכזוהזה,האורבנילמרחבמקרם.לש
ההומיםהרחובותוסביבוח"ן

הנביאיםאבן-גבירלו,ברעש:
ייצוגיתפקידישרמרמררק,

הסאונתההוויהאתהמחדד

הילדשלבנפשוהמשתלולת
לארשונההנתקלהמתבג;ר

מהערצמתיותבשתייםבחייו

אהבההקיום:שבחוויות

בילדשמחברהעובדהומרות.
קוראאשרבנערמכןלואחר
אתמגבירהלמחיקה,ומאזין

אליהםלאירעויםרגישותו
ממשיבאופןהןנחשףהאו

לו'"נזה nעודד

אוות f(.יחן!~די'/יןן

הצד.מןכצרפהוהן

תקופותשתיביןנעלנערשהפךהילדשלסיפורו
הארשונההיצירה:לאורךמרזרהמתערבבותחיים,

כמתבג;רוהשנייה ,'אובכיתהבגןילדבהיותו
האוכילדארוכה.שביתהבזמןתיכןותלמיד
וכמתבגרלומורת,לחלויבחייולארשונהנחשף
הנרפיםבר.המתעוררהתשוקהליצרמתועדוהאו

השנה,ערנותשינוייעלהעי;רלשהמתחלפים
אתהמפעילההנפש,לשמתארקררימשמשים

הרגלשלם mמכלפרקים-במרחבהנעהגרף
לחוםממשנאושתכמיההמתךולופרקיםשוגרה,
הוהינתקותהעוטףהביתימהמרחבהיציאהולמגע.

אל-הקחביםהמשפחהומבנימההרריםהטבעית
מעצבות-ברחובותהשיטוטשלהציבוריהמרחב

לבנהאםאהבתשלתומכתמסביבההמעבראת
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המזמנתמנוכרת,לועתיםזרהסביבהאלהצעי;ר
לשמהלךכאןישכן,פיעלאףאוכזבה.תסכול
כמהלחשבבנהאתללמדביקשההאם-למידה

כאילושתיים,פחותומיליוןאחתפחותמיליוןזה
עםלהתמדדואותרתחייבממנהשהפריהדידעה
אתילדעבורשמייצגמהמיליוןהפחותעםהחסר,

שיש.הרבההכיאתהמושלם,
"ברורהעיר:אתכלקרואמנהד-לויכותבערד

האנשויהממדשלהמוחלטתשמרכזיותו
עירוניות,לתפוסובניסיוןהעירשלבהגדרה
ראייתםבדךרהתלויהיחסיתלהתבוננותמובילה

ובהבנתםהעיראתאדםבנילשהסובייקטיבית
אתלהכלילהקיימיםהניסיונותמלבדהמקום.את

התצפיתלנקדותמרכזימקרםניתןאדם-עיר,יחסי
לרקעלמצבר,הפרט,שלהזה)במקרה(המנטלית
המקום."כלפיהמוקדמתלועמדתולשוהביוגרפי

קאלררינר,איטאלרשלמספררמצטטומנדה-לוי
לש"מצב-חחר : rהעמןהסמויותהערים

צורתה."אתלעירהעניקאשרהואבה,המתבונן
ובארשונהבארשנרבעאחתפחותמיליןושליופיו

ארייתובדךרכלומרהזאת,היחסיתמההתבוננות
המתבג;רהגיבורשלוהמהורהרתהסובייקטיבית

מעניקורב-התהפוכותהמשתנהרוחומצבאשר

צורתה.אתלתל-אביב
מטאפרריתבלשוןהעירשלתיאוריםלמשלכך

שלרגשותיולביטויחיוניותהמידתאתמבהירים
שלכמסעהםברחובותיהלשושהשוטטותהנער
ובחלונותוריסי;םשפתייםנפנף"הרחובממש:

הלצחתישלאצבעוניחיוךמרו;חאריתיהארווה
 ""לעבהדו.חזרתייו.לעצמי,אמרתייו,למחוק;.

שילובבתרכןהמכילותקצרותשררותארבע-
לסיטאוציההמעניקותופרחה,שירהשלמקסים

שחיתהמסתורית,בחררהאצלדרמטיביקורשל
הרחובמיזוגשלממדהארשונה,המיניתלחונכת

לששבוברשלמחרתכהכדיעדהנפש,-הגרף-
האוח"ן,שבשדרותחלומותביתאותראלהנער
עח.לגןכעלייהבמדרגותהטיפוסאתמתאר
בהתבגרותחאהשכיחהפסיכולוגיתתפיסה
התבגרותומסעאוכןעדן,מגןסילוקלשמהלך
סילוקו:אתגםכלולהעירברחובות.הגיבורשל

הלכתי;,ער;ךאיננהכשהיאהשדרה"לאורך
כברעמדתי;.לבדיעמדת/'שתופיע;,ביקשתי
לעבר/'מצמצוזרותעינייםהעשרת,;נמחקו
הכבישיםעל/'הבתיםנמאסה;.סתריםבשפת
למרותאבדוים."חלפוהימיםפצרוף;.כללע/'

הנערנותראדם,הומהחעשת,עבירשמדובר

השדהר"בלילות;בבדיחתו:ארבדנר,בדממת
תחתלבד/'אונינשים;.;לשרגליהןביןריטטה
קארת/'עצמיאלעצי;םלשצומחתשמים

עדדוי?"עדדוי?/

שהחסרתאמורפית,כמציאותכאן mמתפקהעיר

רקלאספקשנצורעדמעועררת,כהנותנתשהיא
מחסדיהשהעניקהאשה,ארתהלשלקיומהבאשר

שבמרהקוראהנערשללקיומוגםאלאונעלמה,
עדדוי.עדדו,לשו:

המתבג;רלשעלומוהואפלאים"לש"עלום
מקרםשלקונקרטיתמציאותבתרךאמנםהנתןו
מהורהרעדין,פנימיעלוםבתרךשבריאבלחמן,

ארגדולאשורלהלוידעשוירגעכלברומעוערר,
לא-לחוץפניםביןהשילובמקסיםצורבת.מפלה

ביןלרחוב,הביתביןגםאלאלגרף,הנפשביןרק
הממשי.למרותהחלוםמרתביןלאמת,הבדיה
המסתוריתלבחורההנערביןאחדפלאימפגש

התרחששספקהחלומות,מןהגדלוההאשה-
ארבעהאחריומובילבדמיון,ספקבמציאות,
 .מכרנןאירעואותראתלשחזרכולשיםניסיונות
הםכימצמיתים,הללוהכילשונותתיאורי

יכולההמציאותכמהעדאכזריבאופןממחישים
אתפינוהגדולההשביתהימי .הדמיוןאתלהביס

ביןעוונשוהחטאבקריאתלשקועהנערלשזמנו
התקליטיםבחנותהביקוריםהכדורסל,משחקי

למוצריהקטןהמלאכהבביתהזמניתוהעבודה
רסקלוניקרבלשהנפשמעוקתשברהאופןחשמל.
שלההכרהאתמעצבתהנערשללבראתמציפה
סיפוקו.עלבאשלאבצררךשניהם
הישנהכריכתוביןהדמיןומענייןלכךבהקשר

המנוקדדיוקנומוטבעעליה 1ועונשוהחטאלש
מיליןועטיפתלביןדרסטריבסקי,שלוהקורד
אףילהשלדיוקנומתנוססעליהאחתפחות
בתוספתזר,שזיקהאפשרוקורד.מנוקדהוא

מסמלתהיצירות,שתיגיבוריעלהשרהרהתוגה
לוקבלהלהלשמהבדךרלעבורשישהתהליךאת

אתפוגששלפנינו,היצירהגיבורעדדו,עצמית.
קררכןשנפלההנרגנתהזקנהאיררנרבנה,אלירנה

לגיבורשבניגדואלארסקלוניקרב,שללטירופו
להתאפק,התל-אביביהגיבורמצליחהרוסי,
ריקם,פניואתושרבשרבשהשיבהביתאתלעזוב
המציאותגדותאתעצמועלשמקלבכמילונהוג

בשדרותמהבית"כשיצאתיבוגרת:בהשלמה
הביתה,מדב;רבעצמיעצמיאתשמעתי ]".[ח";ן

תוחמה;,ברץכבדתארוכה,והדךרהבית;ה

עי~י;,פקחתיעי~י,עצמתי ]". ,11הלכתיעורדהלכתי,
עלבאררי1.ורפרפוצחוקפלגיידיים;,טלטלתי
עבלבאתכלתשליריעהשקט;הנמתחההשדרה

בעצמיעצמיאתשמעתיפלאי;םלשעלוםקל;.
הקלוות,/נתמעטוללכת;שהמשכתירכבלמדבר.

כברשמששלוכתרםלשלום;,הפניםשוילחתי
דווודים."גגותהאי;ר

הענקהלבציורלשהמסתוריתההיעלמות
שבהלדיהרהכניסהקיראתעשיטרורדובצבע

לתהליךלרמחעשויהייאמן,הלבתיהתרחש
עשברלידיעה,מאי-ידיעהלמעברההבנה,
שלאים 1דבשישנםבגילויהמתבגרהגיבור
יהיהלעלוםוהמיליןוהזה,בעלוםלהשגהניתנים
בפרטלוספרותבכלללדמיוןועדייןאחת,פחות
באחרת,אחתמציאותלהחליףכוחדיאיןאלוי
אתקמעהלאחרתכדיהפחות,לכלבהן,ישאך

טובהתקופהחיתההגלחההשביתההקיום.שברי
לבראהזדמנותניתנהאזחרקאכילהתבגרות,

"ניגנואמנםבדריוהאמיתי.העלוםעםשלםבמגע
סגור",גןלראותנעיםכךכללאזהאתהזמןכל

הפרטיגנונפתחשברהזמןבדיוקהיהזהאלב
זכההאותל-אביב.ברחובותהמשוטטהנערשל

רגעהאבהרהעחגןאללשרבקצר-מעודלחסד
הגיענועםעברגמהממנומגושריםשכלונולפני

 •לבגרות.
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המוטו:אתלתןרדיןודקעבזיכתדותיוספדבפתח
מצבתלעהכתובכשהייתי",עונדוי"השתניתי,

הלוםזהביטויבתלוי.ז'אקהשוויציהמתמטיקאי
המחברקרחתמתאירוהמשתקפתהחוויהאת

בחיישעירא;ןחחייםפקרמאחוריובספח:

הכלולתמגותתמקצעויתשעבייהומשפחה,אהבה
וביציהרהישארליתהתקשתרו mמיענפהפעילות

בישארל. mהתדבחיילעמה mחשהטביעה
המקצעויתופעילוותלונןודיןודלשהביוגרפיה

 mמדכזידמויותעםאישייםמפגשיםלוזימנו
חזהדיד mישארל,מדינתלשדמותהאתשקעבו

ביותרהומסעיריםהחשובים mבמאעדועיניובמו

 ,'דע'בגדדהיהתמידכמעטזאת,עםהיישוב.בחיי

לונןודומפשר.מחוחמפנים,מתבונן,צופה,כלרמה
לויסודותללבונוגעיםהםהסיקחובנשואימערוב

שוומרשויות mבהתצופההנולעלוםאלוםחייו,
לכדימביאואינוגםאךצונן,אשינוק mמלע

לשינויהמכנוותית mחבאופלויטית mפעיל
הפנימי.עלומושליניואוהאיעחיםמהלך
לשוחייועלכמתבונןעמדתואתמתארלונדןו

גםמאפיינתזווסקרנותמשעועשת",ב"סקדנות

עד.היהשלהםהאירעויםמןדניםאליחסואת
אתתיארשבובאופןנמצאתלכךמובהקתדוגמה
הימיםששתבמלחמתית mהמזירשוליםכיבשו
המערבי:הכותלאלההמונים mנהיואת

אניגםהמערבי."הכותללעבדעשטואדם"נחילי
דברהיהלאלכמיהתיאלבהעתיקה,לעירכמהתי

אזשעדמהכלפילסקרנות."אלאדתי,דגשעם
וכלפיהערביםהשכניםלכפילארותו,עלינונאסר

האקסטזהאותיהסלידהההיסטוריים."האתרים
ופתקיוהמחלוותהושופרותהתפילותעםהדתית,
בסדקילנעץוהמנקדיםהספיקושכבדהבקשות

העידאתלאדותהאפשחתההדדויאני".הקיר
ומנהגיוכמיההסקתותלבונדןומעודדתהעתיקה
מקהדבכלאךסליהד,בומעודדיםבכותלההמון
מעורב.לגמדישאינוהצופהבעמדתנותרהאו
עריונות,לשם mבכמלזלזאינולונןודידןו

תהליכיםלהניעקחמיםומיתוסיםדתיותאמונות
האומה mבמי . mהמצאיאת mלושנהיסטרויים

מלחמתלשאחדבתקופהכיחטאלעמכהאף
אוכןי. mההמיתוסעבצומתלזלזהימיםששת
הדתיתבאידיאלווגיהלהתענייןהחלהזמןבחלוף

הבנתמתךוהמוסלמית,אמתאוףהיהדוית
הוכללהישארליתהמציאותלעהקריטיתהשפעתן
האומהצחמשקיףהאוזהבהקשרגםעלומית.

אמתהמייצגתלכשהיהשקפהקיימתכיסבוראינו

נתוחחעניינועיקרכיודומה~תה,שאיןאחת
בהן.הטמןוההדס mלכבמעדוותוטמןוהערירנירת

לוזימנהלונדןויןודשלהעיתונאיתעבדותו
היסטורייםלצמתיםשנקלעואישיםעםמפגשים
היולאכיגילועמםעשךדהאריונותקריטיים.
הגיעוכךבהיסטוריהד mהמילמקומםמעדוים
חייואתלהביןיכלואינוכמעטאישכילמסקנה
לכך.חשיבותאיןאףועביניוההיסטורי,בהקשרם

גולדוהאוהקועבהדברלונןודלשלעדתוכיחמה
לאדםמצועתכאשדהוצלחתו.שגשוגוהפרט,לש

קוחתיו,ישובצושבהלכשהיאידיאלווגיתמסגרת
שמאמהיחתלבחןועליולונדןולשיטתהדי

מזבחאלאאיננהזאתקוסמית-קוסמתמסגרת
סלודלשונדןוכלכאכן,חייו.יעקחלעשיואכזרי

ומרקידמחבבהאוומיתוסים,אידיאלווגיותות, mמ
אלמופניתהמתמדתסקתותוהם.באשדאדםבני
איןורגישה.אותנטיתמלדתהותעניינותושיחו,בני
האישיקסמומסדוחלקטמןוזובנקהדוכיספק

המקצעוית.הולצחתו
יו mזיכחנקראיתכילתןרדמעידהספדבמהלך
לשפהיה mחיקהלאומיות"סוגייתכיחשופת

יותרהדנהבפלעוו mאמעסיקותלוטריטוריה"
דניםכיגילהבדיעבדוכימלכתחילה,שסברמכפי

זהותיפשראת"להביןהצרןומןהדרונוממשעיו
מעשי-כילעעצמואתמוכיחלונןודהלאומית".

אוינטאויטיביתחובבניתבךדדנשעואלהביחד
לשם mככיחמהאלוםממש.לשמחקרללא

בספחהופעתםךדדפילעלשפוטאםהנירחים,
לבתילועתים"לקטנית"ךדדבאותהקוודאהאי

מלכתחילה.מכוונתאומעדות
אתוברגישותבחוכמהבפיחט,לתארמיטיבלתןרד
המרגשיםהקעטיםאחדיהם. mומשפחהדריוקרחת

שבנתההמחבר.אםמתיה,לשבחייהיוםמאתר
ענייהפעטוה,לבתאםגשחה,חיתההשערים
לוכןבתה,אתללכלכילכהלאהיאובהדדו.מהדוד

כטבחיתלפתסתההועוסקהבקיבץואותההפקהדי
מחשוביחפין,דו mאלשהילשחמיבביתו

המאהלשהארשונהבמחציתהציתיםהמנהיגים
ההתיישבותמחלקתבארשעשמד(ומיהעשרים

לסצוילווגיהכפחפסדווכיהןהציוניתההנהלהלש
לאחד , mהשבתבאחתהעבירת).באתיבדסיטה

הביתלעבישביתחמפרכתעבהדולשיוםעדו
לעיה mמחשבאתהלעתההמלעה,דמיאוחרויהם

הכתב:

ים mהאומספרלפיחלופת.מעטעדו ."שבת
האווירמזגכימסיקהאניהביתאתהיוםשביקדו

ארבעכיהשמים,אתאדיתיטרםאניאלבמקסים,
לאשמשקןרשאףבמטבחביליתיעשותעשרה
צדוקת.בחלוקהמתעסקלאהטבעאליו." mחדו
סדריאךלכלום,שוהובצודהמאוחמעניקהאו

הצדק.עלשומריםביותרלאכנארה,העלום,
גםאלאמפרכת,עובהדוקלוקללחםדקלא

השכבהאנשילשחלקםמנתהאובאפלהגיששו
 .) 40(עמ'העובדת"

לאךדודניםוסיפוריםפסקאותוכמהוזאת,פסקה
המהפכהבגלגליהשמןכיממחישיםהספד

ודמםחלבםאלאהיהלאהוישארליתהציונית

הידעויםהמנהיגיםאלההיולאמחלוליה.לש
דניםיחידיםאותםאםכיהמהלולים,הומצביאים

באופןאםביןבעקבותיהם,צעדואשדמספוד

התהפוכותבגלינסחפואםוביןומעדומתוכנן
דודםובניהרדיואתמתארלונדןוההיסטוריות.

וקובעניצלוים",סחופים,מהגרים,חרב,כ"פליטי
בהישדרותםמכריעתפקידשיחקהמקרהכי

חזונואתלהגשיםוניסהפעלשתכנן,מיובחייהם.
ותעתעושסטואלהדווקאהם"הניצלויםנטרף;-

לכפרדלוגודמתזאתהשקפהגםכינאדהבגולד".
בלצהחייםמןק mלוהתהגלודותבאידיאות

גדומתזאתהשקפהלממש.שישעריןואומטהר
הוטרגדיותהאסונות,הכאבים,בתיאורלהעמיקלו

וגיבוחתיו.ספדוגיבוריחיושבלצןהאישיות

היחידהדברכימעידלונדןו
ניהדרעייתוחששהשממנו

"התשוקהתשוקתו,היה

תמידאחהבמקוםלהיות
מהדוהאואחד".במקום

הקייםמןדחייהאותהכי

אלוהמשיכהוהשגור
עבלומותדירנוכחתהנעלם

חייוכיתחשותואתומעצימה

בהלוה"בדיחהאלאאינם
העבדשכןהעתיד",אל

עםנעדר.הוההוומטשוטש

המובאהסיפוריםאוסףזאת

לשדיוקנומציידבספר
הישארלית,בתרבותנפשרנימיבכלהנטעואדם

ובארשונהובארשהיהדוית,בהוויהאףמהבמידת

מחויבחשלונדןוחייועלבכותבוהעברית.בשפה
אוכל"איךאבותיו:אבותקרחתאתלוספרלחזור
ביסדוותהנדתי,בתשתיתשמונחמהעלללדג

"זוכותב:האוהעצמיתלזהותווביחסזהותי?"
יהדויות,והןעבריותהןהמכילהזהויותמעטפת

לונדןוהעברית".לזהותימסודהבכורהמעמדאלב
ומצייןהשידודבשדותעבדותוארשיתאתמתאר

תחשותידיעל"הונעוהוותיקיםהשדריםכי
מופקדיםעצמםאדו ...אוףציבוריתאחריות

וההשכלההעבריתהלאומיותשלטיפוחןעל
בודבקואלהתכונותכימוהדהאוהכללית".

אלה.ימינועצםעדבוומצויותמהבמידת

האדםבניכיסברפיתגורסהיווניהפילוסוף
למשתתפיםוהמשילםמינים,ללששוהנחלקים

פעילחלקהנוטליםישהאלוימפיים:במשחקים
כספידווחומפיקיםסוחריםאחדיםבתחרויות,

הקהלביציעישוביםאוחדיםההתכנסות,מן
לונדןונזידה.ש mהמתעלהצדמןומשקיפים

אוינו"ההוגהעמדתלושקוסמתככלכימהדו
הביתתחשותסקרנותו,עריונותיו,הדיעשוה",

נלודשבולמקוםהומחויבותבאצרוחששהאו
אל"לעחק"לומאפשריםאינםאלהלכ-וגלד
מקומואלוחחדשבהאוכיאשרינוזאת.עמהד

הציבוריבמרחבפעמיוהחדהחשובהמרכזי,

 •הישארלי.

הולצמןגתית

מגרמנית:רתגםשקואר',פלעולש'שאלותנובט,נוטלרו *
השובבנימין
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1 
עמוק""גובהת

פדרססדק,כדיפתוחבדפמן:דניאלה
עמ' 69 , 2015

דממ;הלשאחדתוומתחי/למסתיים"בהרף-עין
הערשאלהאין-לצי!למןהדבריםאתשבואר
מובהק,בריאהמיתוסשהאוזה,במוטוהגדלו."
בדפמן.דניאלהשלהארשןושידיהספדנפתח
בדףהארשןוהשירמןמופדרותהשורותארבע

הגרפי.בעיצובןגםהספדמןמובחנותהוןריק,

אותושלישירהמשךהאובספרהארשןוהשיר
 ה~~?? iJ~נ:יי~;ה iJ ז~~~נכם 9 ~"-בריאהמיתוס
ק~ד~י~ל~גל;ה ז~~עחי;סד [i ~~ l/~ריחת

זק~ןרד"~~חר;ת~ח:יי;ס~rt,ייטורב;ג;י;ר 1J /iלנ
יחדגםהושירהמוטו .) 7עמ'כותרת,(ללא

סיפוריבחבהמופיעאדכיטיפידפוסמתאדים

איזןו-השונותבמיתלווגיותהבריאה
תחילתהבכךומאפשרמרפדסטטי
הספרלואוךדמכאןהחיים.תנעותלש

ללכדובדפמןמבקשתחשתי,כךכלוו,
לשהתעדותייםביטוייואתה mשבי

והןבמוטוהןהזה.הבריאהמיתוס

הסטטיהאיזןומבוססהפותחבשיר

אוילוחדויסה,עציהרצמצום,לע
אובות mכהתמתאורתו mהפ

בו.צברושהיההחומדהתפצרות

עלי'עטיתיבספרהלשישיהשיר
הנשואיםבאותםעוסק ) 8(עמ'שיש'

הדבריםאתמתארהאואלוםממש,
"עטיתיהצמצום:תנעותולבבוההפוךהכיןוומן

~לא ~יל~זr?~כל; 'r;1ןנ;ג~ל ;.זש;ן~ ה~~ ש;:pז~לי
:;נ~די ה;~~י:z~ ך;.לזrר;z~ לi;ך-ף~ ~~ארש ~~ז::?

ry ~צו1כחךוסמ1י 9ק;ק 1~רגי-~ ,;ף~w ."מנ:חי~

שתאוהרהבריאהלתהליךהפךותהליךלפנינו
וס, mהאלב mהמןהיאהתנעוהכעת-לכןקדום
בטרםהקוסמיהפוטנציאלאלהוחיהאישיומן

 mחחבדפמןלששידתהומימשוו.התפשטותו
המתחאולהזאתהפעימהתנעותאלשוובשוב

להבחיןמענייןהמגמות.שתיביןבההמתקיים
לתיארובאקוסימחוניםעשוהשהיאשבימשו

'גובהתהשתיקה','~נן~ך : mהמתמהדיאלקטיקה
חלקןאולנוספותדנותחגמאותקיימותעמוק';
חשופתהאקוסימוחניםבאמעצותבהמשך.אתייחס

ההפוכות.התנעוותלשבו-זמניותןאתברפמן
(עמ'עצמו'בתוך'מתפצוץבשירנוספת:דוגמה

מערכתלתיאורחמיםאוקסימחוניםמשמשים ) 18
 , mנמסאינהזשהותהנשיתדמותעםיחסים
בוהותקרבותהתרחקותלעהמבוססתמערכת
היאהאחזות; ]."[נינאחזתהיא"השמטות;-זמנית

ן; • i mזד-_ר,;~מצתמ~ד.'";,·::;·אזהה~ני Tאל;שאי;פת
:· :· •• --:-' T T ' : • • 

!היו~ים;, 11-ע,הmדtדי~נכ:ם ; mומ~ס m ה~~מז;;

 ,";מ~~:;נתןri i;זפי:נ~

פעימהמתאר ) 46(עמ''אקליפטוס'השי;גם
שהאיסופית,איןהועמקהידיהדלשמתמשכת

בות mלהתעדהאינסוף,אלהתחממותזמניתבו
 {ITTז:י~ w ל~~;ך t5 "-השירמסתייםכךהתעדותית.

8 
 385גליון

 ;ך;א~~דל:;ני~ל~ה tf ~ר~~ד~~ף-ז;רשו~;הז:יtדי~t?.יג
י w ~ז;י~ל.תל1ינ:רךz;ר~ל1י WJW~:;בילי~ע,מיק;ו:z:י~רכו
ע,~~ים~ר 9 נ;:rז~~חית;~ז;ינ~ה~א;ן '/ק:tףער~ז;יה;;ם
בארשית".מיאל /-אסורשנרשלשמי;םאגשש

:--'' -' - T : '.' T :• •• : • • • 

שתנעותישעצמו',בתוך'מתפוץצבשירכמו

קרבהשלכתנועהמתקיימתהוהתרחבותהצמצום
הזלות.לביןהמשותררביןומיזוג,ריחוקאוק mומ

עםבמפגשהעוסק ) 37(עמ''בדית'שבירלדוגמה,
~~יםל.'ךת; iJ~~נכד ~"-השורותמופיעותגב;ו

אחריםדניםשבירים ."ס~~אן [iת/ 'l]t:;ודרית
לביןבינההיחסאת mמתאהפעימהתנעות
המצומצםליסדוהצללוההמעדוותדווקאהעלום.

שלבותו mכניסתמאפשרתשבקיומה,הומוגבל
תעדותית.להעמקהמובילהודברתוכה,אלהעלום
שלבבםנפלאיםשיריםשניביןלהשוותמעניין
'העציץ'הנוהארשןולחץו.הפניםביןשכזהמפגש
הודעל;;היועדצפ;ךי;ומצרדחמ;ה"א;ך- ) 13(עמ'

w רי;וwל ~~~~ר ~ה~ ~י;; ן;א~?~ד~r "~גו~יrrrr iל;ן
 //~שרנ:חיו;ךר~תך~1י 41נע,;ציםי;ו 9רסי~z:יר~קי;ס

בפעימתמסתייםזהשיד .ריחנ:יי" 41ששדtףער

 ''סת'השירלעומתו,העלום.מעלהופהדרצמצום
המסתייםזהה,בתהליךלתפיסתיעוסק ) 11(עמ' .

משמעות"איזו-המלשימהההתרחבותבפעימת
,ל~א;ה ~פ;ל~שנההז;;לשנ~ה ; mלהייכהל;כבד

זאבו~רג/ע;מבט~ "בלב~ ~רט~~:לש; ש~~ ~צ~ש;~
ל i ~ ף~~,עז~ו ~ ot5 ~~;,;י~לת~ rr ~". ה~~·~שס;ך·~,;וף

~חדיםל~ק;מ;תזיך;מ;ת~נו A~י~ינ ך~~~ ;~ארtק1י
העזירההי;ת;מתםלבדמשמעות;אין;תבניתנ;ו/לש

 ·-ז •:;- •- : Tנשכח~';,נ~צד,~לש~

למשבצתמוגלבתבדפמן-לשי;והמצוא :בנקתדו
מאפשרתהיאשאזאלאאותה,מת mהתשמש

לוחוותתוכה,אללבאולטאהלשלמבטה
לנגיעההמובילהמשותפת,תעדותיתהתרחבות

לאותהמעברק mההחורגמשותףהוויהבגערין
הנשכחת'.ב'חצרשמשמשבצת

בות mההתלתנועתהצמצוםתנעותשביןהמתח
עוסקיםבספרשוניםשויריםמוכער,אינו

השיריםמןחלקשלו.אפשריותבהתפתחויות
"י;.חד-לדוגמהבכיוץו,מובהקבאופןמסתיימים
ברנכרנר1י ס;~~-י~~י~דקר;~;הס:ינ:יי ם~~-י~~

(עמ'הפעום''הוגףהשיראו ,"קו;נ~?ז~ללי~ךם
תנעות mצעישלמפשרותיארומופיעשבסיומו ) 27

~ק~ד T/ ~הו~;ף 1j!כ 41 '/ב;:i:זפגחם"הךו~ף-הפעימה

a ~ t? ~!iקרי~ת;; רt5 ף~~/' a ~?אחדיםשירים . "ומ
קח~ז~ד"לא-הבינייםבמצבעומדיםנותרים
בנשימה.עטו;ףזהאתאשאירנמע;טש~שא;ךלקהת;

Wל~ידל~~~· r דחי~ ר~~~~הt51. ~~~·~ אזm ; ןiה 1חשו;
 .). Z9עמ' Tכותדת,(ללא "ףי.?t.סח?קהט i1mל~י~~tקיך

מעוגנת mהמתמבות mההתתעדותכיחמהאך

חוהושהיאהרבהצמצוםחרףבדפמן,לשבהכרתה

לקארת ~~~ל ~~ק;םך ה;~~ wר:;ניק rr"::ףדק-
~t;36עמ'לתךו',('נרקמת "ה~יכ (. . . . 
לשהנמשכתבות mההתתעדותמגיעהלשיאה

אחרילהתרחשבצפויהעוסקיםשביריםהכותבת,
בספרהלשישישבירכבדשהופיעהמוות,מותה.
כחלקנתפסתנעוה,עוצירתכיווץלשזעכביטוי

שבירהלאה.מוביללוכןמתמשכתמפעימה

אותםשרבמופיעיםלמלש, ) 55(עמ'עמוק''גובהת
לשאוקסימרווניםביניהםלעיל,שנזכרומוטיבים

חיה:עםתדועתיתהתמזגותוידיהד,עלייה

עמקוגובהת

קבונ:ר:וי רtן~~
לrזחקבןחים rmזלת
iםאךד~

~מקג;~rןת י~~ו~אםך;

קךףiים~ו.זי~ירכםע:;נוים~גי
ם. ry ~זדי~סה י~~
rזק~יםאrזויחם

 .ה~~רב;:~tקים ?t ~~~נו

קבונ:ר:וי רtן~~

ד~ים q~:;נים

קחמ;ת m:;נ~חל

tףידי mא~ל~ירם
 . mסליח

ז;ק.תך י~~~גוף

q זקכm מק~~לו~
a ח:וק;~לו-~~עו

לכ.ל"אחדרוח"ו

חושןאבןהבי,תעםמדברחסןו:עמיחי

עמ' 75 , 2015

רחבהשירהמניפתחסוןפורשביכוריובספר

למשפחתיעודהומיסטיהאוניברסלימןהמשתרעת
אלובייחדוהשירים,מןחלקביותר.והאישי

מאודמזכיריםהמיסטי,לקוטביותרהקרובים
חסידיותמעשיותותככיהם,מבניהםבשפתם,

אףמברסלבנחמןדנילשהמעשיות(סיפורי
שיריםהשירים).מןבחלקומצוטטיםמחברים

קלכיעדוסמליםדימוייםעוזימורכביםכהאלו
לואכמירחהצעירמשודדאותםשכתבלשכוח
הפושרהשבע-עשרה,המאהבןלבן-זקןחסיד

הארס.לשהקיומילמצבואלגוריותבפנינו
שהייתי''מעשהמתךוהשלישיהביתלדוגמה,

תנופהללאגדל;הצפ;ךשהייתי"מעשה ) 14(עמ'

~~חרק םי~~?זT rנכי iלקצ~ל ?t ·~נ T ~~~;-:~;ך;ח~ י~~~ו
rז~זן; ט~~נ;: י~~~ר~rז~ז:יי ;rr;~נה;נ:יידלא m נ~? t5ס

 ד~~לא~יש~ק;ך ry ~סעין;םר~עית i?41 ח~~ א~~~pז
~ a היעד'אישמתוךנוספת,ודוגמה .לע,זר"~רי

יעך;;.אינ~ישביםהםמדוע- ) 12(עמ'מדבר'

ע,בךך;ךנר.לבא;-זק.~~לזpו ד;~ר~~~ינ:יי~ת~~ינ:יי
~ח;ך;ת ת;ש~~ /:ת;ש~~ם ryוד~ין;~~יםחם

~ס~ר1י~קלט~~קשדר .rrזד-םrזזpק;ט~ת~~קש;ת
 ב~~~ת?סקל א;~ר~ש rrל~~קש;ת~פ;תע,למ;ת
פ;התבן;יםס~ח~ם~ם~t;כי~ים~ם ;ת;ת~ wrrמזי~י

~ה~לה t5vכק 11mחמ 41:;נידי~זי~ים ת;ח~~גי 41כ~ינ:יי
ןעין;ם."~ינ:וי~ל ה~י~~~ה a~יע.י~ך;סנr.חד י~~

תיקונואלהמתמדתוההשתוקקותהשברמוטיב
כלוה,חסןוכבשידתאלובדוגמאותבלוט



במעשיותגםכמובן,מרכזי,והאו

מתדפקאינוחסןואלוםהחסידיות.
החסידי,הטקסטאוהדתהעב;רעל

כבןחייובהווייתמעוגנתשוידתו

מילאויםחיילנכד,בן,אב,זוג,
אתלחשוףמבקשחסןוהלאה.וכן

הקשדואתהחיים,בהווייתהקשדו

בכמהאתמקדזוובשרימהבחלו,
במוטוריקה'ניסיןושבירדוגמאות.

חסןומתארשבו ) 50(עמ'עדינה'

לאדוךכחייל,באוטובוס,נסיעה
דימויבומופיעהיןדר.בקעת

זהמאפייןלתארניתןשבאמצעותו
כפלו;הזכ~כיתעללחיי"למוח-ו mשילש

סימני :לארות 'מכנידה :מא/,ד:מללככתממגנת,
 '' ' T : ' T ' :- : ''. ''. : '•, :גא~ה."

:,.• T 

פדנץלביןמבדסלבנחמן
האחדגאונים,שני-קפקא

מספריחילוני,והשנידתי
מצבועלאלגורייםסיפורים

זהמשתקפיםהוםהאדםלש
תיאורמופיעהשירבסיוםבזה.

שאליוהתעדותילמצבמופלא
הגתלותבואין-חסןומכוןו

במובנההקדשוהשלמוחלטת
התנאשחווההסוגמןהדתי,

(עשבהתדדיןובןחנניהדני

עטוףהחמאיםבידישנשףרר 11 ••••••י
ב mמבוישאךתודה),בספר

במקומותגםהשונים,בגילוייהלהתבוננותפתוח
לחפשה.נהוגלאבהם

מןלכאודה,פשוטשבירזושרימהאחתום
בילדותוהעוסקחשד'משפחתי'דיוקןהמחזור

חמשבןכילדחווייתובומתאורת .המשודדלש
היעד''אישהשירבסיוםאשדהאיילה,אלנשוב

החמקמקה.הלשמותאלההשתוקקותאתמסמלת
נלודתי'אםי mזכ'לאשבירשובמופיעההיא

לזהותחסןושליכלותוניכרתלשהלןובציטוט
גםבוהמפעמתהקדומה,ההשתוקקותאתבתוכו

חי,האושבהםוהמרדונייםהחילונייםבהקשרים
האדכיטיפיתאיכותהעםמגעלאבדמבליחאת

זעiקתנאכלההמחל;טהתה'ועשבתןנל;דתי"אפשר-

 ן!~~ס i ~ T ~ג~ ~~~-סר 9 ;~~קיק ,; ry-~ארש:~:~?
זקי ry ~י~ףא~ל ;ן;נ~?~בלוס~ע,ך~ת;דך~ס;ף
~~~ t2 iז:וי~א ר~~ריז~l? ".כנשואתהאיילהרי~א

הקצרצרשבירגםמופיעהסימבוליתמשמעות
למקיף~כ?ז:וי"לו-אמצעי'הבלתיהמפגש'עבניין

 ".ך[!;בו ןj/~~~זקירלהל!ךiשס:ינ:ריס~~ל!ה~ת

הסתרוביןלחלו,קדושביןהמתמדתהתנעוה
הספד.משידישידבלכספוגהלגילוים,פנים

 ) 37(עמ'עיניים'להאויןיפה'עלמהשביראתמקד

במלואו:כאןהמובאפדומן,מנחםלדבהמוקשד

~ר;ת;ק g ~~ל /oסיכגחיזסזpשךך~~ית~דכ גW.ן'"
כ:;ב;יי ?iךשךיסק~ןיiד:;ביב 9~~חhינ;ו~ת~~נו ה~~~

w iי~ר~עזry; אי~ a אז;י'!iא~~רז::~~אר~~ארפ!ל 
להלךיתירסא P: ~עלוי~סאחיא~י /:ר riסז~תן; ל~~

~א~ב~יל ;מ~ י~~ =סר~~~סה~יו~תן;ע.יי~ין!?
-1תך ;ryנע,להעךך;תך ;ryנע,להמן\ט ך/~~~חכנזם

~ע~םהוא~חכוסקשך~י;ן ם~~~חכושךיסק~ש
זק.~נכב ן~~~כ~נ;ו ;מ~ס~נוי hל.סלס~חכ~תזן\ק /

~ף~סאנו /./א~~ ?iץ p ~ים P:סר~לסרסם 1 תי~~ר;~
~יכולא /:ש~~חךנ;רנ;~נורי1ם 9Q ~?חנ:ייכ~ם ף~?

 ".ם:~~סזpליםנכקפות /oחכק 1rnפ;חרא;נ:רכ;ת

בספרמופיעההעינייםללאהיפההלעמהחידת
לזהותביחסשוניםפירשויםוקיימיםהזהו;ר
מקולבזאת,עםהותוהד.השכינהביניהםהנעהר,

שאיןחידה-קארןמיןכאלזוחיהדאללהתייחס
לוחקורלההדדלהמשיךוישתומה,עדלפותהד

השכינהמשוגאלשמתייחסיםמישישכפי-בה
שמבקשהדוחהלךזשהוחמהעצמה.התודהאול
אךהקשדו,עםבמגעלהישאר-בשידתוחסןו

שאלהמשחק,לשב mבמכילד,זאתלעשות
מיטשטשיםהזההפתוחב mבמהותבוננות.

סרטופלוז'אןלביןשרב"ישביןהגבלוות
ו'וביןאחאד),לסטאדמבריקבאופן(המשושב

עליונגזרומאזבכל,המסתתרתלקדשוהשנחשף
לחפשה.

עצמידיוקן

 ,ם:~~ י~?ע;~ךס~ש~ן~ל.י
 ;מנ;:/oק;~יםה;ךיר .ף; nry ~חרק;לא

 .;ת~~ /o ~ם w ~~י~יכיס~ךזקי,

ה. aע;~ינ;הוא

ס~:ם~ל~סא~ק ;ט~~~תמ;רידהוא
ר~הנכק~ת, /o ~~בו~ת;לאר;ת ה~~~

i? ךפ~ה ,ם~ר~נזית~rn ,קבוקיותצ;ת~~ o/ א~rn 
ורויכ~כ~לירנ;~~ים~ים t2קר~י~ים~ר~ישס~ים, 9נ

 .ללכ~סי

פדלגיא

ובסוףהרעושת",המקסיקנית

אח;ךאישקדאח;ך"אוישהיום

האישהאומיכשוי".ופסנתר

זההאוהפסנתר?לידלצהדהזה
לתמוהאותה,להכילשמצליח
והידידות,בעליותאיתןלעמוד

מסכה,ללאחייםלההמאפשרזה
עקיףובאופןופגיעים,חשופים

 .יצירתהלהיוצורותמרחבפותח
יכלוהאתאמית/'פרטנר"כשיש
השלדיםאתלסלןולהצויא
בבגדיםעשטפת;החבויים

להםונעלתהמעצבי;םממיטב
פרטנר"כשישאיכות";נעלי

החלוקאתמעצמךלשמוטיכלוהאתאמית/'
 "הצלקות".כלעללהצביעלא;טלאטלוהתחיל

המשודדת,לצדלהיותמסוגלאחדכללאאלב
האואםדקמשידיה.אחדבכותרתמכריזההיא

רגישויותשלארוכהלשרימהסבלנילהיותמסוגל
הכשדןומהותאת"להבין-הדוחבמצבשוינויים

להבין ".הפגיעותהרגישות.החשיבות.התופעה;.
את ".עובדתשהיאהנפשיותהתלאות.את

אוףאאוטהמתפץרהצחוקאת .1לדגעהמופנמות
ליהדלהיותהרפיסות".מלוההתנגחת ".לבוהר
לשאו"מיעצום,קשויעםיחדגדלוהזכותזאת

 .יהיה"לשאשםלהיותמסוגל
העושראתלהקיףאפשרילבתיזהיהיה

לביקצהר,בשרימההספדלשהומורכבות
שלמותארוטיקה,כמונוספיםלתכניםלהתייחס

אתלצייןבליהעירוני,הניכוראוהנשי,הגוףויופי
ה~ניםתמונתהספ;רשלד mהמיהגרפיהעיצוב

הישיהרהוכתיבההקדמית,בכריכההמהפנטות

שאחזורבכךאתנחםאלויהמטאפודות.ונטלות
הנארה"ממילאהמשודדתלשהקביעהעלאניגם

 •מוסתר".

תצילואלאותי/הצילו

אותי

הוצאתפניםמסכתמיכאלי:ציפיללי
 , .ד ·.· ·.·-

עמ' 150 , 2015עכשיו

ציפיללימציינתהעיתוניםבאחדאיתהשביחה
כמהו:בדיוקהיאשהשיהדמדגישהשהיאמיכאלי
לאהכינמךו,הכיבמקוםלהיותלהתרסק,יכלוה

השיהדלמעלה.עולוהצצההיאופתאוםמבוקש,
הזלותשלידושקצהרהיכןחייםמצילתהיא

אחת;בידהחלןואחעל"תלויה-מלהשויע
היד ".נופלתאניאותיהצילו ".כלויעירומה

התאמנהלאהידגופ!יכלאתלהחזיקאמונהלא
ידהיאכי-גופי"משקלכלאתלהחזיקמספיק
כדיתוךהפנימיתבאמתעוסקת , mיוצכותבת,

בקיוםלאחתדיהמחוספסתאינההיחשפות,
הברוטלית;האדרילכותע;ם"להתמדדוהמדרתי
"היד-המנחמתהידגםהיאאלבהחשוף",הבטןו
עליזשרדםמדגישהאניעכשיוכותבתהזאת

אותי".תצילואלליפ!לויכלו;האניעכשיומשה;ו
תךוחיים mמאפשאלאהלצהחלבאינההשיהד

אפילושהמשודדתהדגשהליוישנפילה,כדי
אישמאשימהאינההיאאקחבטית.להיותנהנית
אתלגאלובה:שבחהדהדרךזאתהקשה,בקיום
לעיהנופלתהואחריותהכתיבהבאמעצותעצמה
צדיךמישהומלא;החיים mמש"זאתבלבד.
עצמו)".האוזהאם(גםעלי;הללשם
עלמדומיכלאייעדותגםהקשוילצדנעטה,אלש
אוףשעמית mלהי , mאויתנ mצייברגלייםשתילע

 mמצייהאיוכך , mהמצאיממנעמימכמהליהנות
בקוובסק1ילש mבפקדטיקמאמינה"לאצעמה:את
אלוספטרויביסטייללישי ".יים mמיתהלע

צלדבחייה,אחדיוםלשבתאירואפילוחחניקי".
הנקוד"לעשיהאפדחיהעבהדויווםהתשישות

במסעהדשרימפס"הפסקתמשכירים",פילטיס
בן-כסהשלמה
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1 
שקדייהוניחוחחדתער

דקויות,טוב-ישראלי:אבןאילנה
עמ' 64 , 2015דדיעיתוןספדיהוצאת

אשה

;ח~ה~לי;םזpל~~פור~ק~ה .1ל~סה~~יש,;לא
לרווכ~קצו~ה /~~עו~י;ס!!קערתשוסל.ת ;תרכ~~~

~ל~לב"זק.~ינולן~ןל~ך;סל~iש
שניכזרעבתוכואוצרהספ;דאתהפותחזה,שיר

המילהתמטי:והשניצורניהאחדמרכזיים,יסודות
בביתהקיום.כחווייתוהזמןמינימליסטיכרישום
זוטריטוריה,שלגבולקווימשורטטיםהראשןו

שלחוהנשיתההוויהלש
השוחתשלושהיצירה.

זאתמציבותהארשונות

האלימינציה:דךרעל
ארשונייצורהיאהאשה

ככותבת,אווטונומי;

הגוףהיאעבוהרהמילה
אוכיסויללאעצמו,

בהוהו,הווייתההתייפות;

האדמהעםמגעכלוושכל
הצמיחהכוחותעום

השניהביתוההתחדשות.

בתהאשהאתמעמיד

הארשןוהביתלשהחורין
יסודותשללמרותםנתונהכלומ;דכ"קצובה",

מופיע(העפרומיםאשרוח,הארשוניים:הטבע

בתוך-תוכהמצויזאתעםהארשןו).בביתבעקיפין

והקוסמית:הנשיתהמחזוריותמןהחורגמרכיב

רגעהשתמעויותיו:שתיעל ,"בל~ל~ז??~ינו"ז~ן
החיים.ערובשלתקופהא;ןןעל-זמני
אופייניהתבוננותתחוםשלזהעדיןשרטוט
דק,חסכוני,במבעהמצטייניםהשירים,למרבית
משמעות,ובהדהדויעשירבמצללושכוחומדויק,
המרובה.אתהמחזיקמעטבבחינת

הואמינימליזםשלעיקרויפניים,בציוריםכמו
הדףהקווים.שביןלמרווחיםחשיבותבהענקת

בו.הנשרמיםהקוויםמתוךחיותואתמקבלהלבן
דברשלכ~ו;ר~רנתפסיםמשהםיותראלה,קווים
מקבלהאיןאותו.צריםלחלל,קיוםמעניקיםמה,

להשוותאפשרהשירהבתחוםיש.לשמעמד
אמירהכאןנוכחתהמילים.שביןלפעריםזאת

עצמה.אתלומרלאמאוהדבכלשמשתלדת
מתנפנפיםשלוייםביןכעירוםמהבהבת,היא
אינהקיימת,-זאתובכלקרדנית,שמלתלש

בייחדוהלעלוםבאהכיעצמה,אתלהכחידיכלוה
בתוךהמתקייםשירנוספת,חגמהנארההעצמאי.

בלבד:מיליםארבעובין
 .) 39(עמ'~פור"tקירח~יiל"~~לון

חזותי,כרישוםאלה?מיליםארבעמעמי;ות .מה
מתרחשמהצויפוחצאלןוהמבטלנוכחעומדים

מעמיד"השביל"הפעולאלה?אובייקטיםשניבין
אינוהפריוהנהכלשהו,פרישללציןוציפייה
חיונילחלקהופכתהציפורציפוחשלשיראלא
הנזrזהלציל;היאהעץלשתנובתוהעץ;של

סד
 385גליוך

מיניםשנישביןזואחדותהקשבה.מיילדלעין
קונקרטייסודביןנפרדים,חשויםשניביןבטבע,

החוויהאתהחובקבמצללו,מועשרתלמופשט,
ישלכךוהלמ"ד.השי"ןהפ"א,שלחזרתםכולה:

"שיר"המילהשלהנלוותהמשמעויותאתלהוסיף
יח;דגםומכונפתבאדמהמושרשתכתובה,כיציהר

נוספת:ודוגמהעינינו.לנגדהמופיעההיצירה

~סר" iJ~ל~ז,י;ךזק.~ינו ה;.ל~~ הiJ !iזpקט iJ ל~"
 .) 41(עמ'

-גבלוותרחבהווהמעמידזהפועלנעדרמשפט
בניגדויחיהעלהאלהמצטמצם-הזה""השקט
העתיד,ובחדרותהאתמלובהחמצותהחילאדם,
הזמןממודעותלהתנערהרצוןאתמשקףזהעלה

ברגעיזהצרןולשמימושואותמח;דהמעיקה
החולף,מןהנחלציםכאלה,רגעיםמאידך.חסד

הקואר:שללולבוהדוברתלשללבהיקרים

"~tיק~rףיןל~~י~ין /~חיקי~?ךנריזק.ל ד:כt~ q "רי
 .) 12(עמ'

מדיטציהאימונישלבתוצאהכאןמדובראוין
קשוהרופשוטה,אנשויתבחוויהאלאמפרכים,

מןכחלקהטבעיתבסביבהושהייהלהתבוננות
~ל .r11:ד~זרן ד:;~~ין;צדןלזp ה~~"הבריאה:

נגן .1יפי:דאתמבריש;השזופהשמשהכ;סשפת

~~לים .1~ק~~תרן ij~~~קות~לצלול: ·~ ;T ~ t~~ללו
~ס1םזק.ל ר~~~ ij~נ~ם ק;~ךiJ 7~לשרת qרר

עצומתתמונההחוף,עלהשמש .) 13(עמ'ר;נש"
המחזוריותכסמלוהןהמרחבמבחינתהןממדים

המעדותאשהאנשוי:בתחוםנבניתהקוסמית,

באותהמופיעזהמרהיבמחזהלועומתליופיה.
שבללושלהתכנסותוזעי;ראירועחשיבותרמת
יומיומיהקשרלתמונהמעניקהלדפקפרח.פיאל
ארשיתלושישבילויהים,שפתעלבילוישל

נמלים.לשמבחינתןדבשלכתםכמואוחרית,
בחיתוךביטוילידיבאההדבשלשהתכלותו
מותירגםזהחיתוךהאחרונה.המילהלפניהשוהר
אכן,אערית.היותהאףעלהמתיקות,אתבפינו

חיינו:עיקרהיאהזמןלחלוףהמועדות

""/. ij ז~נלp~י~?~ ~~ .1 ח iJ וכ;ךנכ~ר~מרד~רר;ן
 .) 17(עמ' " ljל~ר;ה qזק.~זpקר~;ה~יחרוכו?מר
הזיכרון,שללדיוקודימוירקאינההתערחדות
כחוטשהנול"עכשיו",ההוהו,לרגעגםאלא

גםאלאלפרוחרקלאממהרכניחוחהשערה,
כאשרטוטלילהיותביכלותוזה,עיןהרףלחלוף.

אינועצמוהזיכרןותוכןאומנם,לו.מתמסריםאנו
ההיזכרות.אפקטרקאםכיזה,קצרבשירמופיע

הפריחה,וניחוחהתערחדואלה,דימוייםכןעל
האחדהריח,מתחוםוהשניהמגעמתחוםהאחד

שהאו.משואלכלפתוחיםמתפז;רוהשנינקדותי
מופיעים-הלהבקצההעשרה,חוטהדק,המיתר
הדיוק,עליסודית,חייםכחווייתנוספיםבשירים
בהשאיןזמןבנקודתהאצוריםהואימההמתח
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זp,נכח" iJ~ל~~רי;רסס~tק;י~קרר~~י~;הנכר~ילי
 .) 32(עמ'

ציפיותכובדבגדראינההיאאףלעתידהמועדות
עמומהפנימיתר~שהזוהיהנעלם.יארתאו

הנערהשלכתחושתהלהתרחש,העומדבפני
מכוחלשינהערותביןהמצויההשירים",ב"שיר

לחוויהללדת.מעבראהובהשלהוואדיתנוכחותו
רומזתחולף,כרגעולאמתמדתכהתחשדותזו,

ער':'לוביהשירכותרת

זpנרנכיר~~עותוו~י~ת;~ק.סר~עורוונ:יי 7 ~ ./""
 .) 14(עמ' "ם??ז~~~~חיוו

הלבתשומתשלהפניהאלאאינהזועת~דלשןו
הישנותם.אתהמבטיחיםזיכרונותאלה~שנו,אל

שבההתגלותלהיותיכלוההמזדמנתהווני.פת
אלאבלב;דזוולאקיים,שעודנוהעברמוכיח
המזכירותהשנים,טבעותהמלכות.אותככת;ו
חולפותאינןהעץ,שלבגזעוהגילטבעותאת

להשפעתוהנוכחברגענתונותהןכשלעצמן.
מתרחבהווהאלאאיננוהעברהגשם.לשהמיטיבה

השתקפותטוב-ישארלי,אבןשלבשיריההוולך.
נדיבה,התחדשותהריהיהבריאהביציריקיומנו

כלתמי;דעלינוומורעפתמכזיבהאינהשלעולם
הואכן,אםהזיכרון,לקבלה.פתוחיםאנועוד

זאתלשכוחנוטיםאנוחוויה.שלהתחדשות
רגעשלכביכלו,הזניהפופלורי,קידשוובהשפעת

הואההווהרגערקלאהעכשווית.בתרבותההווה
בבחינתהואהזיכרוןרגעאףהקיים.שלביטוי

נוכחותהווה;פעםשהיהמהשלממשיתנוכחות
כמושעתה,שמגיעהעדהתעדוהבתוכניהחיה

פרוסט,שלהמפורסמתמלוןעוגייתשלטעמה
ורוטט.חיממעמקים,עולוההחחר

כאב,עמונשואהזיכרןוכה,עדהנאמרכלעם
כארנוןאלאהחלוף,לשמטאפיזיתכחוויהרקלא

בספרשיריםלששוהבכשחהחותךאוישיממשי
בעתשנהרגהמשוררת,לשבנהלחנן,מוקדשים
עתידבלשונומציבהארשןוהשירהצבאי.שירותו
שבתדועהההתרחשותעומדתכמווואדי,קחב

האם:שלעיניהלנגדלהתממשהזוכרת

תבאואם

 26.11.1990-16.7.1970לחנן
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 .) 24(עמ'~רידות"לזp~~ים ה~~" /- 1~נכר~יד

אחדלכלנפדרתשוהרוהקשדתהחפציםמניית
הנעלמת,בנוכחותנאושתהיאחזותיצורותמהם

מציב-'אתה'-השניהשירכך.כלהממשית
מוותשלהטבעממחזוריותכחלקזונוכחות
 הi??ל~~~מק~~סז~ר~ר1סצו~וכ"~נכהצומיחה:
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אתלהעמ~דמכאיבניסיןומציג-קילפי)(אווה
אתזאתעוםהקיים,מאינסוףזעירכחלקיקהנערד

להשאיןפעמית,החדהיקרה,הלבעדית,יחידותו
הארשוניםשניכאילוהלשישי,בשיררקתחליף.

הבדידות,הווהמצויההעד;רלקבלתלשביםהם
ניזוןכלוווכלממנו,מילוטשאיןהמוחלטהאוגדן
מזיכןור:

 ) 26(עמ'ךו;נה" .ו~?~ .ןא~"



ההתחשדותתחשותכהפיעלאוףזאת,כלעום
הזאת.השידהלשהנשומתבהוויהמרכזיתהיא
בשורותמופיעלשההמרגשיםהביטוייםאחד
iד lJל~ע.ץש~ל~נכהקרי"/.~באיi ןך~~"אלה:

iJ ,כז;-יר~הrרסריiJ םע-ח ./"הןiדי;ו.אודי~יןנזקי~
ח;ים.נשוםעצמוהכליןו .) 30(עמ'rכ~ים" א~~
ומשאלה:הללשידבגדדהיאבעלוםתנועהכל

הדגשה ; 60(עמ'נקד" [iנ;י~לת~ת ה~~"צו~ית
כמוהדוברתלשהחיוניתההתבוננות .)ל"צלשי.

היומיום,לשהאינסופיהשפעמןתוכהאלאוספת
המשתנהחווייתועלהקצובהזמןלשלאורכו
הדקהשרטוטמעשהאתהילודהאוזהשפעתדיר.
עורבחברכן,פדיחתבחח,אורניםהשיהד:של

עם mגבסאון,עיחנימרכזמשוכות,ביןמלדג
תרניםשלרוטטתהשתקפותוים,מפץרכלבלב,
"וה~החורפי,בנוקדקפהכוסרימןו,עץבמים,

iJ ~/לנ~~~~יע.י ,;ן~דלזק~פוצרת~~ערת ץ~~ ןi~ה 
נשימה"עצורתהנiידה~~ענרlו;קצרת~ל .11ד~~ה
 • T ' ' T , T ',' ',' ' : T ' ,) 46(עמ'

ליטבסקיצביה

מדמבתלתברכהכרטיס

הרצאת ,השערקורתבן-ארי:אלכס
עמדוים 61 , 2015ביאליקמוסד

הדברפתחמבאוה,האוהעשרהעשר?קורתמהי

קורותהעשרעשויכךאותו.הבונההיאוהקוהר

חלקיו.אלהעשראתמדייקהעשר mקווהביטוי
היאהעשרוקרותהאורחאתהמזמןהאוהשער

בבאוו.האורחשאחהאלוי,הארשןועצמו,הדבר
העש:ו mקוהאוהייקוהדיהעש;רהיאשידהאם

הביטויניקיןותמציתיות,לעהשיהדעשונהאם
שיאההיאהייקושידתהדיגלומי,דגשהועבדת

ספחאתלקראוהמשודדהיהיכלוזו.יכלותלש
השםמתךוכבדהעשר"."קורתשבםובחד"עשד"

לשימתלעציהר,הקארומוקפד,מהדברמצטייד
בקורתשהדי-לכניסההזמנהוגם,לפרטיםהלב

מדובר.העשר

התייקרשירתאולהתייקרשידתאלהבאיםבחכים
העשרקורתהביטוידיוק.ליתדבן-אדי,אלכסלש

בפתיחתשבספר.(כמעט)האחרןושבירדקיחכו

בחברהדףההערד;בעיקרבלוטבספרדףכל
עלוהואזהלבןהדףמרכזאתפוגשתהעיןחלק.
כמוהשחרו,הדפוסכמעויןנתקלת , mהכותאל

עימדוזהוהשיר.נלודאוזלקשבגרנגקריאת
השהותאתמשהדהתוכן,אתהיטבהמשרת

הרב.משקלולעהמעטהישאתמביאאוזהנחוצה
כלליםאותהשמנחיםשירההיאהייקוכיעח,
שורות,לששובןהאושידכלה mבמינוקשים

השירשלתלכיתוהכל.בסךהנחתשבע-עשרה
התשרמות,מקהד,תחשוה,רגע,בדייקנותלציין
אךהשנה,ועברנותבטבעשקשוריםדבריםשל
מדורניתהייקושירתלמצאואפשרכיוםקד.לא

ההייקושידתדווקאכמעט.נשואלכעל mשמדב

לשהקלאסיתההגרדהאלחתרתבן-ארישל
אםגם .ובחןדנהעבדינותאותהומממשתהז'אנר

היאההנדות,ספירתעלבאדיקותמקפידהאינה
אלחזרההמההדדתבטעב,רגעשלנגיעהכלוה
אםכלוו.השירסדוטמןוהזהבההדדוהאדם.נפש

-וגידיםעדומהדברקדםהללוהמיליםבמעט
עובההקסםבן-אדילשובשיריםעבד.הקסםאזי
למשל:כך

קפיצתושביאגם

החרגולאין
עףשהאומדמה

כך:או

שינה:נדודי

בחצרשיחעל
ה mפתאחתששונה

מאדו.נזהרתאניהספדעללכתובבבאויאפילו
עדךויקרותקטנותחןבאבנינגיעהלשתחושה
כלפסיחה,כלמילה,לכהייקובשירבמיוחד.

שידמשקל.ורביחשיבותרביהם-פיסוקסימן
מתוךממדי.תלתברכהכרטיסכמוהאוטובהייקו
חבאתומלאוו.לשםעלוםלפתענלודמאדומעט

עלומו.ומתוךעבצמוהקארומלשיםהאימאז'
הדברים,לשהאוניברסליותעלמסתמךהמשדור

לשםאלוםויעלה,באבחהייפתחזהשעלוםכדי
ששירתמונההמחיק.המיליםצירוףנחץוכך

דב,כהמשקלםבההטמןוהומסדמלעהטובהייקו
לונשום.לעצורשידכלקריאתבתוםשנחץועד

בן-אדיבההדדוים.לושקעולעצורגםלפעמים
שלמותוהתמונותמילותיואתלנדורמיטיב

אוענייניםתוכןאיןעשדים,בספראיןומלאות.
האושירכלביארדים.אוהקדמותאויןנותחת
קטנהבפלנטהביקוראוהמיםאלמחשדקפיצה

כסימניהמשמשהספדבכריכתהקיפלועוצמאית.
(אפשחתלמשנהו.שידביןאתנחתאלשםבדיקו
השיריםאתללזלו-לעיכלובריאהופחותנוספת
הפסקה).לביהשניאחדיאחד

קטניםהםבספרדניםשביריםהארשייםהשחקנים

שלבלושחודה,חלוותחיפשויתחרגלו,ה mבמי
אוכסופיםדגיגיםמים,צברןלשמה,גמלצופה,

שכאלהקטניםביצוריםשהשימשונדמהיתשוים.
רינתגםכמוגבהוה,בחלוצויההתבוננותמחייב
שבללו,לעמהדברלומרכדיהוקשבה.מיוחד
יתדאתלכיללושמוטבולוהתבונןלעצורעליך

אלבהתייקר.שירגםשכזהולומדמתבקשהעלום.
גםלמצאואפשרבספראחריםשביריםדק.לא

קטןהדימוי,הלבנה.אותהסתיושמיאתעננים,
הקשרים.לשלשםמעטןגבועלנשואגלח,או
האחןור,היםצנןולשהשבהרודגלולמשלכך
שעבלום.הצעדלכסמלהיא

המיםאלצרים
האחןורהצנןולשדגלו

שבוהד

מאותחמשבתשיריתתבניתהיאהייקושירת

עשירהשידיתמושרתלזכותהנזקפתשנה.
כמהבשיריומביאעצמובן-ארילמדי.ומפורסמת

כמקרחתהז'אנרשלהקנונייםהמשודדיםמשמות
השפעה:

הספד:אתסוגד

-שבלוחןלצדי
בוסרן

דניםשיריםשלהשורותמביןמכהיותראולם
כךבמקור.שנכתבוכפיהייקושידילשדוחםעלוה

חיךה: Q ~שלמפורסםהייקושירבחלקומצוטט
 .נשרףהמחסן

מסתיראינודבר

הלבנהפני

בן-ארי:שלבשירו
הספד:אתסוגד

מסתיראינודבר

הלבנהפני

~אשר:שלשיחגםכך
החוףאפל

הבראחיצווחת

תחלוףתלבין,

בן-אדי:לששבירו
-החוףכבישאפל
ירחפרוסתארובותבין

תחלוףתלבין,

הקלאסיקנים,לשלשיריהםבדודהומאז'מהיש
בדימוייםדנותפעמיםמשתמשיםעצמםשהם

סתיודוחסתיו,של(ערבוהחדיםמשותפים
התקופהבןכותבהאואדישבןכיוןואוחדים).

אתלדמייןיותרקלהמקום,ובןהנוכחית
פניעלנסגרספדשידיו:שמעליםהאימאז'ים

צווחתפניעלהחוףכבישאורובותנשרףמחסן
גםהמדורנייםשהשיריםמניחהאניבד.אוחי

עםקדומיהם.לשהנצחימטעמםבטעמםנתרמים
כיוןופחותאותישהפעימושיריםאלההיוזאת

בעיניחזקיםבעבד.בהםפגשתישכבדשהדגשתי

מעלום:בהםפגשתילשאדימוייםהיו
המיםקו

נמחיםעקבותי

ארשיאתאפנהבטרם

ובכלהמשדדולשמעלומוישיתחים mהלקוכאלה
להפליא:אוניברסלייםזאת

בבית-עובדבקדפקקי

לצדעומד
השהדמלוני

אנילמתקדמים.שיהדזוהישתייקושיאמדויש
כמעט,אירוניבאופןהנכןו.הואשההפךמצואת

וקצריסבלנותקצריקואריםהאוהתקופהצו
מבקשיםלאקטנותםלשבההייקושוידינשימה

היחידהודימויהמיליםמיעוטולשבדב,זמן
מטוטרריםממניםחוקאהקואר.עלמאדמקלים

הקואראלמזמניםאלושיריםכלשנר,שיגעןועד
ממרקדת.התבוננותלשרגעשוקט.נדיהדפשטות
חוקאאחרים,וטוביםרביםשירהמספרישבונה

קוארים"שאינםלחברינותנתשהייתיהספרזהר
הגלחההמחמאהחחוישיהד",מביניםאוינםשיהד
 •שכן.אללורמד mקללעדתי.שיהדלספרביותר

ריינברגמאיה
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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
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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
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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
 ' •: ••-- ., :- :· o ~ • ~~ T. ~~~אותו:לאר!ה

חותרתבעצםהמצמצמת,המינימליסטית,השירה
משוררתשמששהיאטבעירקלכןהדממה.אל

 ו~?ה"פעו~ד י~~"קברות:ביתשללתיאור
~רוtקיםע~ישרכת /,בי~ 9 ~פ"ה~קט /,י~~קדר

מתים;מתים,הד,נבו;.ךבמשמרעומדתגבוהים;

 ."ם~~ o::r ~/לנום·~דכה,~לר~ע'"ליז;ינו~~רי;ס 6

זאתובכלאולי,הפשטנותגבולעלפשוט,שיר
והצניעות.האכזריהצמצוםבגלללמה?נרגע.

עלמלאכמעטויתורתוךפשוטה,כתיבה
במטוסטיסהזוהיהימור.היאאמנותיים,אמצעים

יתרסק.המטוס-יתקלקלשאםמנועי,חדקל
קלהמלאכהאיננההעשב,בגרבהפשוט,ולכתוב

 •כלל.

געלדיובל

הנאה,לשממוסחראייקןולעהמצביעהסיפו;ר
המערבסיפורזהרהקתרדו.מעלילתומאדרשרנה
נוחרת.אי mמעררוקריאתוהומרו,עםגלודעצב

אחדיוםמקלב ,)"פוק"(קרפלמןיוסףהגיבו;ר
משאלותהמגשימההמשאלות"בארמ"קןרטלפןו

נסיעהעלומתשברסופנייםחלויםשהםלילדים
טעותלמעטילד.איןלשקרפלמןאלאלדיסנילנד.

ערללעשבראשתועלהלכ:לעיויעדויםבארגןוזר,
יעדלאעצמושהאוהיריןוחשד,זרגמבןהריונה

לומסדריםאוףעוב,דהאוהיכןיעדויםהםעליו;
שהסביבהוב,דדראפוראדם-קופלמןחופשה.
אתבהכנעהמקלב-לדיסנילנדבשמחהמלשחת

משחקיםערכתלוכשניתנתבמטוס,רקשילוחו.
פתאוםנתקףהמת',ל'בןהמיעודתוממתקים
היהלאשמעלוםהילדעלאוונחצערתחשות

גשחתרלביןבינונוספתכצלעהערדואתש mלו,
מאדוו.בכלאליהכמההאולשפתעצלעהאבודה,

ובשרניהחקרים",האנשיםלעב"הסיפררפתחתי
בעיקר-בקובץהסיפוריםמרביתלביןבינו

סוףרביםבמובניםהאושלושהסיוםמשרם
הסוףהספרסיפורילשהמכרעתבמרביתםטוב.
אינםוטארומותארבתיםהזה.במרבןטובאיננו

חמלהישאלבומהקארוים.מהגיבוריםמרפים

הפצעהטארומה,עםוהלשמההגיבורים,כלפי
מובילותוההלשמההחמלההלשישית.הולצע

נאריתהיאאםשגםבשגהר,לדבוקהגיבוריםאת
במיהדהיאהצרןו,שביערתלחוסרכמקררלעתים
 +הנפילה.מןהמציל mהבטהמרחברבה

מנדלסןר-מעחעדיה

 12.7.15הספ;רבשהקתשנישאודבירםמתךו
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1 
שלהזהבתור

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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עלבחיוך:בדמעה/

דיסלקציהועלדיסק

עקיבאשלשיריודיסקבירושליםהושקלאחרונה
שבתאיושרחיברהלחניםאתקונונוביץ.דביר

בונפיל.

משוררשליצירתועיקריאתלבחוןהזדמנותזו
והקולרהקולשירה:ספריחמישהשחיברפעיל,

הקולריונתן);נתןבעריכת , 1992פועלים(ספרית
(גווניםדיסלקטיהאדם ;) 2004(כרמלוהקול
ואברם, ;) 2010(כרמלובו':משפחת ;) 2009

 .) 2013(שיר-קלףאברםאברהם,

נשקפותעיקריותתובנותששתיחושבאני

הכרהבשיריוישוהיופי.הקושי-משיריו

בהםשישכמובקושי,בחסרונות,במגרעות,

ביופי.ביתרונות,במעלות,הכרה
בהוויההגלוםיופישלצדהרואההגישה
שפינוזאי,רעיוןבתוכהמגלמתמימושהובעצם
הרואהגישהזומאי-היות".היות"טובשהוא

האי-מימוש.פניעלגמורכיתרוןהמימושאת
מציאותנואתהרואותלגישותבניגודזאת

וגדושתמשעממתמשמעות,נטולתכשרירותית,
סבל.
שנוצרלאדםטובהלל:ביתגישתאפואכאן

שמאי.שלבביתואיננוובכן,נוצר;לאמאשר
אתישנאמאשרמעלותיואתאדםיאהב"יותר

הנאמריםאלה,שדבריםחושבאני-חולשותיו"
החופשיהאדםעלשפינוזהשלדבריוברוח

הדברים;להבהרתיסייעותבונה,מתוךהפועל
מגלמתשהיאדבירעקיבאשלבשירתוניכר
אי-מאשריותרהמעלותאהבתהזה:הרעיוןאת

החסרונות.אהבת

שגרתית;איננהבחסרונותהתבוננותואבל
מידאנודיסלקטיאדםעלמדברכשמישהו

מדברדבירכשעקיבאוהנה,פגום.אדםרואים

אינםבעיניוהחסרונות-הדיסלקטיהאדםעל
מוםללאהואבעיניוהדיסלקטיהאדםחסרונות;

שלם.הוא-פגםוללא
בין(שפינחאית)הבחנהלעשותרוצהאניכאן

שאינומשהוהאו"שלם"ל"מושלם":"שלם"
הואפגום,הואבושנגסותפוחלמשל,פגום.
שלם.הוא-בונגסושלאתפוחשלם.איננו
הואכימשולםאיננוהואמשולם;איננוהואאבל

מוגבל.שאיננושלםמשהוהואמושלםמוגבל.
הטבע(אוהאלוהיםרקכיברורהזהבמובן

שאיננוהיחידהואכימושלם,הואבכוליותו)
מוגבל.

כחסרונות,שנראיםהדבריםהדיסלקציה,
אינםהםכאלה.אינםלמעשהכמומים,כפגמים,
שלםהאדםשלם;שאינוליצורהאדםאתהופכים
בהווייתו.אינהרנטיחלקהםכיעמם
בדיסלקציהתביטואללומר:המשוררבאכן,אם

פוגעתאיננהוהיאנגוסתפוחאיננההיאכפגם;

שלהיאכיהדיסלקציהעםשלמיםאנובשלמות.
מוגבלותלבטאבאההיאעצמם.ובחייםהחיים
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לפגם.אולחיסרוןביטויאיננההיאאך
דווקאלנושישהעובדהעלנאמרכשלאגם

אומוםהואשהדברידייםשלושולאידייםשתי
פגםשהיאהדיסלקטיותעללומראיןכךפגם;

דווקאשאנושהעובדהנאמרשלאכשםמום.או
עלמלמדתראשינועלולארגלינועלמהלכים

מומיםהםשהחסרונותלומראיןכךאי-שלמות,
בשלמותנו.הפוגעיםפגמיםאו

היאבחסרונותדביר-קונונוביץשלההתבוננות
חלקהואהחיסרוןהמקובל;מןשונהאפוא

שאנומשהואינוהואבהווייתנו,אינהרנטי

לעשותצריכיםאיננווגםממנו,להיפטריכולים
היינולאאוליהחיסרוןבלעדילמעשהכך.

בשירשפינוזאי.רעיוןעוד-וכללכללנמצאים
נכתב:'תפילה'
אבל ./" ./"משלם;שירנ;תבשאני"חלמתי

- T T : ••• ,';י~;אלע,רר;~זקך ij : א~~ ; 

לעריכהנזקקיםהיינואלולאהחיסרון,אלולא
קיימים.היינואםספקמתמדת,

יש,שלתערובתאותנויצרשאלוהיםהיאעובדה
רציונליותשלתערובתונפש,גוףשלתערובת

צדדיםושלסופייםצדדיםשלואי-רציונליות,
טבעילגמריוזה .וארץשמיםשלאינסופיים,

המשוואהשלאחדבצדהפניםאתלראות
דביר-אבלמום;אופגםאיזשהוכמסמלים
תערובתהיותנובעובדתמשתמשקונונוביץ

אתבשיריוומבטאהמציאותלהבנתכמנוף
היפהבשירלהיות.הדבריםצריכיםשכךהרעיון

נכתב:לנכדתו,שהקדיש'בשורה',

השלכת;שח;רשעםאמא;לינשרה ;ם;~ה"
 ; nמ~ :ל~ ;ה~זt ן~·~לכו~י/~קקס T ;ץ~;מ ij~ת
~ל 1~ח ci~ן~םי;ם;י;םא;ת;ר ר~ל~~ י;~~~דל

ij ~ח~ון" ;ה~??ר~~קס;~לי ;ה~

להעידכבאלא-הפחלתפיסתהמחשהזוהי
בבחינתשהואמשהוחיסרון,עלפסולת,על

לקחתשאפשרמהווייתנו,כחלקאלאעודף,סרח
לא-בפחשלנוההתבוננותהזקקתזוהיממנו.
לנו,שתורםכמשהואלאהיקוםשלאשפהכפח

הפה,שלהרוחניתחשיבותוועללפינו,שתורם
מהאיןראשונית,באינטואיציהלנוהמוחשת
להרחיב.

ופגמים,מומיםכאללאלחסרונותההתייחסות
שעולהדומיננטיתתחושהלדעתימבהירה
אנוביצירתודביר.עקיבאשלשיריובקריאת
בשמותגם"היתולית";שנדמיתנימהאיזוחשים
לבחוןאותנוהמעוררתזו,נימה(לעיל)ספריו
גרידא;היתוליותזוואיןההיתול.שלטיבואת

היאאלאליצניתאינההזאתה"היתוליות"
ומעמיקהמכוונתהיתוליותזוורצינית.עמוקה

ביצירה.ומשמעותימהותיחלקוהיא
היתוליותמתוךעצמועלהמביטחצרליצןכאותו

רצינימאודמבטשזהויודעהואאבלמסוימת
הכרהמתוךעצתואתמבקשוהמלךומעמיק,
בתוכו.הבלומהחייובחוכמת

התייחסותוכמואפואהיאלחסרונותההתייחסות
פגמים.ולאיסודאבני-להיתוליות

לגרוםנועםבדרכימנסההואהחצר,ליצןוכמו
במקוםאחרת;ולאהדבריםאתכךלראותלנו

לשאוףבמקוםמהדיסלקטיות,להסתייג
כחלקאותהולראותבהלהכירעלינולסלקה,

הקריאהעםמשתלבתזווקריאהמהווייתנו.
אינניסוף"סוף-שאנומילהיעשותאולהיות
אףאברםגםונו";ב'משפחתהואאומראחר",

עלשמראלאאחרנעשהלאלאברהםשהפך
עצמנועללעטותלנסותלנואל"אברמותו".

מילהיעשותאלאבאמת,שאנוממהאחראופי
אוכפגםלאושוב-בדיסלקציהולהכירשאנו
מאיתנו.כחלקאלאמום

זוויתאתלשנותלנוהמאפשרתהיאוהשירה
אתיותרלאהובלנומסייעתהיאההתבוננות.

היאכיחולשותינואתלשנואמאשרמעלותינו
חושביםשאנומהאתנכוןבאורמאירהבעצם

לחולשות.
מןחלקושרהלחיןכאמור,בונפיל,שבתאי

המנגינותאתמעצמולהפיקהשכילהואהשירים.
המיליםקול-הקולותכיונראהלמילים,היאות
אחד.ממקורנובעים-הלחןוקול

עלוחוזרתחוזרתשהיאשאףהיפהכמנגינה
שירתוכךעצמה,עלחוזרתאינההיא-עצמה
בחייםוחזורבהלוךאוחזתדבירעקיבאשל

לאהםהחייםבהם;המובניתובדיסלקציה
שניבעצםמדובריפים;גםהםאלאקשיםרק

חיתהלאאולימהםאחדשבלעדיאספקטים,
"לשירהמשורר,כדבריועלינו,ההוויה.מתהווה

 • ."ןו~ח~ ה!~??ר~החיים~ת
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פראסוסלאלף

הוצאתהפרא,סוסיסוליפוקובר:סם
עמ' 349 , 2015כרמל

בנרגעשאלותמזמןפראסוסיסוליפהדומן
העצמי,חלקיאלוליחסינוהסרליפסיזםלמושג
שתי .מספקותשברהאופןמבחינתכחלק

אשנבוהפסיכואנליזה,הספרותהדיסציפלינרת,
פראסרסיביןלחלקיו,אדםביןליחסיםהצצה

לרוכביהם.

היפהבספרותפרוידשגילההענייןכינזכור,
שבערדטעןפרוידבפסיכואנליזה.שוליענףאינו

הלאמושגאתתיארדטיתניסחעצמושהוא
בריתנובניוהםמזמןזאתגילוהמשודדיםמודע,
מודע.הלאבהבנת

לפסיכאונליזה,הנרגעבכלכימציעבדמןעמנואל
הבנויהטבעמדעימסוגבמדעמדובראין

בדיקתןהשערות,השערתשלתהליכיםעל
ומזכירניבוי,יכולתשלובנייתההאמפירית

שלשאופיהלמחשבההגיעודניםמחבריםכי
המדעיםלתחוםארתהמשיירהפסיכאונליזה

ההדמנריטיים.הפרשניים

הפסיכר-ההבחנותלהרחבתהתייחסואחדים
אותןלצמצםבמקרםהספרות,דדךאנליטיות

סקורהלמשל,כךהתיארדטירת.התבניותבסד
נצרדתהאמידה,באופןלהתמקדותהתייחסה

מדברתשהתיארדיהבערדבתכניו.דקולאהמבע
החוויה.אתמדברהספרותיהטקסטהחוויה,על

ולתחום,להגדיראינההספרותיהטקסטמטרת
צוררתלאפשרלהדה,דלהרחיב,לפתוח,אלא
וחוריה.מבע

בדומןמרכזילנושאאתייחסזר,זיקהבתרך
לחלקיו,אדםביןהיחסיםפרא:סוסיסוליפ
בחינתתוךלו,מחוצהספקבתרנוספקשהם
אחדות.ספרותיותביצירותזהנושא

הדוב,פר-מילןא.א.שלהמופתיתביצירה
לצידרחזחידהדובפריוצאיםהשלישי,בפרק
בחיפושיהםשהתקדמוככלתועל.שצדיםוכמעט

העקבותהלכוכךהעקבות,אחדהמעגליים
אחדממעגלכיהיוסבוריםרחזחידרפוונתונו,
הםשאחריהןהחיותומתרבותהולכותלמשנהו
עוקבים.

לדאותוטעושוללהולכורחזחידפרהאם
ארלהם,חיצוניותישויותעצמםשלבעקבות

לישויותהופכיםאכןמגליםשהםשהעקבות
קיימים,אמנםרהתרעלרהסרעלעצמן,בפני
פרשלבהכרתםמשמערתבעליכגודמיםולו

מלאותיחסיםמערכותאיתםהמנהלים-רחזחיד
למפגש.וציפייהחדדה,סקרנות,דוריי-תוכן

בקרקעמותיריםבמעגל,ההולכיםאלו,עקבות
אותםמזהיםשאינםיוצריהם,שלחותמםאת

לעצמםוקנובוראיהםעלקמרכמרהםכשלהם.
עללהעידכדיבהשישאוטונומית,נוכחות
כלשרנואויבותחיותמסתוריים,אחדים,יצורים

שבהןוהסכנהשלהןהמסתוריותאשדפר,של
ליתדארקיימות.אינןשהןהעובדהמעצםנגזרות
להןיששכןבשלמותן,לעיןנראותאינןדיוק:

לאהאםוחזרזיר.פרשלבעולמםבדודהקיימות
ספררת?יצירותלעתיםמתנהגותכך

הפנטזיהביןאני,ושאינוהאניביןזה,תפרקר

המשגרת,לכמהבפסיכואנליזהזכהוהמציאות,
מושגאתלצייןמתבקשבהןמהבולטותאשד

התופעותמכלולארריניקרט,שלהמעבדאובייקט
התרבותביניהןהביניים,ומרחביהמעבדירת

הספרותאלו,מהמשגרתשבשונהאלאעצמה.
החוויהאתאלאהמושג,אתלאלנרמציעההיפה

עצמה.

בצררהמשרטטיםוחזרזירפרשלעקבותיהם
חיותאותןמהלכותשברהמעגלאתמוחשית

לסוסיבמהותםהדומיםהפראיצוריקדמוניות,
ככלהמתרביםהעקבותסרליפ.שלהפרא

ההדהודים,דבטיולםאתרחזחידפרשממשיכים
ויציריאדםשביןהמעגלייםליחסיםמקבילים

אליו,ובחזרהוהלאהממנוההולכיםדמיונו,
רחוץ.פניםביןאינרספיתבתנועה

מרדיסשלבספררמופיעיםדומיםפראיצורי
בר"בלילהכך:הנפתחהפרא,יצוריארץסנדק
רעשהוהשתוללשלוהזאבחליפתאתמקסלבש
אמאלוקראה-אחדוממיןאחדממיןצדות
ארתך!''אנ'יאכלאמד:רמקס'יצוד-פרא!'שלו
ארוחת-ערב.שרםבלילישרןאותרשלחההיאואז

בחדדלצמוחיעדפתאוםהתחילההואבלילה
נעלמהשהתקרהעדוגדלגדלוהואמקסשל

היומסביבהקידותרכלמטפסיםשיחיםמאחודי
יצוריביעדפוגשמקסשנחרץ".הגדוללעולם
למלךעצמוממליךהואומפחידים,משוניםפרא

קסמים.בתכסיסלהכניעםומצליחעליהם

כינדאהאולםזו,ליצירההוענקודנותפרשנויות
עלעצמה,שלביותרהטובההדוברתהיאהיצירה

המרחבעלמציעה,שהיאהאסתטיתההתענגות
המכונניםמהגודמיםחלקשהואשבה,האמנותי

וכחוריה.כמושגהעצמי,שלהתהוותואת

התשוקהעצםואלפרא,סוסיסוליפאלובחזרה
כי-מציעגלדמןמרדכיהדומן:שבכתיבת

הספד,שלתרכנוארהכתיבהפעלותאיננוהעצמי
הכתיבה:אתהמאפשריםהנפשייםהתנאיםאלא

מקרדיתעצמיתלהבעההחופשעצמית,העדנה
העולםאתלהתאיםהבסיסיתהזכרתותחושת
אתשקובעיםהםהללוהפעולהתנאילצרכיך.
יצירתשלהתהליכיםאתהעלום,אתהבנתנו

שהיאהראותנקדותשלאופיהואתהמשמעות
אתהמארגנתהפעולהשלצביונהאת-אנחנו

עצמיותנו.

וקוברש.סם

פראסרסיסולי•

האמנותבשדהישגלדמן,פיעלהאמיתי,לעצמי
מתייחסתהאחת-משמעריותשתילפחות
והביטוי,היצירהלחידותהפעלוה,לתוכן

ולאופניהתוכןלעולמותמתייחסתוהאחדת
האדם.שלהנפשימטבעונובעיםאשדהביטוי
לבטאהאמנותשפתאתהכשירוהאמנים
צוררתבחלום:לדובשנגליםמודעים,לאצדדים
קרעי-עצמירטד;ם-מיללוירת,ילדותיותחשיבה

יצריםגרלמנירת,גופניותתחשוותשהתפצלו,
לשכוח.מעדיףהמתורבתשהאזרח

סוליפבדומןהנגלותהחשיבהצוררתהןמה
לצודאלה,סוסיםלאלףדדךישהאם ?פראסוסי

נגזרעלינוגםרלחזחיד,לפרשבדרמהאראותם,
כפימובסיםולצאתמעגלימרדףאיתםלנהל

שקיימתארדנות.פעמיםחשעצמושסרליפ
עלמראשהמוותרתאחרת,אפשרותעבורנו

המשחק?עצםעלומתענגתהלכידה,אפשרות

שזההאישמביטלסדמאגר,העיוורןו,עלבדומן
הואבמראה.המשתקפתבבבואתוהתעוררעתה

כיחשובודקבבואתו,אתלאדותיכולאינו
זרותשלדיאלקטיקהזוהיאותר.דואהבבואתו

וניכור.השתקפותשלדבה, 17ר

הנארהשלקיומואתמאשרתהעירורשלבבאותו
משלה,עצמאיקיוםבעלתהיאדואה,ואינו
הנפששיצוריחידותארתהבמבטו,נלכדשאינו
שיכולהלעצמם,לתבועמבקשיםסרליפשל

 •היפה.הספחתלשבמדחניהלהתממש

ראופמןרוית
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בקיורם

מתיםדגיםכמו

עמ' 969 , 2014עובדעםהצואתהמלח,קושמעוני:יובל

כשמתרגשעלוההואמבפניםאלאבחרמש,מצוידלאגםכהבאהמותואין"אבל

לחיתו."הטעםכשאחללולהיענותקלוכמההגדלו;הוויתור

המלחקו-שמעונייובל

אחדיהתשע-עשהר,במאהלשיאההגיעה"דומן"הקרויההסוגה
עבודקיחרטה,ןזרמאזהפיקדסקי.בשלבההתעצבהקודםשנהשמאתיים

תבניתיצרהפיקדסקיהדומןהפיקרריקים,במעודןורכלהכלאסבז'יל
טלוסטוי,התשע-עשהר:במאהשלההגדלויםהאמניםידיעלשפותחה
להיותהפכומשמע>י m(תהגלודיםהרומניםרסטנדאל.דיקנסבלזאק,
משוכללים,נרטיביםשבמרכזןפנורמיותתמונותהחבהר,לשפךסקות

הקואר.אתלרתקשיכלוסיפוריוקצבכהלכה,מעוצבותדמויותשלל
שכתבומהסוגרומן-נהרהאובשיאוהרומןשלהמפואריםהגילויים(אחד
ברמתטבעיתידיהדחלההללו,השיאיםאחדידר-גר.)מרטיןארדלוןררמ

שכלמנייריסטיים,ניסוייםשבללשקעהאוהעשריםובמאההרומן,
אותה.להאטלמצעראוהשקיעהעללכסרתהיהתפקידם

ביטויאלאהיולא-עודרהחשדהרומןהתעדוה,זרם-הללוהניסויים
במלחמהוטבעיתפשוטהכךכלשחיתההנרטיביתהיכלותלארבח
ובמאהבלוטות,דוגמאותלצייןאםבמידלמץר',ארקדחתבביתושלרם,
ביכלותניחכרלאג'ריסלואפררסטלאכך.פשוטנעלמה.היאהעשרים

התקופהשלהגלודיםהמחיקאיםביןלהשואוהחמה:הדברלמהזר.
(עדהאקספרימנטליסטיםיושריהםלערמתבווינה,הורומנטיתהקלאסית

מסרגליםהיוהאחרוניםאםלתהותמקרםישניסוייםשמרובכךכדי
תהוסיפרהלספרתלכיתוהרומן,כיקדומיהם).עששרמהלעשרת
יועדראינוחמןלכתובשמנסהמיכלזר.סרגהלשהקיוםהוגיןוהבסיס
בקיאשאינולמלחיןמשלומאליה),מובנתשאינה(יכלותסיפורלספר

רישום.טכניקתלושאיןלציירארבהרמוניה,

חלקהסיפו:ריכלותשלמהיעהרדנרבעימינועדשנמשךהחמןמשבר
יעדויםאינםאךפרחה,לכתובאלוי,יעדוים,בישארלהרומניםמכרתני
הן mהחחמפוארת,יציהרהואשמערנישלהאחרןוהדומןהונה,לספר.

עמודים),-1000לקחבמחזיק(האובשיאוכשהיההרומןלשממדיראל
הוסיפורסיפור.לוספרשנים)(מאהלשמהתקופהלחבוקהשאיפהאלהון
 .מקביליםכמעטסיפורים,שניכאןישהאמת,למעןמרוכב.האו

פלויאקרב-פלוג,במשפחתדרדרתלששוהשלהראשיהסיפורישנו
יהודיילדהסב,כשפלויאקרבהתשע-עשהר,המאהסוףלפניהמתחיל
אחדרוסים,נעריםמידיאנטישמיתהתעללותבשחעלחוהובחסיה,

מקבוצתחלקלהיותהופךהרדיו,שלבעייהרנוארלפרגחםעדהאוכך
פל~ההחסיהפניםבשרבהתנקשותומשתתףבוותיקים,טרוריסטים

בבגיהדנחשדעינויים,עובדהצאה mמשטבידינתפס , 1904בשנת

נמלטשהאווסופרהקשורים,אחדלשלהרוגבהרצאהמחפההאועשליה
מלילשנלודנחמן,בנרהמרות.סףעלכשהאוהרדו,לצפןוומגיעמחסיה
אקדמית,בקרייהרומתחיללארץ,איתהעובדיהדוייה,נערהעםאהבה
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 mהלולאחדאותרעחבתכשאשתואוישית,מקצעויתומתדדרר,נכשלאך
האואמנןו,הלשישי,הדודמ~רלות.בזקנהשרקעהואואמנןו,יחידם,בנם

אוינולאשה,ומאשהלעבוהדמעבוהדעוברמלכתחילה:מהלךכישלןו
מטהר,ללאבעלום,לושרטטלטיילאהובהאולעצמו.משפחהמקים

אתהעחבתאישאשתעםלמשפחההאפשרותדרכועלנקריתוכאשר
כדיהפעםלנדדויו,שרבויצואילהדאותארתהזונחהואלמענו,בעלה

שלסרגבעצםוהאוהראשןו,הסיפורזהרבהודו.סבירגולדעללהתחקות
מוגלדת.טלנולבה

~שמיםאנגליוטרינרמקנזי,אדשלהואושני,סיפורקייםבמקבילאבל
מסרגלראינוקייט,לונדונית,יפהפייהלאשההנשואבאנגליה,קטןמכפר

העבשיםהנישואיםאתלערנןמנסההאוכאשדורגשית.מיניתלספקה,
הגולזן mטאיטלקימדעןלטובתאשתואתמאבדהאובאיטליה,בטילו
ורחמיםשכדרתשלבמסכתשרקעעצמוהאואוילובקלות,ממנוארתה

בצפןולה,עייהר,לאותהשמגיעסופרלהדוו.מאיטליהומפליגעצמיים
מובאשאליוהמקומי,החלויםביתלמנהלמווטרינרהוופךהמדינה,

קליני.מורתכמעטלשבמצבהיהודי,פלויאקרב

כמרצבעוניאינואמנםהשניכאשרהסיפורים,שנימתחבריםכאן

פורר:מדרקסלפוררלמלש,מתאים,שהיהנרטיבמיןהאואבלהראשון
מטורפת,מזימהבאמצעותאשתואתשגלזבמילנקרםהמבקשנבגד,בעל

לטיבט,הדורשביןלמדברמממן,שהאובמשלחתמעדיתתרמיתליצור
כמהגםישהשנילסיפורמשהו.מלאכותיתבדרךהראשןואלמתחבר

ומשעממת,מבוגדתלאנגלייהמקנזיאדשלהשנייםנישואיוהסתעפויות:
עודר.עודראשתומרתבנר,הלודת

באחקייםבקישוטיםהללוהמרכזייםהנרטיביםשניאתמקשטשמערני
האנגליותהדמויותביןהיחסיםעלהודרבצפןוהחייםתיאוררבים:

ליצורכדיהמדבראלההזויהמסעתיאורההדוים;והילידיםשבמקרם
למלכודתשתהפוךשם)קדמןואוקיינוסמציאות(בדברהתרמיתאת

לבנןובמלחמת(הנכד)אמנןושלחוויותיוהאיטלקי,ייפלושבההמעדית
אלאשלמה,חבהרמצייראינואמנםהרומןזרמבחינהרעוד.הראשונה,

יכלותאחדסרפדנגרדשכאןדרומהיבשות.חובקמורכבפסיפסמתאר
תמרנהאינהזומדי.רביםאלוידנים,שטחיםפניעלהותפרסשלוהתיאור
מתחבריםשאינםחלקיםברשישצוהדנערדצדף ?iמעיןאלאאחיהד,

שיכלותאלאקיימת.לאיבודהוליכהאחידותחוסרשלהוסכנהלזה,זה
קרנארדנוסחמתיאוריםללדגיכלושהואכזאת,היאשמערנישלהכתיבה

אתהמזכיריםקטעיםאלהמשלחת,מסעשלבררם)למשלוריטפטדיק(אר
עייהרבאותההקלווניאליתהאנגליתהחבהרביןהמפגש(בתיאורפררסטד
שלהמלחמהחווייתאלמגיעהואוכאשרהמקומית).התרבותעםהדוית
שעסקואחריםישארליםמסופריםאריזהרמס'משופעאלויהואאמנןו

התפעלות.מעורדתביכלותהזההמגוןוהשפערלכ-מלחמהבחוויות

היאשונים,כךלכנרטיביםבתארומשמעוני,שנדשרההורירטואחירת
(כשהאואקספרסיוניסטיתגישהנוקטהואדנותלעתיםמרשימה.אכן

אתהמזכירותלשןובמטבעותמשתמשאוףהישארלית,העגהאתמחקה
(כשהאוהתעדוהזדםבטכניקתשליטהמפגיןהאולועתיםהחירור),הגשש
דרמהבחייהם).הנשיםלגביאמנןושלאומקנזי,לשמחשבותיואתמתאר
הואוהפדחאיקן,לשרותהנתוניםהספרותייםהטכסיסיםבכלבקישהוא
הלוךאלאמישון),זה(הדיליניאריתבדדךלאמתארשהאומהאתמתאר
מצייןאבלבק","פלששל mמשרפקלונעויתבטכניקהאוחוהדקדימה
פרקנו).לשוהזעםהקולאת(מזכירהומקוםהזמןאתפקריםבראשי

כאןכבראבלהגלודים,הנרטיביםלששבתמציתתמציתאלאמניתילא
אינםהגלודיםהנרטיביםשנילעיל:שציינתיכפייסודי,פגםלארותניתן

התגלגלהחסישהיהדויהעובהדמארד.י mמלאכבאופןאלאמתחברים
האנגלי,הווטרינרשלחייו~קרושואליהשנהרדו,להלאותהדדךלאבדרך



לטוותשמערניהיהיכלומיהדבאותה .לחלוטיןמקריתהיא
לעזובשנאלץצדפתיהומוסקסואל(למלשלשישיתעלילה

שחפן,משודדגםושהואהחבהר,רדיפותבגללצדפתאת
הורוחנית.")הגופניתגאלותואתמוצאשרםלחרדושמגיע

הקוראים,לנר,ובדודסתמית,נראיתהזאתהמקריות
כהאםאבליותר.החשובהואהרוסיהיהדוישלשהסיפור

היהאפשרהדיזרבדדךמיותר?האנגליהסיפוראיןכלרם
ה"גדלו"הדומןאלויזההיהלאאוזבחצי,הדומןאתלקצר

גריאדהאמנותיההיגיןומבחינתלכתוב.שמערנישביקש
מיותר.נאדההאנגליהסיפוררידטארחירת),שלכמפגן(לא

יותרערדמסובךנעשהאוחוהדקדימההליכהשלהקצב
הסיפורים.שניביןאופקייםדילוגיםגםלפנינוכשיש
אלאהזמ,ןתהפוכותאתדקמשקףאינוהדומןכלומד
(דרסי-אנגלי,המרחביותהקפיצותאתלבטאמנסהבעצם

ארבעהלפחותלשמערנישהיונדמה-מעדב).לעתים mמז
מידתאחד.לדומןכלוםאתלאחרתהעדיףהואאךידו,מתחתרומנים

מהריבה,אכןהז'רנגלדיה . mעררמתלויהזריומרניתבמשימהההלצחה
גדלושכאלה,ויכלותעשורהאמןבידיישכאשדבעצם?מהלשםאלב

צמצוםאמנותי,ריסןודווקאהתבקשכאןבכתיבה.אותםלהפגיזהפיתוי
התפשטות.במקרםדיכחעצומה,לשם

הארשייםהגיבוריםכלהזה?הגלודהדומןלשנשוארמהררב;ושלבסופר
אישאישמאחריות.בדיחהנטישנרת,ברגתרת,תסמינים:אותםמגלים

בשאיפותיובוגדנחמןלמחתרת,ובעריובעמובוגדפלויאקרבלשיטתו.
בנעמי,רגםשהנידנשים-לשעבדאותןבכלבוגדאמנןוהמקצעויות,

מאחריותים mברהשלשוהכלמשפחה.עמולהקיםשביקשההאישה
(אמנןו),ילדיםלהלוידמסרביםחלקםמשמערת.בלעייחסיםליצירת
(פלויאקרב).שייעדומלביזאתעשויםחלקם

אשתו,אתלכצרתמשתלדאינומקנזיאדחמה:המצבהשניבצד
באהבה,בגיהדהםהשנייםנישאויואותר,לנטשוארתהמובילהאדישותו

מכוחהמתקייםהואכךאחדהיחיהבנראםשתהיהמיאתאוהבאינושכן

היחסיםמערכותבכלבוגדהואלגרעו.המסרבתקטנוניתנקמנותשל
יחסיםלקייםבאפשרותובוגדזונות),עם(חלקןלושהיוהמזדמנות
יחיחבנרכלפירגםוסבילות,אדישותמתוךחיהאומעמיקים.אנשויים
יתהד.אהבת-אבמגלהאינוהאופניומעלמשלחהאושאותר

ובמחשבה,במעשהצוררת:בשללהמספרידיעלנחשףהזההקיומיהמצב
נכבדחלקמהוהרשהוארדומהאליהם,הנלוויםובהגיגיםבזיכרונות
ששרמערנימכרןוכוונתשזרלהניחישמרביתו.לאאםהכתוב,מהטקסט

רביםמאמציםערשהגיבוריו,שלהקיומיהמשבראתהיטבשנכיראדג
גילוייו.אתנחמיץלאהקואריםשאנו

עמקוהלחלושהביטויאלאאינםהאחריות,הערדהנטישה,הבגיהד,
רגםלאימפוטנציה)דניםרמזים<ישנםגופניתגםשהיא mארנלאיןיותר,

שנדמהעדובלוטתגלריהכךכלהיאהגיבוריםשלהתשישותרגשית.
מהערלמיתתועלאמנןושלההגיגיםבלשבים.מרותשהיאלפעמים
יותראלה-אמרגסיסתשלהארוכיםהתיארויםאחריה;לגרפושיקהד
כלום,דומים.דבריםישאחדיםאלצגםאבלכך.עלרומזיםמאשד

חלופותמחווירתהניזוניםזומביםמתים-מהלכים,הםבדרכו,אחדכל
מקצעוארמשפחה,אראידיאלורגיה,-קבעודברבשרםנאחזיםאוינם

לדמותלחזורהזהבדומןהלציחשמערניאכן,תלשו.חלוף,אערי,הכל-
שאםאלאהקודמת.המאהבארשיתונדנדגבסיךלששבספריהםהתלשו

לשהעתידייםהאתגריםלנוכחאין-אוניםתחשותנתקפוההםהגיבורים
חוריםהיהדוי)(בסיפורשמערנילשגיבוריוהיהדוית,הלאומיתהמהפכה
הואיומההגולריתהמאההעשרים,המאהלשבסיומהבעקבותיה.חלושה

הגרפיםמוטליםהיהודית,בהיסטוריהביותר
שלהכוזבהמבטחיםחרףעלהגיבוריםשלהיגעים
שלפניהםמערדותלשם ,)?המאלא(כמרבן,הרח

פשר?מבקשיםהםאלה.רחמיםמעודדילציינים
עצמו.המרותאתאולויגאלוה?

צרחתיר?שללעלהזההחלויסיבתמהיאלב
גיבורלאאףאהבה.העדרפשוטה:היאהסיבה
ישנםאהבה.שלחוריהחוהרהספדמגיבוריאחד

האוהמיןממש.שלאהבהאיןאךכן,אהבה,הבזקי
לעגוברהשעמוםקיימת,אינההמחריבותזמני,

הארוטייםהתיאוריםבכלהלאתשוקה?התשוקה.
שלסבילותואתשורבשרבמדגישהמחברבספ;ו
כשהאוהרופס"),("איבדוהתשוקהנערדהגבר

מזדמנתאשהבידיאםביןהאהבה,מיטתאלנגרד
שלזרגובתוכשנעמי,מקצועית.זונהבידיאר

אינוהאואהבה,ארתשוקהברלעודדמנסהאמנןו,
מגיב.

1 

טיבטל,ה,עהיר

דרמהזה.מפוארחמןשלהמרכזינושארהואהאהבהשלהעהרד
חסטריבסקידודנו.כמחלתדאוהשהאומהאתמזההשהאוחשששמערני

יכלויםשאינםמישלהמצבהוא"הגיהינוםכיקרמזובבהאחיםאומד
לט mהמהעדהרהדומן:שלמרכזואפואכאןשלנר.הגיהינוםחהרלאהוב".

נפלאהשרהדכאן(אזכירמבפנים.אותנוהאולכהחלויהאוהאהבהשל
 We are betrayedמדותית":"אהבהמדדיתלשהשיריםממחזור

by what is false within ( לבגיהד,לנטישה,לאדישות,מלויךהוא
לפנינושפושרהזההמבעיתהחיזיןופחתרת.שלהמגוונותהצרדותלוכל

לידיעההיצור mירמאתומצדיקדב-מידרת,לדומןארויאכןשמערני
m להראותהאנגלי:לנרטיבהאמיתיתהסיבהזהויאולויהאפשר.כלכבה

הזההדומןזרמבחינהלבבד.ישארליארינובלבד,יהדויאינוזהשחלוי
להםמתהלכיםכךהישארלית.בספרותדקלאדךדצויןראוניברסלי,האו

לצבו.אתאישאישונשואים , mרישבזמניםפניעלהגיבורים

אתאהוביםאינםאלהגיבוריםהזלות.כלפידקמכוונתאינההאי-אהבה
משרםאלהויהם!אתלואעמםאתלאנשותיהם,אתלאגםלוכןעצמם,

פניעלנסחפיםהםככהחיים.מאשדמתיםיותראוףחיים,מתיםהםכך
בספר).מדוגשדימויזה(אףמתיםדגיםכמרהחיים,ים

 •המים.פניעלפת mמאינהאלהוים mדאבל

 2015אוקטובר-נובמבר
79 

 י-·~-·---·-----·~



חיגלעד 1

מסלול

'N .. ~ 
.~· 

להשת~ךנדילצבאצעדנו
 ··-:·:··:-זז :-ז

לרכוש.והיינו
: T • • : 

להשחנכנוהרכושנותאת
:• : T T : - '•, '." T 

ה~רנו

צכ~מזקת י~~ר~ ,ת;ק~ל~חי~ת 9 ג;:
כל..ראמשדיניםרכבכלי

: • :• :• : ,•' : T • : .'' 

נצבאשהמירויש
'' ,'' '' ' -T T 

~ת

אמונתם
:;· T T 

הביתהיצאנוכשלא
: ."' TT T : - -

ראשנסויחבשנו
T -: • 

:;גך~ן

ונשיםנעד;תנבוש
 .:ד-:- .

 .נ;~ך;ת

השמ;ת.עלחשבנולא
T -: --•• 

~~נו:יםלנו~ראו
~ק.זץ.ה ;מ~

צכ~רנו 9חן ryע,לי ת;ע~~ז:;~לר~ה~ראנולא
משלנו.ילדיםיסתערו

• ; -:-: ' T T '." ' 

הצבאייםהך;פאים
T ' : T : -' ' קיםt~ז:;

:ר~גו

נ;ספיםילדיםלהביא
: ' T ' T : T ' 

~~לו
~ין

דהו.

ומגנל;תאחיד;תהמחל;ת:
--:-:-• ,•' : T 

iJ לקוךים

בע,~קים.ים W ר~~

 .ש~~לגוף~ין~חין iJ7ס~ה~צכדלא

משל;,נכותאחדלכל
: T T '." T ' ."' 

פמיניסטית.מהפכהעחד;ת.פיליפינ~;ת.גלול;ת.
: • • • • : -: •• T :• • • : • 

 .מנהל;תנ;תב;ת.ע;ךכ;ת.ך;א;ת.חבד;ת.
T •· : : : -:-

והסתכלנוכשהבטנו .ת;~~ 9 י~;:;ל
: :· . -: : . : --: 

דאינו.
T • 

 .ונ~~~לא~ה

20 
 385גליון



 ~-·צ_ח~~~~~~~
cהייטסבאטלרויליאם

rר

 :lrאבירןדודמאנגלית:

מותופניאלצופהאידיטייס

ח;נהג;דליידעתי:
 •: • T • :ז-

זק~~ע.ב.;קי~~זקד;ם

ש;נאאיניא;יביאת
:· : -.. . .. ' 

 .אr.חב~י~יא;~;ני~ת

זקכ;;ה,ליקד;ס~ר~ן 7קי
האבי;נים.צבור-אחי

--• T :• : • 

 ב;~ iJג;כל~~יסם 7
פנים.נשוםישגהלא

: -:• : T ' 

להמריא.שלחניק"חלא
: T -• : -: • 

אמה.ולאמנהיגצרלא
--: • : ,.• T 

חריץ~סוף~יןכקא;זיי

 .למלחמההמד;מיםאל
:• -: ' -' : T T 

והחרדהדהדתיךנ;ת
-• : -: • : T : -

ס~זייד,~ל mריקלי:
t' ס~~ד~םהואס~לר

~זיים. iJרוכ:ים iJמול

התלויותהחמצןמסכותאתדאוראש,הרימוהחגורות,אתהדקו
לאייטסשלהטייסהשידה.מפסגותלאחתוהמריאובתקרה

מתנדנדהשידהצל"שאבלהדמטכ"ל,בצל"שכנראה,יזכה,
המת.צווארועלבגאווה

שמואלוףמתי

אהבהשלגיוסשלכת

~ים 7 ~ר;נ~א"ל ם.קiJ ~t~קבוקי
~ין

~י~הזק.לtק~ך;ן

ים ':t ;נ~~~ 1א;נ;רב [i "א

חולדיי;םעד
-• T : • 

ל~~אא;זיי [lל;קס~ה א~~
זקכ~ריםס:ינו~זךכק

~ם~ז:ריר~ד~ז

 א~~~

1 
-~ 

( \ "/• " 
: ·:-:·~ · . . 

.. :~ ........ 
·"" ..... 

שטרנפלדצביקה

מהגןשבאודי

 .ויל~~~חל;~ר~ז
ל~ע,ק.ה ל~~~
סו~ה,~~רז:רי

~הפ;ק~א;ת;ינרי ':tר

~ז.וף.~ל ;ק~~

21 
 2015אוקטובר-נובמבר



1 
גלעדיובל יאירבןסיגל

בטעות
ריה" iבו·פ"אופוריה

 .קכגזיםגזם ת~~~~כךז;ר~ז;עות
f ;י~רירמtא;נ:וי ת~.?ז;עiJ ~ WP ה~

~זpקלו:זתוב;~הא;סהךק.ת iJ ??~ל:ה
~tקיד;נותסראש;ן~ל;לה

ראובניליותםהמעשיםפשרעל

בספרהישראליהצבאכלפיהביקורתטעםלעמעטלעמודארצהזובשרימה
היציהרפסגת •עמודים,אלפיבןאפירומןואונני,יותםמאתהמעשיםפשר
וכךהארשןו,הישראליההומוסקסואלי~סופר-משוררבעיקרשנועדמישל
חך-אהבהשלהנשואאוכן,שלנו.הספחתיהקלוקטיביבזיכרןונחקקגם

גםכמוהחזק, ) 1977 (ההזיהבבעדלמשלואונני,אתרבותהעסיקמינית
רבה,במיהדבלצ,נותרהכךשכתב.השירהובספרישלו,הפרוזהספריבכל

מדינתלישארל,ההגנהצבאכנגדאווננילשהוקיצוניתהחריפההמחאה
יפהשהשתיקההסיפוריםואלפימאותעוולוותיה,מעשיהבכללותה,ישארל
האפלהצדשרמי,באופןיסופרולאלעלוםואלוילספרם,העתהגיעהוטרםלהם
הקלוקטיבימעדוהתתשל-ידנגשלבלשונו-ה"לצ"הציוני,הפרויקטשל

 .הישארלי
היאהאמתאבללצבא,שיהרביןהקשרעלשאכתובביקשהגיליןועורךאמנם

במקריםהיאהמעשיםפשרלשהופרחהסופר,שהאוכשםמשוררהואשארובני
שארשיתהספחתיתסוגהאותהבזרם-תעדוה;הכתובהבפרחה,שיהררבים

וירג'יניהכג'ויס,ענקיםשלביצירתם-העשרים.המאהשלהארשוניםבעשורים
זה,ענקבאפוסהפרחההמעשים.פשרשלהמלדו-פרוסטומרסלולדף

ישארלייםסיפוריםעםופילוסופיה,מיתוסיםמיסטיקה,פיוט,הגות,המשלב
נעוהדהדפים,לעומשתלוליםהשתגעושכמוכמעט,עויתונאייםאקטואליים

המופיעההישראלי,הצבאעלהחריפההביקרותלוכ,ןקריאה.מיטיבילמעטים
שלאשמתוגםזהוימהבמידתבדודים.קואריםנחלתנותרהזה,באפוס
שנדפסההסופית,וגרסתוובחלקים,שניםלאוךרהטקסטאתשפרסםהסופ;ר

ובכלעליהם.לוותראפשרשהיהרביםקטעיםומכילהערוכה,אינה ,-2012ב
זיכרןואחריבישראל,שנכתבביותרהחשובנחמןהבנתי,למיטבמדובר,זאת,

שבתאי.יעקבלשדברוסוףדברים
שלאקשההקואר,שיירהפלויטיתהמפהשלצדלאיזהמשנהלאלטענתי,
הותיאורים,ים mהניסלשומהחריפותמהישירותנפעםואףמופתעלהיות

שיירשראובניספקאיןהדבריםשלמקראאוף .נחמןומציאותדמיןוהמלשבים
מחמניה,כמהגרולכל;לכלממדיתחדאיננהשתפיסתוהריהשמאל,למחנה
ההיא,היבשתכלפיי mביקוהאועמו,בניכלפיהרצחניתמאירופהשהגיע
ואףפהפתחןוהמקבליםברומן,הימיןנציגיכלפימבוטלתלאאההדומפגין
מישירכלפיושגםמוסלמי,פונדמנטליסטיטירוףבתיאורימסוימתהצדקה
שלהשמאליהצדסופריבידישנכתבההפרחהשלובהקשרמבטו.אתאוונני
ברומניםהעלוה mשהביקוהריגדוסמן,וחיויהעשוא"בעח,עמוסהמפה,
אוונני,לשהקיצוניתלפרחהמתקרבתאינהכחריפה,לעתיםהנתפסתשלהם,
דמיןו.כללעהעלוהריאקציההישארלית,למציאותריאקציהאלאשאינה
עומיחיגוריכאלתרמן,ונעדויםרביםשמשורריםאףכיאצייןמוסגרבמאמר
לומרותגסה,שבהכללההריבכתיבתם,הומלחמותהצבאלנשוארבותהתייחסו

הטירוף mחומלעלעמדוהשכילולאהםלעדתיבשיריהם,הוחוכמההיופי
מטבעהשיהרואלויתיכונית. mהמזהשמשתחתהמקומיי-לאומני mה

האנשוי.המיןשלהמטבחייםבתיבייצוגיותרומתקשהלנפש,יותרקשוהר
חריפה mביקומופיעהלמשל,נברת,אמנןושוללארויצחקשלבפרחהחוקא
כאןצר-כאמוראבלהישראלית.בגרסתההצבאיתהקיום mצועלבאמת
לכך.מלהתייחסהמקום

"קתדלרהבמסתילמצאואפשרחלקי(ניסיןוהרומןלעילתאתלתמצתאולכלא
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התאבללאאחדאף ]".[הבוכיםהחבריםהמוות,לביל
לאהממלשהראשהזיכרןויוםבטקסשלו,הדגללע

אודי."שלהדגלעלדיבר

אמין,בלתילחלוטיןלאאלבכאמו;דגרוטסקי,קטע
הוכסףהוצבאהמציאות,עלעלוההדמיןושבהבארץ

בישראלאוכן,אפשרי.תחוםבלכהשפעהמשיגים
-אחרתמזוויתאוהמתים-הקודבנות,פלוחןשודד
יוכללמעןלמעננו,חייהםשהקריבולאנשיםהרקהד
מספרמיאבלשכזאת.שרימהלהקלידכמוניאדם
ודאובניהחיים?כלהנמשךהכאבעלהפצעוים?על

טראומת-שואה,מוכתכאומהכלוהלישראלמתייחס
נוספות.טארומותלוסוכניהלעצמההגודמת

אלפיכמהכעבודטרגי,באופןמסתייםקצירלשסיפורו
שדןו,אריאלמלושלובפדוטזהמנופףהואעמדוים.

הדמיןוכידלבדיהמציאותביןאווננימערבבכאןדאז.הממשלהארש
בכלונשניתהחחדתהגבריםאהבת . mקשפיוטבצירוףעליו,הטובה
לאלגיבוח;המספראהבתאתגםהמתארזה,בקטעמשלובתיצירתו

אםגםתמי;דכמעטהקיימיםההומוסקסואלייםהאלמנטיםלעכאןיב mא
הצבאית:הגבריםבאחוותסמויים,

הממלשה.ארששלהשייהרעבדאלבדגלמנופףאדויאת"אדיתי
בושהסתכלאדוילעבדמסתכלעצמוהממשלהארשאתואדיתי
בןשליהדגלאתליתחזירלואומדהאופטיקהשלהעוצמהובלכ
ביקוםאלאעודקיימתחיתהשלאהדגלאלהסתכלתיאוניזונה.
יחדלעשותהמבקשותחומדצרחתשתילע;דאליה mנצמדגלישבו
היהעטלףלילאחדיהשמשכחתגלותזהורשום, ]".[הזההמסעאת
נחמהמעשה,מכלשחחדלשואיחדולשאודכמוסתהמעשים,פשר

במכוניתו,הממשלהארשאתדאיתי ]."[שהננוהמעשיםלמכונות
מעוותותפניוהמום,ממני,מטרלששויםאועשריםשלק mבמ

פנייהמאיזהאיכשהו,אדוי,אתזיההאלוישהאואזחשבתילגמדי.
באותםלקהששדןוהתברדכךאחדשדןו.שלללשכתואדוישל

אותהוכיוןוהתותבתדגלואתהניףאדויי. mמשבבץממשרגעים
מאבטחיוים. mהואקהדוביםשלהשאןובאאוזלשו,הדגלגנבאל
אוגהדאדוים,שלמחלקההיהכאילובאדויידוהממלשהארששל
שלמהכדקהעדוליחתהמשיכוהומאבטחיםנפלהאואדוים.לש
כ:ן"אחד

כמובןהותיאורדגלו,אתשאיבדהחיילשלהטרגיהמוותמתוארכך
מגליםשהםהואכזריותאז,המאבטחיםכישלןורבי,ןלצרחמופרד

הישארליתלטארומהכייצוגאולויהצרחטארומתעלכפיצויאלויכאן,
אייםשלאבמימטורףהריגהוידאומבעציםהמאבטחיםוכךהכללות.

התיאורעםמשלובהבדיוניהותיאורלשו,בפדוטזחנופףאלאנשקבשום
הקטעי. mמבאירעוהלוקההממלשהארששללחלוטיןהדיאליסטי

המת:עלהאהובהמספרשלאלגיתקינחבמעיןמסתיים
איתי,היההואחייולשהאחחניםברגעיםהזמ,ןשלהמסתורי"במעגל

אדויבאדוי,יחותאדו,באוו , mאחבאקוסטיקהצעוקאתוישמעהואו

מןהבא,ומהעלוםהזהמהעלוםומהחתונה,מהתיכןובאוו,באוו,מת,
האוהוצבאי,הפלויטיביקוםוגם-אדויאדויבאוו,הים,ומןההדים

ביאנוד.""בעמקהיה

החברהמלואפלהמראהמאכלת-כל,היאואוננישלבדומןהביקורת
-שלוביושרהגםביטוילידיבאההספרותיתוחוכמתוהישראלית,

הישראלי:השמאלצביעותבתיאורלמשל,
שיצאוהאנשיםכלהשמאל,אנשידקולאהשמאל,"אנשי

למעןהדבראתלעשותצריכיםהםכישהבינומשוםלמילואים
שישירו,לערביםלהגידכדיהלכולאשלהם,המשפחההגנת

גם,מה .) 2011 , 24'עמהד'-חתיכןו", mבמזאבוהד

זדםבסוגתלט mמחופשלעצמולוקחאווננישנאמר;ו
ניכריםהעיתונאיעובדומעורבותוזאתעםהתעדוה.

לאודךותרבותחבהרבפלויטיקה,האקטאוליבעיסוקו
 , 2006בינאור-4בשת mמתהספדלעילתכלוו.האפוס

חמוד.י mמבאיעורארש-הממשלהלקחשבוהיום
באש;דודבחתונהיוםבאותונכחהחמןשלהמספר
שהביאההאלום,תקרתקריסתלפנילהיחלץהוספ~ק
דובםהדומןגיבורילמעשההאיעור.משתתפידובלמות
בהםהוהיזכתחהחיים,אתהמייצגתבחתונה,נהרגו

המעשים,פשראתלהביןהמנסה-הנרטיבבסיסהיא
מעשים,עודולעדומוקשדיםחיינושמדניתהעובהדאת

פשרם.לעלותהותלעצורמלבי
אורכנייותםשלבאפוסית-פלויטית-תדבותית mהחב mהביקו

בשטחיותמנוסחתלואציונית,פוסטאיננהואונני
במאהבעיקרהיהדוי,העםמגולדהמתעלמתזו,תפיסההמאפיינת
הישראליתהחבהרשהפכהמהאלמופנה mהביקועיקרהעשרים.

עשויםנשקסוחרישבהאולימה,נית mכמיליטריסטיתחבהרלהיות:
אתלמעשה,הלכהמנהל,לישארלההגנהצבאשבהם, mדעלכעלוה

ללאבניהאתלוהקריבלהללמגויסתית mהאזהחבהרשבההמדינה,
ומעסיקחחדהראשונהלבנןומלחמתלשהמקהרכאשדבמטהר,פקפוק

כלוו.הדומןלאודךהסופדאת
דגלש"איבד"ם mלקצי;ואדויבאפוס,אחתדמותעלמעטארחיב

שןוד:באריאלדבריואתהדומןבארשיתומטיחהארשונה,לבנןובמלחמת
ראשלשבתמונההסתלכמהחתונה,יצאהאושגםקצי;ו"אדוי

אתהאלציאנשים,מתיםכמךואנשיםבגלל ]".נשב mהממלשה
פח ]."[הזהמהמשפטמפלטלךאיןלהשתעדבמשפט,הזמןכל
אתה.אשמים.כלוכםאשם.תמידאלצי,אשםאותהואני,אתהזה

מש mאלףבופ;דיה.אופוריהמצערת.שסלבאישבגין.זהמיבגין.
 r ".נאחדקציראודויפצעויםמאותמש mאלפייםהחגים.מאות

להביאצדיךהיההפנים.להםנשרפופצעוים.שנידאיתיבעיתןו
התרסקתו,וכלמסוקכלשנופל."מטוסלכיהיו."היירימהלונד.עוד
ומשחוחמישיםשבגילכאילוזההיזכתח,לכלiני.מהדגלחלקזה

החצופיםלשלם,צריכיםהםביאנוד.לעמקלשם,חזהראותילקוחים
עצמםאתלשקםצרוהם ]".[אותנושהפגיזוהאלה,המשוגעים

כשהשמידוהכיפורים,יוםבמלחמתשלהםהעצוםהכישלןואחדי
היוהמראהכלשאחריטייסיםוטייסים.מטוסים.הרבהכךלכלנו

הפחתתולכבמטוס,בסרדלאמשהושהיהאולשירותיםצריכים
בעלום.""ביתורהאמיץהאווירחילזהחדיכישהוסתהר,האנשוית

נקטוכבדשבריםובגין,שןודלכפיבהתרסהאינהזהבקטעהחתרנות
דגלואתשאיבדישארליפצעושלהוחדהחיבתיאוראלאאוונני,לפני

חיליהיתחנגדלצלומאשיםאניומציגותינו", mכמ"אשכתוצאה
כאןההאשמהימינו.שלבישארלאחןורהכמעטעגל-הזהבהאווי;ר
האשמהקרב.בהמלותכמובןשת mהמתאנשוטעותכנגדמופניתאינה

הויהירות.הלבאטימתואלמופנית
איננילעצדיזוובשרימהומשו;ודסופדאלאי mחבמבקדאינוואונני

אתידגיםהבאהקעטזאת,עםלשו.הפאוטיקהעםצקדלעשותיכלו
אתיחדגםאומפתיגחטסקיבאופןהמתארהסופ;דלשהיצורהדמיןו

מפתחהאובמלחמה;דגלוארנןוטארומתעםקציראודישלהתמדוחתו
חלוים:בבתיים mבניתצוופהרגליים,לכריתתאובססיה

חייליםעלים mדיושיהיולכךיום,כל , mדבקצורחיכה"האו
עשבחכאילוממשמתאכזבחלוים,לבתינוסעהיהאוזפצעוים.

לבילכאוחרמת.כבדהיההופצעומגיעהיהאםשהתחזו,עליו,
בלטוויזיהההודיםאתדאהמטורפתבכמיההלמעשהאלברצןו,
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1 
האמנהלפיכירצון,באיכללבדרךהלכו,הםלזוז.בלישיעמדו
הולכיםצוכשמגיערוצים,לארוצים,המדינה,עםשלהם

מחפשיםכסףכשאיןאותו,משלמיםחשבוןכשמגיעלמילואים,
לצדקיפוחקיפוח,צועקיםולאלכיכרותהלוכיםולאעבוהדערד
ואומריםביניהםמתלוצציםחיו ]".[משיחמשיח,שצועקיםאלח
חיתה,כשכוונתםערבים,להרוגהולךאנימילואים,שירותלפני
טיפהלגלותאוכלאניואם ]".[שליהמילואיםאתלעשותאלךאני
לאזהאםרקאבלאנושיות,שלטיפהאגלחאניאנושיות,של

ערביםאוהבשאניזהבגללבייחשדולאואםדבר,שוםלייעלה
שלי".החבריםאתצריךאניהכול,אחריכיכזה,משהואו

שלושידיובמחזותיוקשהלביקורתכבדזנחהישראליהקונפורמיזם
מכתיבתוממערבמזרחמרחקרחוקהמעשיםפשראבללוין,חנוך

הלוקחלב,בעלסרפדהואלרגע,כמעטציניאיננוואוננילדין.של
ומזדההאנטי-גיבוריו,אוגיבוריו,כאבאתללב

לביקורתו.הזוכיםלרחמיםאותםעםגם
ז'ניהיאבדומןמרכזיתגיבורהלמשל,כך

הצבאששכרלבטובתזונהגיבורים","קפטיין
ההקצנה,שנפצעו.הלוחמיםטובישללשירותם

באחוארכני,שלבפרוזהמרכזימרכיבשהיא
שבחםז'ני,עם"ראיונות"בסדרתביטויליוי
החייליםשלחג:בורחעלילותעלמספותהיא

למעןעצמםסיכנואףלומעשהאליה,שחופנו
ז'ניביכולותיה.ידועהזונחעםלבלותהסיכוי

מעודדתדמותרגםישראלית,פטריוטיתהיא
למדי.גרוטסקיתאםאףהזדהות,
שלאהפצועוכאבקציר,אודישלדמותו

דקהיאפציעתו,מטראומתלעולםהשתחרר
בהקשרברומןהמופיעותדמויותמשללאחת

צבאמטבעם,שתיים.אופסקהלמשךרקלעתיםוטראומה,צבאשל
הישראלית,בחברהבהס,הטיפלואבלקלים,נושאיםאינםומלחמה

כךוהאפלה.הכואבתמהמציאותהרחקבהרואיזציה,תמידכמעטנגוע
שכול:אבשלכאבועלהבא,הקטעלמשל

אמראותושטידטרוזוטריםמפקדיםידיעלבצבאנרצחשכנו"אב
לבןזהאתשעשושהמפקדיםאחד.דנורקרוצהשהואכטלוויזיה

אומרת,זאתחמרים.אתיפשטוביותו,לבניוערהזוטריםמןשלו,
אבלבצבא.להיותאנושיים,יותרלאחרים,ויתנוהצבא,אתיעזבו

המסורתזאתשלו.במעשיםיודהלאאחדאףמגוחך.פשוטזה
שכמובןהרמטכ"ל,עדהלאה,זהאתלגלגלתמידהצבא,זהבצבא.
חשדהואאחראי,לאהואדבר,שוםעשהלאעצמושהואיטען

המתים.""כרגילזהשאשםמי ]." Jבתפקיד

אריאלעלחנוךשלוםשלשירוכמאמרבאדום",עוצר"לאואונני
עלהארסיבאזכור-למשלכלוו.הרומןלאודךהמחויבבמסעושרןר,

קטעמחזה),ואונניכתבאף(שעליהיוסףמרחת'הפצועהחיילהפקרת
כורבצבא,גזענותמכ,ךויותרהישראלית,הגזענותביטוילידיבאהשבו

בכלשחרורושלפצוע;חטוף,הפקרתאישלהאתוסהמיתולוגי.ההיתוך
למוות:המדמםהדרתיהחיילבתיאורכאן,נשחטמחיר,

הצעירהזהבמרחקכאןלרגעמוליעמדביד.הצליעםקפא"אורי
לואשבשכםיוסףבקברלמוותשדימםיוסף,מרחת'ההוא,הדרתי
אפסיבסכוםחייואתלקנותאותו,לחלץהיהאפשראותו.חילצו
שעלחטוףחייללואקטןמכפרדוחיהיההואאבלהרוצחים.מידי
שללפרסכסףנמצאהימצאומקוםעלכלשהומידעלהשיגמנת

משפחתובנישלנסיעותמימוןעללדברשלאדלור,מיליןועשרים
העולם".רחבילכל
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לכיבודיםבנוסףאפשרי,כיבודלכלהזוכיםצבא,גיבוריגםמבקרואונני
תקציביםעתירצבאביןהחומריהקשרגםנבחןמבוטלים.לאכלכליים

מתוךקטעלהלן,צבאיות.פעולותלביןקיומו,אתלהצדיקצריךאשר
המספר:שלהפעםהראשונה,לבנוןמלחמתבעקבותחרחוריםרצף

מטילתההתשהכתקופתבמיוחדמאז,שחלפובשניםלעת,"מעת
זהאיךעצמיאתשאלתיעכשיו,וגםהשמונים,שנותשלהצלמוות

היהזהביותר.הקטלנילגנרלהפךביותר,השקטהגבלואיךקרח.
ביטחוןשרישלאולרכוניאוריכמומקשריםשלהצלליםתיאטדון

כמוסיידתאנשישלפעולותאושרון,ושתילהסברהאריאלכמו
עשרותעללדברשלאבדק.צמרתושתיאדומהכשמלחאחור

משכורותאתלהצדיקשרצוקשרוקציניאלופיםותתיאלופים
בזמןגיליתםלאשלחם".התקציביתלפנסיהמצפיםשלהם,העתק
כלעםכךאחדארד.דוןעלכלוםגיליתםלאוקסמן.נחשוןאיפה

לאזה,וכלבחשכהעטלףהמוסדית,והיוהרהחשבכיותתפארת
שליט.""גלעדאתמצאו

הפיוטיים-מטאפיזייםבקטעיםעיסוקעללוותראאלץהיריעה,מקוצר
בקטעיםכאן.שהובאוההתרסהקטעיבכמהלוהסתפקביצירה,הרבים
צבאי).כתבחיהשלא(אףואוננישלהעיתונאיעברוניכרכאמו;דאלה,

נאורי-מרכזייםדווקאלאוחלקםלאישים,התייחסותשלהקונקרטיות
ארומהבשמלה"אהודהצירוףכמתווכים,שפעלוצלליםאנשילרכוני,
מבצעבאותו:בוקשעטהלתחפושתכמובןהמתייחסברק",צמרתרשתי
שלגםבישראל,נכתנוכמותםשמעטיםכיקרותקטעיהםבועז,צבאי
 ;שמאלרעלימיןעלקרושותפרותנשחטותכביכלושבהימינו,

שנלחםסופדהואלמעשהציוני.פוס;טאנטיסופראיננוכאמוד,ואונני,
בסחרהעוסקהבא,הקטעלמשלכךישראל.מדינתשלדמותהעל

בצללים:המתנחלבמיוחדרווחיייצואענףהישראלי,הנשק
אולרורידאמדמהצבא',גםכבדופרשואותישהאשימו'"אלח
יורע,אתהמיליונים,בזהישנשק.סוחריכמובן'נעשולאודי,

להתפרנס,צריכיםאנשיםהזמן,כלמייצרתהצבאיתהתעשייה
והציודוהתחמושתוהטיליםוהטנקיםהרוביםכלאתלמכורוצריך

בעולםמסתובביםאנשיםמאות,לאאםעשרות,זה.וכלהאופטי
אףביזנס,שלבתחפושתשזהכיווןאבלמוות,שלקטלוגיםעם

מינוף,עלמוצרים,עלמרבדיםמרות,עלחושבלאכבדאחד
תמידשהואנקי,תמידשהואהכסף,עלרקחושביםכאלה,שטויות

החיים".ממהותחי,

אוניברסליתביקורתגםהיאואוננישלבאפוסישראלכלפיהביקורת
מירקלכתובהיהיכלושאותוהבא,הקטעלמשלכךהאדם.טבעעל

ישראלשלבהפיכתהמכריעגודםהיאהיהודיהעםשואתכישמבין
הטראומה:עםמזדההוגםשהיא,למה

נבנההעולםהמזבח.חיהוהכסףהדתהיההמוותכולו"בעולם
ישראלמחדש.מוותגרימתלשםושיקוםמוותגדימתמוות,סביב
המוות,דתהיאהאמיתיתהדתבוגדלואחדריכוזמחנהחיתה
פלשתין."לגביהדיןוהוא

מלאהזאתועםכךכלרדיקליתשכזו,מזהירהפרוזהשיצירתחבל
זובשרימההישראלי.הציבורשלמעינוסמויהנשארתלוב,אהבה
מחאתוואונני,שלהמחאהבפואטיקהמהיופימעטלהעבירניסיתי
ישראלשלקיומהאתלרגעמבטלשאיננווחופשי,אמיץסופרשל

עםהזדהותחשבןועלבאהואיננהטראומה,מוכימהגריםכמדינת
 •באשדוד.החתונהשלביקוםהמיוצגיםתושביהמגוון

ארץאנשישלסיפורםאתשמקיףחלקיםשבעהבןרומןהואהמעשיםפשר *
איברי-בשלמותו,ראשונה(מהדוהרימינוועדהעשריםהמאהמתחילתישראל

 ) 2012ברק,



והשמרניםשנותמחציתמקשל"ר,*
 . ....................יייכרטרפי /מאות ...........

הצבאיהיומיוםבמדבריות"תקשורת".היחידה,שלהמחשביםאישממני,ומבקשתמואריםבמדיםלמשרדינכנסתאותהזוכראני

הגליל".שלוםב"מבצעלחמוחנכיקילומטרים,מאותשלושבמרחקבצפרך,השומ:רבתלהבסיסמאספלטשעלתהלוונוסנדמתההיא

עזרהוהיאנעוריםשיריעשרותלהכתבתיאבללנאהביםהיינולאהיום".את"תפוסשלהנואשתהדחיפותביעלתהמסיפוריהם

יותרמאוחרועשוריםרונינונפרדוכךאחרשניםביומו.יוםמדיוכבדיםאפליםשהגיעוההרוגיםדיווחימולשפיותיעללשמורלי

נגמריםהלאהמוותגלירקעעלמסביוןמרהיבהנסיכההארס.שלבממלכתובלונדיניתכעששיתאותהלתאראפשרבדיעבדהצטלבו.

בלבנון.דוריבניאתששטפו

השומר.בתלהגיוסלשכתבקרבתשכנהההיאבתקופה .ראשישלישותקציןמפקדת-*מקשל"ר
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 11.10.2011שלום,כרםאבנר.-משמאל .שבתשסוגדתבתינגהאצלבבסיסביקור

פאראמדיק , 20ברודסקי,סתיוחודשים,וארבעהשנהזהשלהוחברהיםחילבבה"דחיילת ' 19בנצור,כרמל
 24.5.2009אביב.בתלביתילידההשכלה,שדרותהדרוזי.בגדוד
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 8.10.2007לצח"ל.הגיוסבבוקרבחדרובנייואב

 20.10.2007אמי.צביה,וסבתאאחותו,נגחיואב,-בתמונהחיפה.גלים,בתבסיסיואב,בנישלבטירונותראשוןביקור-חורים



1 
סגלעקיבאעמיר

ומלחמותחייליםשירים,

שיכתובוטבעימתבקשלוכןהאדם,אתהמלחמהסובבתומעלוםמאז
אתלופיכךהמציאותאתמעצבותוהלוחמההמלחמהשירים.עליה

לפיכךשונים,ובמקומותבזמניםמשתנההמלחמהמשמעותהתועדה.
אתמייצגיםזמ,ןבכלאמנותשלסוגכלכמולמיניהם,המלחמהשירי

נכתבים.הםשבההחברהעלשעוברהמהלך

פרק(שופטים,דבורהשירתלנו,המוכריםהראשוניםהשיריםאחד
קשייאתמתארתדבוהרקשה.מלחמהבעקבותשנוצרשירהוא ,)ה

שנילנוומשאירהלולוחמיםלאלמודההניצחון,גולדאתהמלחמה,
~נ;ו~ך:;גים iJ "-לווקודם"ר~רי-tקיר"היום:עדאותנושמלוויםביטויים

 ."ם~~

שלללולוחמים.למלחמותהגיבוומשורריםשיריםשירהרקלאכמוב,ן
משנותמלחמותבצדק.הללו.לנושאיםבדיוקמוקשדותאמנותיצירות

עלמשפיעכשלעצמוהמלחמהאיוםואפילומציאות,מגדירותמציאות,
המורץאתשהביאההקרההמלחמהלמשלכך-התודעהועלהמציאות

משובחיםריגלווסרטיספרישללוגםמעצמות,ביןחימשומרוץלחלל,
פחות.ומשובחים

הקמתהמסיפורחלקהם-עצמוהצבאהצבאי,האתוסהמלחמות,
המדינהאתליווההצבאי-מלחמתיהאתוסישראל.מדינתשלוהיותה

היהודיותההגנהיחידות"השומר",אגודתניל"י,מחתרתמפעלוותעוד
הפדרותנהגיגדודאוקישינב,פערותלאחרז'בוטינסקיניחמתשקמו
שוללהמחתרותבפעלוותהמשךלז'בוטינסקי),תוהדחייבים(שווב,

מאשריותרמשמעותיתבישראלהצבאנוכחותאךישארל.מערכות
הישראליביומיוםנוכחהצבאמיוחדת;פעלוהאוצבאימבצעבמלחמה,

לוישרדיותחנתואפילוהיום,סדראתבהכתיבובו,החובהבשירות-
שעלמשמעותיותבסוגיותהישראליליומיוםלרוונטיכןאםהצבאמשלו.
היום.סדר

בצבא,הנוגעותאמנותיצירותאינספורלסקורשאפשרהעובדהלפיכ,ך
שירהלגביגםכךמאליה.מובנתמתבקשת,היאומלחמהלחימהחיילים,

התנהלותעלנוקבתביקורתאלהמלחמה,ואףהלוחמיםמהאדרת-
שתיכילראותאפשרלמשלכךחיילים.הוויתיאוריאלוחייליו,הצבא

האחרונותבשניםבצבאהקשוריםמשיריםהעלוותהעיקריותהה.מות
עלסדרהמשליטכיבושצבאהיותועלביקורת-האחתיות. mביקו .הן

למתגייסיםהצבאשגורםמהעלביקורת-השנייהאזרחית.אוכלוסייה
ההווה.אתשנבחןלפניהעבראלנלךאךלשורותיו.

" i? ,נו,~נו~pא;~י;ם~נןיריזj? ,גנו~נו;:pתל~אל~רי;~י;ם~~חנוז~tt ר~נו
ב'זVירכזיiןיעקבכתב. ,"ה~ל ;~~'~לז.ונו·~~תת;~נןים~דס~iה ר~כ;~~

מההתעוררותחלקזההיהקישינב.פערותלאחרשפרסםהבריונים'
יהודיםשלההגירהגלאתשעדודההמשוב,תחוםיהודישלהכללית

שביטאהביקורתיותמןבשונהישראל.לארץהרוסיתמהאימפריה
עלכהןיעקבמצביעהשחיטה',ב'עלואפילוההוגה'ב'עירביאליק
הפךשהשירמפתיעלאבמלחמה.היהודיהעםקוממיותהכלולתמסקנה
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המוכרואחו,דמוכררוויזיוניסטילשירכךואחר'השומר'תנעותלהמנון

סקרם".סקרם,;חורהכ~ש~רם הiל~~;הורהכ~ש"~רםבפזמון:בעיקר
חלקויישובים,והקמתאדמותברכישתחלקוהמשי,ךלעצמאותהמאבק

בצבאשפעלווחיילים,לוחמיםבפעילותחלקואךמדינית,בפעילות
-אלמונים''חייליםהשירוהתחזקו.שקמובמחתרותגםכמוהבריטי
המפארתלשירהדוגמהחרא-שטח(יאיר)אברהםהלח"ימפקדשחיבר

אתוסאתונונחומאדירהמחתרתלוחםשלמעטומגיעההלוחמים,את
כלנוולצמות;.אימהוסביבנו .!מדיםכליהננואלמ;נים"חיליםהלוחם:

-T ' -: ' ' : ו '- ' :ו: ' '' ·' T '.' T : - : T '•, 

אתשטרןיאירמנסחכך ."תך~ז:;רק~רר W ??~שו;ה 1::זוב:ים:~ל 7נו 9 ~~
ופעולהמוותעדמחויבות-וקטנהאלמוניתמחתרת-הלח"יאתוס

ולריבונותלחירותהשאיפהאתמגדירגםשטחאיומה.במציאות
~דיע,~רים,מ;ן q ~~ש;טנ; 9 ~~"לאהמחתרת:שלהפעלוהכתכלית
למות :ונ~;ל~ ;~~י-ח;רין!ע~ם 7י;ת ryלרצ;~נו:ר~נו;.~ת ו~~~ל~פר
ר~נו!" tt י~~

גלעדזרובבלהפלמ"ח.הוקםאלמונים''חייליםשנכתבלאחרכעשור
שלזויחידההאדרתכלוושכלשירהפלמ"ח,המנוןאתלכתובנבחר

ביקורת,כלבהשאיןבמיהדהלוחמיםשלהאתוסהגלדת'ההגנה',
 1ח w :לאראזקנור tt ר,!~ Q ז::~ה;ם בי~;: 9 ~"ספק:אוציניותאירוניה,

מןהנגב;,עדממטלוההפלמ"ח//אנואנו,תמידאנחנו;,תמידלפקהד
 · ,;"!ך-~~~ז::~ל~חוד~לד 1ל~~ק ~ךט;בור n ~~ל ;:ר~ר~סד iס~ם

אירוניהשמץחסרתפאתוס,מלאתכשירהזומעיןשיהרהיוםלבקרקל
שבהםהימיםאתרקלאלזכורכדאיאךלחלוטין;מגויסתספק,או

שלהמרדמאנרגייתמעטלאמייצגתשהיאגםאלאשירה,אותהנכתבה
אוהסוכנותיהיהודיבממסדגםלועתיםהבריטיבשלטוןמדר-תקופתה

בדרךכלי-והצבאמדיכוי,שחרורחיתההלחימהתכליתהמפא"יניקי.
לאומית.עצמאותאל

שללאחריהםוהביאוהשונים,לארגוניםמגויסיםהיואלהשיריםועדיין,
שהמובהקיםישראל,מדינתואלהצה"ליהאתוסאלהמגויסיםשירים
חפר,חייםשלהצנחנים''שירהצבאיות:היחידותהמנוניהםביותר
'זמראולרנד,יעקבשלהנח"ל''המנןואטינגר,עמוסשלשלי''גדלני

'שיר ' 7חטיבההמנןוביניהםדנים,ועודאלתרמןנתןשלהפלוגות'
זה.בגיליןוומופיעויסלר)(ישראלפוצ'ושחיברלשבע'

שנפלו.לוחמיםעלואבלשכלושיריהםאחרמסוגמגויסיםשירים
ופזמונאים.משורריםבעיקרהםועדייןהיואלהשיריםשלהמחברים

שיירתלזכרגוריחייםשלגופותינו'מוטלות'הנהכמולשיריםנחזור
אספקהלהעבירבדרכם 1948בינוארשנפלוההר""מחלקתלוחמיהל"ה,
השיר,אתשכתבבעתגורי,שחייםבכךעסקורבותהנצור.עצירןלגוש
לאירועכקרובהקרבאתלתארשהיטיבספקאיןאךבאירופה;שהה
שבשיר."המת-החי"במוטיבבשימשוגםעצמו,

הלוחמיםאתוסאתמציגותהשירמילותכילבלשיםחשובלענייננו,
במשימה:לעמדוכדישביכלותםכלהעשויםהשליחות,חדוריהצודקים,

זוכרהואריקה;.אשפתנוכדורים,מרוקןצמודנשקנוראה,בגדנו."לא
שעל;.שעלבשביליםמותזודמנולוהטי;םקניועודת'ם.עדמילותינו

נותרנואםנאשםהאמנםקם;.לואהאחרןונפלעדשנוכל,ככלעשינו
הקשה?"tכ'הסלעיאדמתאלצמודותשופתינומתים;ערבעם
המדינהואתמיו mלוהצבא,אתהמאדיריםהללו,השכולשיריבין

אלתרמן,שלהכסף''מגשאתלמנותאפשרנלחמים,הםשבשירותה
שלנאוםבעקבות ) 1947בדצמבר, 19 ('דבר'בעיתןולראשונהשהופיע

מסמניםאלהכגוןשיריםהכסף"."מגשבביטוישהשתמשויצמןחיים

הקיבוציותסוףבה.הפעילוה"אנחנו"המדינהדורשירתסוףאת
והגשמתהלואומיות,ריבונותלהגשמתהפעולתהעבריתאוהיהודית

ובשלבמתונהמחאההשניבשלבשוכול,אבלראשוןבשלבהמאפשרת



העברית.בשירההאינדיווידואליזםעלייתהשלישי:

אלתרמן.שלזאת!''עלבשירנמצאומורכבתאמיצהלמחאהדוגמה
נפתח ) 1948בנובמבר, 19 ('דבר'בעיתוןלראשונהשהופיעהשיר

נער-נפי1.ווחמוש".עזנערהכבשוה;,העיראתג'יפעלי"חצהבמילים:
ח~ר·ךזj~~י 1סקי1.ר =~ל וי~~~צו q7 ~-ה;~~ךן·!ק z.5זי~··,;~ך~זrו~רח;ב

 ./"~;ךיו~~יו~ת!קן iJהליטכק .1ה 9ך~ "."עלק~ iJה 9 ~~" /:בלס-ם:~?זז~
צבאימבצעבעתהצדקהחסררצחמתארהשיר ."ה 9 ~ל rpזנ~תךךמ;

בעתשהתחלוללאירועכנראהמתייחסהאוהעצמאות.מלחמתבמהלך
רביםוגירשולוודרמלהעלהשתלטוצה"לות mככאשרדני,מבצע

שעליוהאירועומועדמיקוםלגביהערכותשללישכי(אםמתושביהן
 .השיר)נכתב

'דבר'בעיתןוהשיריטורואתקבעדרךשכתבלשלטון,המקורבאלתרמן,
בעתהמלחמהעולוותנגדבצאתומוסריאומץגילההשלטןו,מפלגתשל

בעתגםנסבליםבלתיהםזהמסוגאירועיםכיהיאהשירטענתמלחמה.
ובשבחהגבורהעלרקלאלכתובהמשוררתפקידוכיקיום,מלחמת
הביטחוןושרהממשלהראשותוכחה.ביקורתשיריגםאלאהאומה,

לחיילי-רביםבעותקים-השיראתלחלקהוהרגוריןו,בןדודדאז,
הביאוהשלטון,ממקורביהיהשאלתרמןהועובהדזו,תגובהצה"ל.

לוהציגבים mנפשעיםלטייחניסיןוזהלשירלייחסמאוחריםפשרנים
קונספירטיביתפשרנותנדמיתזואךחריגה.כתופעההמלחמהפשעיאת

למדי.רעועיםועובדתייםאידיאלרוגייםאדניםעלהנשענתמשהו,

הלאומיתהמחוחתמהשירההמעבראתבישרה"לקראת"קבוצת
חיילות.שעניינםשיריםלגביגםכךיותר.ואישיתחופשיתשירהאל

שקטפתי"אני,המיליםהפועל.ב"אני"ומתחלףונעלםהלוך"האנחנו"
מןגוויותשהבאתיאני,העמקים;,כלאלהוסתכלתיבה;רפרחים

מאתרחמים'מלאב'אלמרחמים",ריקשהעלוםלספריועדהגבעות;,
עצםעלהמחאהאתוגםהפעיל,כחיילהיחידאתמציגותעמיחי,יהוהד

בעלום.רחמיםשבהיעדרהאלהויתהתכליתחוסרערלהמלחמה

אותובןהואאך"לקראת",מחבורתחלקהיהלאגרנותאלעזרהמשורר
(והמשובח)האחרןובספרו ;) 1927ילידגרנות ' 1925יליד(עמיחידור

עדלהיותהסכנתי"כזה :כותבהאוהחומה''מלובשיררכה,שקיעה
למוד)/קשתותניתבה(ואזלאמו;דהסכנתיכזה /.חרמהמלובוקר
שיוכלורביםאיןכיהיאבגרנותלבחיהרהסיבהמחיים".המוותמרחק
העצמאות)במלחמתירשוליםעלזה(במקהרהקרבחווייתעללספר
כאן"איןבמילים):(המסתיימתביקורתמתיחתתוךגםאךהשלמהתוך

המךתיםאלמושךוגיהנוםוקמשוני;םוצחנהמכיתותרקשמשונים;.
חבריועםאלוילב;דבהמוצבשהיחידתופת,היאהמלחמההרים".בין

ברקע.רקנמצאתכ'אנחנו',כלאום,המדינה, .הקרובים

בלאומיותמדרכמעט,מתבקשמעברהוא"האני",היחי;דאלהמעבר
עלשמקשהכלליותחונקת,קיבוציות ,מצביעותחפהשאינהתובענית

השיהרעבהר ,הפועלהיחידאלהמעברלאחראךהעצמית.ההתפתחות
חסרתוהקיבוציותהסבילהיחידאלהישארלית)החברהגדלוה(ובמידה
לקבצוהאוליחידאיןשבהמציאותאלבלבד;הדכאניתאוהאונים

להשפיע.אפשרות

ותינו' m'כהאחד :זכריהענתשלשיריםבשנילמשלזאתלראותאפשר

~יך~א,~תת! [l ~;ש י~~"חייו:אתצה"לחיילאיבדשבההיתקלותעל-
החמזז?ןים;,לזקזpת~ת .". t22;כיור~ת / 35~יו~תךאחm:ותרקו~;ה

שבהרנוק;נזהאתמשה,את n;הנ·מפקד ;אתשמעולשאמים mהלאת
',' -:-' ,"' : T ·: • - : --•: ·: ·; T : T T ·,· 

 י~~"וממשיכה:זכריהכותבת ,"יר~ iJ~ך~ן~'יפ iJז:ונ~ת~ת~וורי;ם 3

~אrןח;~ש~ת~זז?י~;הללא 22 .לiש r6זהצוארי~ק r1ז וi~ .1ש;~ו:זת
לשלת mהתחוסראתלהבהירומצליחללב,נוגעהשירהחיאה".בצע

א!לכואיננוהסנהאתשראה"מיהשיר:אתהמסיימותבמ;ליםהמצב-
' :• T T •: '." : -'." ' ' : T '•, 

 1ת 7 ~;א~~ךה ש~pז~ ה;~~~~לזז?יר ד~?~ר~ירזp~נ;וה~~ה~תה;ךג
אוההדרללאאךשנפלו,לוחמיםעלשכלושירהואהשיר ."ביב;: 9 ~

הלאומיותחזוןלולאגופותינו'מוטלות'הנהבנוסחהמשימהחשיבות
 .הכסף''מגששלהמתחשדת

בהוקתבצוהרהתוחלתחוסראתמציגהזכריה ' m 1'מלראחר,בשיר
וךבשאן f~שן~ז iJל f " :הכיבשונגדכלליתממחאהכחלקוברורה,
גזורתהומציאות /נת;כ;;לנמצאיםנהי;רשאינ;הר.השלמזמז;ם

דלi·~זrל;ם i~ qר w ~י:נ~ י~~ה~א ·ס~נ:רי; ·די~lר ··~חרך."עםן~~ 1ל~~רת
שלאפשרותכאןאין ."הל~~?~כך;ם iJעם~בום iJו ?j~ת;ר.לע,בהוא

ייאושרק-לוחמההיעדראושלוםשללאודאיהסדר,שלגאלוה,
חלקהיאשגםמבישה,כניעההיאמהמוותהיחיהדוההפוגהנמנע,בלתי

כיבשו-טרור-מוות.שלהמייאשממעגל

לטעמיאךנגמ;רהבלתיהדמיםלמעגללייחסאפשרהזההייאשואת
שלהיחסיהשובעהואהאחדהישראלי.בקיוםהיבטיםלשניבעיקר
התשעיםמשנותאשרהעשיר,מהמערבחלקוהיותההישראליתהחברה
לתפיסתעדהקיום,שלילתעדהמגיעיםקיומייםספקותלהעלותהחל

כמוהכיבשו.הואהשניההיבטתוחלת.כחוסרכייאשו,עצמוהקיום
להביארצו,לאגםלועתיםהצליחו,לאישראלשממשלותהעובהדגם

הסדר-ובעיקרפלסטיני,הישראליהסכסוךבפתרןוכלשהילהתקדמות
יעדנו'לאעוד'אזבשירלראותאפשרלכךחגמה .נגמרהלבתילכיבשו

שהכבושיעדנ;ולאע;ד"אזבמילים:מתחילהשירפלח.לדיהשל
~רים i ~·לי!1,ו-,;;ור~~ח;רי T ~ 1ן w ;מ~ו:ז·~כ r לס~.Pז~ך~ם 1,1ס~י ה~~:

ח~ירלא"rז~נושבמילים:ומסתייםרלדק",~לטל wו~~~זקים ,;םי~קז~~~
שאביו ,.פעופרלא;,א;שטחיםלהחזיר.אםננתiרהiוונחני i1ום, iא

ה~·~~"~~ילא~· =י~~ ,;ב~~ םי~'~י°ם Q ~ 9לל;.יו vר ,i ןי~,~-ל~·~קרב ע~~~
 ,"ו~~~הוא~ירrז~עי1,וrז~נשו;ה vר f .ב~ v ד~?ר f .1 'ה~ס?~ע;ד
שלמהלושקראכפיהער","המצבלסיוםאפשרותללאתקוהר,ללא
 .ארצי

אבסודר,כדיעדמופרכותהןבשיהרשעלרותלגאולההצעותאפילו
מצבמתארומכנסיים''קלוהבשירעחריוסףתקווה.חוסרעלשמעיד

ישראליםביןהדדיתאיבריםתרומתהיאהיחיהדהאפשריתהגאלוהשבו
ה tp ,ע~~ע,ריכות; ט~? 1f"אלייבכלום:יתערבבושכלוםעדופלסטינים,

לקים p ~ריהורים;הורי;םלזP.לקים q ~~ל~ז:וי~ים~זחרים vחלוקי~ת
pך~ר~~נו~הר~ל~ז:רי~~י;םלזv~~ם i ר ן;~?ס~~~סוט;ת:~יו~~ ry ה

ךם". tl ~~~ ש~?~ר~םק;לה
רקאלאלשינוי,תקווהכלאיןמשםוגםימין,מצדגםהאוהייאוש
בשירניר,אלחנןשלמפולתעליזשנפלהמיבספר .קיומיתחרהד
בלצכחייםבהתנחלות,החייםמציאותמתוארתהגבעה'עליודרת'שבת
בפוגרוםנזכראקדח;לוקחאניאז,תמיד ,"אוזנמנע:בלתימתמיד,איום

הלצהמבקשהרעודת;,הקראוןולדתאתנעולבאיתמ/.רפוגלבמשפחת
אבניםהורבהלמקו;םלומזיקיםשהרבהמצפת;,המתגשריםבמילות
שגםהאמתנוכח,לאאפילוהצבאזהבשירבדרכים".עלינועפות

גבעהעלברדדהמשפחהרקישערטילאי.איוםאלאנםיאהפלסטינים
להגנה. mלאקשזקוקה

מרביתשתופסיםהיחידותהאפשרויותשתיאתמציגיםאלושירים
אומציאותלשנותניסיוןלאכלשעצמה;ביקורתהאחת,המשוררים.

עדלעתיםשמגיעהביקורתאלאשאיננה mביקואלא ,עליהלהשפיע
הפלויטיתהשיהרלמרביתבאשרהמצבכךפסיבית.קורבניותלכדי

בצבא.הקשוהרלשירהבאשרוכךהאחרונות,שבניםבישראלהנכתבת
שעשרהמהעלאוהצבא,עולוותעלהכיבשו,עלביקורתלעתים
שיהרהבריחה:היאאחרתאפשרות .כפרטיםהחיילתאולחיילהצבא

~ ~ ~ 
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לרוונטייםלאכמעטאלהשיריםבמציאות.מעיסוקשנמנעתאסקפיסטית
המובהקהמייצגאגב,ובקונקרטי.בפלויטינרגעיםאינםשהםמשרםכאן,

אליה,ישראלהואזה,מסוגאסקפיסטיתשידהשלביותרוהמפורסם
אפילוארפוליטיתקונקרטית,-אמיהדמכלנמנעיםממשששיריו
מטאפיזית.ארמוסדית

עבןדימצאיתו.תשנההביקתרוכיציפייהאיןשברעביחהיםו.אנוכאן
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לנקתדומעבדכנארה,חלף,כיהאיהחיובנקתדוציברויים.מהלכיםלהוביל
לושימשהם mשרילשלטןו,מגריסיםהיומשדרויםשברהזמןהאל-חזהר

במעמדזלכותשהלציחומהמשודדיםמיגםכיהאולשהיליההיבטאךשרפה
לשמבקדיםלאאאינם-אמנתויתארציברויתובעהרכהמשדים,ציברוי
הפלויטיתשביהרכך .אמיתיתאללטתטיבהלקאחניסיןוללאלחבהקיים,
 • .הצבא mשבירכךכללכ



הכהןגרשון

החייל?שלבתרמילוהשירהלספרמה

מאליו,מרבןכההענייןפניו,עלהחייל?שלבתרמילוהשידהלספרמה
להסביר:צדיךהשאלה?בכללמהיכעס.ואפילומברכהלעודדכדיעד

הנושאהחיילהאםהכלל:מןהיוצאהוארמההכללמהרהיאהשאלה
להפך?ואלויהחריג,הואשירהספרבתרמילו

דימויינו,ומארגתרבותנובעומקהנטועהקלאסית,שאלהכמרבןזאת
מימיםקלאסיתשאלהרקלאזרהאידיאלי?הלוחםדמותבעינינומהי

מתחרות.דמויותבקרבנומתרוצצותימינו-אנובעצםגםרחוקים,

אכילס.שלבדמותוגיבור-העליוצגהקדומה,בירוןהעתיק,בעולםערד
אוליחיתהזרהיתר,ביןשלא.נראהבתרמילו?שירהספרילוהיוהאם
הימיםבאחדידיר.עלנכבשהלאטרויהכישלו,האישיתהטרגדיהגם

שירהספרלוהיהלאכיאלוימיותר,בקרבמרתואתשםמצאהוא
המייצגזהאודיסאוס,ידיעלדווקאהושגבטרויההניצחןובתרמילו.

הקשתאישהאלים,לעצתהקשובהערמומי,החכםהחריג,הגיבוראת
הסירנות.לשירתמשתוקקובמסעותיוהמארבמןקשתכמטחוריהפועל

מוכר.להיותחייבהזההמתחהתנ",ךבשביליהסרבניםכיהודיםלנר
לגיבוריםלואהמורץלקליםלא"כילהזכירידענומצוקהבעתות

"קשתבמיליםבנרמהדהדתחנהתפילת .) 11ט,(קרהלתהמלחמה"
(שמואלאיש"יגברבכוחלאכיחיל."אזרוונכשליםחתיםגיבורים

ונאמקדמאמוכרת.טבעתופעתכמעטזרבעבורנו .) 4-9א,ב,

אכילסאידיאלי:לרחםשלמתחריםדימוייםשניבקרבנומתרוצצים
חדורלרחםמולמקצועןגלדיאטוריעקב,מלועשיראודיסאוס,מול

שאינורקלאהגלדיאטוררוחני.לוחםגםשהואושליחות,חרבהתודעת
הלוחםאךעניין;ברמוצאלאגםהואהשירה,ספראתבתרמילונושא

בלייכלואינולשליחותו,מתמסרכשהואנשגב,רעיוןמכוחהמודרך
השירה.ספר

גיבורישלדמויותשתיבחיינומתרוצצותשבההרווחתהתמרנהמן
המלחמהתופעתבעינינונתפסתשברהאופןאלמרשלניםאנוהעל,

בזר.זרהקשורותשרנותשאלותשתימתרוצצותבהרגם-בכללותה
לשם-השנייהנלחמים?וכיצדאיךהקיום,עלמגיביםכיצד-האחת

מהלשםיחד,להתקייםהמבקשיםזהותנורמהאנומימתקיימים?מה .

בפעולה mרממרקממוקמתהראשונההשאלהמה?לומעןנלחמיםאנו
הרוחני.במרחבעולםבהשקפתממרקדתהשנייההשאלההפיזית,

"רוחניות",עזובהאמידהאתפעםלאשמעתימובהקיםדוחאנשיביןגם
במשךלעשרת".הולכיםמהלעשרת,צריךמה"תגיד"תכלס",דבר

שאנישהמצפןלהבנה,מתכחשפשוטכזהדיבורכיהבנתיהשנים
רוחנימצפןכלקודםהואומשבד,מאבקבשעתבמיוחדבידי,מחזיק
יכלותללוחמיםשנדשרתדקלאמנשק.פחותלאחיוניעבודהכליוהוא
אףאלאיחד,בכריכתןהשאלותלשתילרוונטיותתשובותלמתןמלאה
לספקביכלותישאיןבשעהלקרב,לרחמיםלהובילתרעלתחסדזהיהיה
השאלות.לשתיומשכנערצינימענהלהם
מיליםאיןבלעדיוהלוחם,בתרמילהשירהבספרהצורךבדיוקזהר

השאלות.ביןלחיבורנכונות
שידה,לביןפועל,הואשובשליחותונצחי,לרעיוןהמחריבהלוחם,בין

אבינועםבןובדקדברהרעלבמדרשגםוכךיומיןעתיקקשרקיים
סיסדא:במלחמת

תלכי"אםנחמיה:דניאמרוהלכתי".עמיתלכיאםברקאליה"ויאמר
לאכיאפסעמךאלך"הלוךותאמר:למלחמה".עמךואלךלשידהעמי

שתפארתהסבוראתהמהלואמרהדאונן:רביאמרתפארתך".תהיה
 .)'מדכא(בראשיתוברק"דבררהותשרלבדך?לךנמסרהשידהשל
לאחריה.רגםבמלחמהגםגדלוהשידהשררהם
בעזה,הלחימהבסיכוםאותר?מניערמההרצויהחיילהואמיאז

מפקדהצנחנים.חטיבתמפקדיעםישבתי , 2014בקיץאיתן""צוק

דבריובסירםלומג"דיםלמ"פיםאמדטרלדנר,אליעזראל"מהחטיבה,
במקרםהערתישירים".עליהיכתבומשודדיםנפלאה,עבודה"עשיתם

ולרחמים,מפקדיםבידי-הלוחמיםבאוהלינכתבוהשיריםבפלמ"חכי
שלכם!התפקידזהעכשיו

בדירנוהאור'מןבמעטפרקיםבשלושהלתרדה,בפירשוופורתחנן
לושידהסנשלחנהמיוחדמקרםהקדישבאש,'הברערהסנהבמשמעות

דחוק'דואיםדרטבליטיענקל'השלבשירולשודהוהלכתי',קרא'קול
זילברשמיטמרששללונאוםהנרעדהסנהאתהמדגישהשקוף',דואים

תש"ח.באיירהגרשנפילתלפניספוריםימיםעצירן,גרשמפקד-
לרחםהמניעהכרחבמקררמשמערתי:אחדבנושאקשוריםשלרשתם
נעלה:שליחותשלבכוחההמונעלרחםיעקב,בדמות

~ל~ר /.לפ~ל~לסל~ז:וי ;,i'לק [iק;א~יסל~ז:וירסל~ז:י;י א;~"קול
(חנהר~ר"~~רז:יי~י .1ו~~ינ:ריiד [i?i~ל~ן~ן~ינכ~ז:וי i 9ךר~ים~חת
והלכתי').קרא'קולסנש,

חנהשלהציותלוגולדהשליחותלתודעתרקלאדעתונתןפורתחנן
בכתהמהעלולשאלהלנכיהגםאלאללכת,להשקראלקולסנש
שאינםלרחמיםופשוט.מוכרכההענייןלומד?ישמהאיבדה?רמה

לילםואתיומםאתרחייםמשהריוםכלמאבדיםבנשמתם,גלדיאטורים
קרב:לקראתבערמחהאומרדרושרריהזהבמקרםמתמשכת.במצוקה
חיי.""ימיכלה'בביתשיבתיאבקשארתהה'מאתשאלתי"אחת

 .) 4כ"ז(תהלים

התרגלתיחשוב;משהרמאבדיוםבכלעצמימצאתיותיקכחיילאניגם
להרגל.לישהפכההמתמדתהארבדןלמצוקת

ההיחלצותביןהחיבור,בעצםפורת,חנןשלויצירתוגדולתוכאן
שלתיאורולביןבכ,ךהכרוכיםרהארבדןהכאבעלהקורא,שבשליחות

השיר(מתוך"הנני"באמידהלשליחותלהיחלץהמניעלכוחדרטבליט
שקוף'):דואיםדחוק'דואים

מול~ה 9מר f~רם~ן ש;ק~~ש·רש~ך;ם~ל~תולע.ץמר f~רם ן~"
i] ך;ם~fש~נר~ךתנרז". 

ברעדתשאשכמילהיחשףהיישובמןלאדםהיוםרצויממשלאלצערי,
שדכשהיהבדק,לאהודאמדתימסדרון,שיחתשלברגעאחד,יוםבר.

לסיידתמתקבלהיהשלאייתכןכנע;רהיוםמתגייסהיהלוכיהביטחון,
שברעדתכאדםאותרדווחיםיתדאמביצייתברמזהיםהיוערדמטכ"ל.

להצמידפרדתחנןבחדכךבשלדווקאסינרן.גרדםשלסרגאש,בר
זילברשמיטמשרשלדבריואתהבוער"ר"הסנההקורא"ה"קלולעניין

לרחמיו:קברעלתש"ח,בניסןבכ"השנאמדו
וכלרם!אפס-חיינורמהאנו"מה

חיים.אנוברהמפעלהואהעיקר
שכשיגןמקרםבכלבאויב ה~~

זממו!אתלממשלונפריע
נחשרה:תשובתנו

ירושלים!"נצח

לחברמנתעללנרנחרצותעציןר,גרשבהרימאזהמההדדותאלה,מילים
נלחמים.מהלושםנלחמים,וכיצדאיךהגדולות:השאלותשתיבין
חשב,אחדמישהוארחשבנו,בכללאיךאזוברור,פשוטכךכלאם
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1 
בליהמלחמתימצוקתשלהגדולהבחשכהלשדודלוחמיםשיכולים

מה?לשםלספרהיכלותבלימאירות,מיליםבלישידה,
 :מובהקותדוגמאותכשתישיריםשניביןלהשוותזובנקודהכדאי
העננה;שמיהסתירוהיוםאודאתהאחרונ;הדרכיהנהתאמרנא"אל

 "".פהאנחנוירעיםעודומצעדנוויבוא/יעלעודלונכספנויוםזה
גליק)חידשהפרטיזנים',('שיד

עלאז,שנראתהבמציאותיהודיםילוחמיםכמוחיחיתהשלאבחשכה
עללקדרתישעתידמהעלשדולתקוותיפתחכלכחסרתהגיונה,פי
בימיםשדלעומתםינובט,בדטולטויבוא.יעלמעטשעודנכסףיום

חשוכים:ימיםעלשקודחימהעלחשוכים
שיריםשדיםכן!חשוכים?/בימיםשיריםשדיםהאםחשוכים!/"ימים

(בדטולטחשוכים"ימיםעלשדיםשדים?/מהעלחשוכים/.בימים
פרופסורממודישקלטתיכפיהזיכרון,מן(ציטוטחשוכים''ימיםנובט,
אלקנה).יהודה

הכיפורים,יוםמלחמתשלהקשיםבימיההפרטיזנים,אמונתבדוח

 ן~~מול ק;~'~אל~ן ש;~~:ש"ערדיהי':'לובשידהשמדנעמיכתבה
יהי".לושנבקשכלכב;ךשחרד
בידיעהתקווהישלזיקבכלהנאחזתהאמרנההן,~~תזופזשוט:כמה

"להגידבבחינת:חנוך).(שלוםהשחר"עלותלפניחשוךהכיש"תמיד
 .) 3צ"ב(תהליםבלילות"ואמונתךחסדךבבוקר

שבשניםאלאולדבר,להוסיףישומהבדודכהנדאההענייןשוב
ומתעצמות.הלוכותוהןאחדותדוחותנושבותהאחרונות

סיפורהחדשה:בארץאסורהחדש:ספדבאחרונהנכתבסנשחנהעל
להציגבספדהמבקשתמגד;וחוקרתגליק,דרתיסנש.חנההמהגרתשל
אלאנעלה,לשליחותהנחלצתכגיבורהלאאחד:באודסנשחנהאת

בדיכוייםשדותבקיבוץנאבקתחדשה,בארץמהגדתבורגנית,כנערה

השליחותכלים.ובשטיפתבמכבסהיומהבעבודתמגדרי,ניצלושל
לאוהיאאפודים,חייםשלדיכויממצוקתכמפלטלהקסמההצנחנית

קורא.לקולהרואיציותמתוךדקללכתקמה
בקרבהכיפוריםיוםמלחמתגיבורבגלדני,מ"פדומה,באופןבק;ואביחי

לדדיוהתראייןג'ן,ביתמזרעתבואכהבמובלעתדגלואתאיבדהחרמןו,
כלותעדלהסתערלהמשיךאותםהניע"מהבגלדני:לוחמיועלואמד
משכבותבאושהםלכךפרטאח;והסברליאיןהחרמון?פסגתעד

-בפניוהתרסתילאבד".מהלהםהיהלוא-נמוכותסוציו-אקונומיות
וכוחהחובהתודעתאתמהםלוקחאתהמדועדנים:קציניםבנוכחות
שוללאתהמדועוהאמונה?השליחותהגבורה,דוחאתהעצמי,ההנעה
והמולדת?האומהלגודלהאישיתהאחריותמעלתאתמהם
מחשדשתספרחדשהשידהלשירהמתקשההזאת,האחדתהדוחמלו
אתלחדשנחוץהזאת,בארץלהיאבקראוילומהמהעלימינו,בדוח
החייל.בתרמילהנישאהשיהדארצד

איןובקושי,במצוקהטבעםפיעלהרווייםהחייל,שלובלילותיובימיו
המחברגשרלהיותיכולההשידהנחוץ.כהמזורהיאשהשידהלהתפלא

והאוד:החלוםלביןכאב,עדלעתיםהמשמימההמעיקה,המציאותבין
שלוחוטנשגב,רעיוןלביןחשכתה,במלואהמציאות,ביןהנמתחגשר

 •ונביאים.משודדיםבידידקלעתיםהמצריתקוהו
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גררסמןחגיתבדגיונתן

נרמלישרןסמ"רהבודד,החיילהלוויתשאולמות

לפל,ו~~tקיןז;י~~ה iJעלל ,Pנ;סא;ך

~מו~ים ij~יחים ij~ין~~לער~ע, 7ת;קסל~ךץ,~~יע
ש;~ףלנזים, 9iJ~תסרף 7כק~~ית
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-נשניהאחדמסת;ךמחפשיםלרגע,אבודיםהם
'' :-• : :• -: -: • ' : T '.' T -'• 

0 

קרב. tpסע.על~ן tp ~ז:ז?~ר!ל iJל~לי~~יחים
 ,ד~~ע;~ך ,ב~~ ijרררש;~ף ,ה~~~~נ;גע

ן~:;נים iJרי;ז.וד.י;ז.ודס!ק~ריםהם .דיה~.? ,ה!ס.?

 ,ף;ס~ 7ו~~ז:יי~ים, ה~~~ ij:;גק~הע;~ךים
פ;צעיםמילליםהםלמטההאשאתמלוים

 ·: '·:-: ··' ז-: ··ז ·: ·-:

חשאנילפתעןא;תנו.עצמםאת
.'' -: T : T - •: : • - : T 

~י~ש~לילרינו: t~~pt5קין~tקהו ,הל~~
~~ז:יין~זpדל;להסך~ש,ס~ר~הזpל ו~~כעדרסס,

 .יז~ן~ק;םעלנ;~זpת ה~ס?~ה iJ ~ lJ?ז:זנ;ר~~צות
נ:יע.ה 9?ז:ז~~tקין ,ה!~תל~דס~~tקין

נרמסו,עשביםכמהמנגינה,עלתהלפתעמ;צא.אין
'' T - '.' : T : T T ' : -T -T -: ' • : : 

ז:זנ;ר~רבוהם;:זל;לה,ל~~ימות~~עד~לומ;ת t~ljקימ;ת
ס~ים ,טע~~~צו~הרי 91J~זה,~~קtקים~ליבו,

רים 1;:זרסיו 1fלא~ם ijחים. t5 ~:;ני~נו 9
חפוש-המיםהלחםלעבדתנועהלהי;תאמורים

:-• • : : T : • • :• -:• :• / --• • 

רהח!!;תשובפרצההשידהלזה?זהנאמנותהשמש,אחד
---:• ."' ;·::• T : T T ' - ': : •: T : --

עםהמתארכת,הרשימהעםעצמי,עםנ;תדתינבהלו,
' : :--: ' ' -: ' ' ' : T T T : ' -:• :• ' 

חנינה.מצאתילארהחדט;ת.הרדויים
-' ' : -:-T T T ' T " - : 

 .ב;ד~?~נכעם w ~;:ז~עדט;ב. 7ז:זנ;ר~ב~ז:יי

~רם~ר~ב;תל~ר~ה~ע,לים ץ:~ ל~~
ו:;ג~ריח;ת.כנ;ת:;ג~סמ;תצררר:ש

למנוח;תהנ;דדהח!!לאתלוואישאלףעשרים
 : . ..--ד- ·: . . ·: ·: . : ·:

w ר~רה~f ס~ר~ה.~ל~רק.ליש;ן~ת ה~~~ה
ו~~רריר,~~ח;רייעו 9 ~~יש~ל.ף~~רים
 .ת;נ~ ij יו.ז~~~רחק iJ ה~~ ijגופ;~תלקחו

 ,ת;נ~ר~ iJז~ןז:זיאס~ה 7 ~
ונ;רמונ;ת.~ים gן~~~עד~נו~נ;רנ;~ןסע~ם

 קpז~ז:;ךי pרס;ט;נ;ת 7 ~ז:;זqבו:יס~ז:יי, 7 ~ ץ:~ךט 9~נו

 .ם~י~ 7זp~י~ינו ה~יו:iJ ~rרסע,ר:;נית ה~~~~לי~ה iJ~י
~~רים י~~~ל.ף~~~ריםי;ז.וד~סרגוד 1ו~

לאהבה.כמיהתםבפסגתלח!!יםאהבתםנוס
: -:-T T ' - -- : ' : ' T T ' : T -: - T 

 ,;מ~ע~לרחקס~רם ה~~~ ה~~
t57 יר 1~ר~י~ת~דij ~~~~~ל~~רה םי

סכ:;גים.ת;ן 7ו?ז:זנ;ר~~ד

בראלון

מרכזיתתחנה

כה~.vג

~~ q ד~ולר
• vz דל,~~י

' W 

ן~ן-ע~~ר iJל fו:;נ~~ים
לכלנומא;תתהמרצדהבא;ן

-•• -: -•• : •· : •• • T 

ד~ק~ןד~ק.~ן

עלמ~ /oל~ב Jjסה t5~ל.אפ;ןן ~ 7:שם~ל
 7;:ז~יע 7לילע,זרזpק.ל ~ 7:ש
 ? lj ~ tv ~~נכה~ה

?~נודזP.סלר?~ער:;גיד t9יר~יר
נ;רסלה iJiJכקזpן;

~ת;ן:ש םי~~~;:pז

ע~ק~שו~ת;ן

~ל~שו~ע~ק
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1 
הצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

ו

ו

פרידמןיונדב

קרתנות

חימצליצדפתמשודד ) Jacques Prevert 1977-1900 (פרוורז'אק

הולחנו.משידיושרביםנחשב,ותסריטאי

גםמובאהשירהקורא.שלהשתהותודורשהסברכוללהשירהפעם

 .במקור

האדמירל
~בו~ה, ה~ר~יכ;t~~לחי~יצץ;~מר-"ךיק"~זיק,לא י~~~~יוכ י~~
וב mהמסתיהר.שלבוריתבארשסורי~דודעם~י~י~ם~.ז:ומל.ר י~~

~ע.ין : י~י~~:רקו;.~אן 'מכלה .i ~חוץ ל~~ "יח~';ר~"נוt;כית"~לא
רר'לא ם:~.ע~·כק l ה~~~מ~~~ריסי~א י~~~זז?ס~ה.לזP.~ערריםריוכ
 ,,.;~~למז;ו~איך,ה 9 ~~לילדיםמד~דןויוםו~~ךב~פורים :זf~המ

~יכו ך~~pזאו 2מהיכןו~מ~ןחר ו~~~ 1אוצ;רזi.Pר~יד~יזp~להוא

סארשהססלל י~~רדו~ה.~גו~הסמשועדו p~~ iזמ~~יז 7~כלו
ר~הך~לוףתלו~תכבסארשו~ה,~מtקידונות ו~~דוכ~יםזp~כק
 ינ;:~-ממצ;רסלה~זהררים aסיילע,די~.ז:וימז;ו~~ים~ר ה~~הרימו
ל~ה א~~מו.ז:וירי q ~ק~ת~חיו,~זס:י.ז:וי ,ה~~iרצ;רגורד 7~זז?~י

iדהב;:~ו:ז.ר, m למציצהמנטהסנד~ותומתמידמאזהיומזפרנים~כי
• • T • T ' T" ' T" " .·ד••••ן••• •ן

~ה~ם. ~~;ש~:;ני~ה 9 ~מ;חירימ~ת-וכיל~יותiר~~הי~ר:;בק~הר,
גאוני~םשדיםעםמודות n~חודרתז?-י.חיל~רימ~!;כיהר·~תלח

לר~~ה:לם iלזp ~:~י.עס~ת ל~~~ י~~ה,·ר~ד~~ר~ר~יהקו~אות
ר~לי~ע~רי ו~~מ~רסה,לזP. 3ה 9מ~~יחר~ת~~וכת~דר 7~די

~דלו י~~ס~סןוסארשו~ה.~נןו 7ס~ת 7 ~~ ה~~ י~~-7דוסוףע,ר:;ני,
מידיפרובינציאלית:כןכל:;בצוהר:;בצוהר,םיל~שלמ!;כt;כיקס~הע,בורי

~רס;יק 9ע. T ~~~:;ב~לל Tמ~ךת T ,ם~~~ :ה~~ק?ןז~ זי~~,ק~·לךא~ל!;כים
~יק 9 ~ה~~הלא ם~~זp~ף~יזi.Pרי~מר~ח aלט w ~י;נ~pזקום;~

שהלוכיםגשומיםלאנשיםהתפזרמ~עד-:;נהי wח w~ד~זע.ידמה.

- ~~~pז ··מ~.ז:וי~ז;וח~~. ל~;?זז~·-.~~יזג~ י.ע~~~;לים ט~~~~יסם 7
t;כדו~~ות,י, t~ j;כגודות~~ות qמ ~pזכקלא!הךנואר,חריימ!המ~ום

לiרז?-יוכ.חףד~ים~סםמ~חחר,זאת~רי~ה,נהולו t~ 7ק~ת~לי
נמוהאדמהפנימעל~.ז:ו~~אים~ז?-יארים~בלהאלוי~~י ונ~~~ב;:

n ותלוהlתשמ.ב;ה~יוני~iלשיה~~איהשישעלש~לT ;ללT בושה
• T • • • • • T • - • - - - ·; •: •: T ' ' : ' : • T י

לעשותאל~נותדדובאו;דו~~ההiרלתלזקזק~~ותז?-י~ים:;ב~קום
~לבנטלש "~יח~~·האמתית T~רמוקכtקיה , m:;בלזpץנלמ~יוכש~ת,

ק~ת-ק~!םה i י~~~רב,-:;~rז·~ל-ת [l ~ 16 ~~ל 7ם i~ק:ש
ד~~ה ול(;!~אולזז?~ה ה~~;ד~דוף~ש~ל.ם 7רע.ב~ס~בלצ;רב~

ךולאלצרי~י~~גרוסם 9~לא~ם 7:;בזז?:;ניהכ~הי aלאר~םמוהך, 7 ~
ק~י~י,לע.~~ות ,ל~~ה, w~ררי~צ;ו~םד~~ללהרגזלאה w~י;רי~ה
 ".ה~~מליף qמ 7~:;נים [I~סם

4Divide et impera 

לרימההאדמירל
 T'Tד·:ד-

מהלרימה
T ' T T 

כלום.לרימה
T ' T : 

לרימההאדמירל
Tיז:ד- ' T 

כלוםלרימה
T ' T : 

L'AMIRAL 

 L'amiral Larima ]יתברלעברתעונהיאשהמאנגרוכאישנ
Larima quoi 
la rime a rien 
l'amiral Larima 

. l'amiral Rien 

 .לעבריתבעברתורגםפרווהשלנוספיםשיריםכמוזה,שיר

עלמושתתהטקסט .לקוראיותמוהנר~הואדיהסברללא

כשמפרקיםאבלהאדמירל,שלשמוהואלרימה .מיליםמשחק

Larima -לla rime a כלומרשל";"החוחמקבלים

בצרפתית,מיליםבשלושמופיע"לרימה"שכאשרלזכוריש

האדמילר.שלשמואינההמשמעות

היאבצרפתיתדמעהשהמילהמהעובדהלהתעלםקשה

larme ובאיטלקית-lacrima , ומכךלאדאובמודעהאם

 .צרפתי-איטלקיכלאייםיצירהיהשנפוליאון .

ויוצרבעבריתכמשחקגםנשמעמהלרימהפורתא':נחמה

 .ה~~-להצבאיותביןניגוד

בסיס 1

ובכלל 2

וההצצה! 3

ומשלוהפדרנית:ילט 4
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ררזנברגשמערן

ידעשלאהפהזה

נבולידעשלאהטה;רהפהזה
:• -:• -T •: T -• 

ונשמיע.געשהבשפתוכ;ח;
: . : --:-:· : -: . -

לערפ;עדנפת;מסיטהוא
•• • • T -T : : 

זק.~סור ה~~ס~יץזק.לא
"בול" ה!?ק;ר~ים :ה;ק~~לשהךא;~ר
 ע~~~טול~ק~ט~~בוען;ךין pא; ם:~~

~~~ריץזק.הואל~ן ה~~ ל~~
~דםנקית;ע.בהח;לעלמדבר,גביעלשח;ר

T -ז:•-יי-T T T 

rזריו~הלק~ה~דו~~םה"~פקוליt;כיםכק
 ו;~~ ה~~מ; p:!הת;ן 7!ה םי~ז~!~
אשהבחל;ב;חשים

:-• : • T 

~ט;~סהזק.לא ג~~ר;צרi?~או~ה ש~~ה"פין ttר
~ילוס. [iו~גי ונ~~~כק

הזההדםאתשפכוידילא

ע.ט~טולכק~לוי~ק~ה ;:ך י~~יז~ב,ק Jז י~~
 קא~~~ iJזק.rזזpילו~י~~יק ה~~~
נכ;ן [iהtקבוע;ןעםמגיעאבללשמיהרמאחר

: -• • -: ' T T - : - ' -' • -T 

אחרישעתיםלהעביר
: -:-' : T -• -:--

~רסה ל~~ ת.קז~~~~ר~ה iJ ~חל [i~ת ר~!?
 :נדינהללא

: : • T 

ד~~ית"ב;~זרים~~גישמושאמנותה,"ת;רתה
TT T'•, T ' • T. • 

ר;ת. gp ם:~~~צ;חקהוא

 "?ץ.ע~~שויץזp;ן י!~ iJ ,ה~ו"
 ,ש~ר~~~יחיתשן; 7 ~ל ttש;
לשבת?"מניןשתלשיםמצב"יש

• • -T ' : - •: T : ' T - -

~קלוס?כ~ר כr~~~ו
 י~~~?~ין~י~יהרי iJ ~~צ;ר~זק.ה.כ~~י

" :p גי~ל.י;ןע,רי~ים~ר~i] "ילוס~

באוהל

לילים pסרוrכiררiרירה~חוץ
ח;ליםחתוליםיללתאולי -. : -:-. . 

חלחלומגרגריםוגרגרים
:-: : . : -: : . . : : 

t;כיל;~ים

אחליחשכתאל
;• :· : -T :ד• 

ניםלאניםשכבתי
T -: ' • • 

חלוליםח;למטעניעל -. ::-·· :-. 

מסתנניםכתגיםשהגיחו :· ... : -. . : -: . 

לו~ה. piJ:ס~ר~~ה~ן

ערבלההרוחהמחנהבאפלת
-;-'' ---;-."' T -T : : ' 

דוקלבןאבקבשערי
-: TT TT •ד:•

ק, w ~לכודסתולךק;לה,
מרתקירחחרמשאלנשא

• T ·; '': ·; T '•, : - '' T 

חשבתי
T -: • 

מחסהממנהלייהיהלאאם
• • ::• • • ."' T -:-:• 

~ל pכל.יס tt י~~~~~קיר

חרריםשו 7 ~ריו~ה iJ~ק~ה~ר
רים,"כ~פריקים~רים

לאטההרוחהניפהשרווליהםאת
:• -: • • :• • • ' T T T ' : -

 .הכנ~~~~קו~יםם ryו~גי

תומראלי

סוף-שאדם

נ~;םפתוחבלילה,הואסגור
T --:דT --

~ n ,ב~~- ץ:~~;ךף iJ ~~ם;ס 

~חלא ם~~~ף~לו~י~~יק, ;~;ע
 . n:זק~לאל~ד-את:הזהשמשאת

:• -:• :· -T • 

~ית w~ל:ררנו iסייה wארם-~- w~ז;ו
 .ס~יד~סכו- ר:~;ס~~~י

וצ;ללה nש;נמיםדגכמ;
 .. : ." ' .--ז :

iJ לאבוחpז~ W ~ר;צ~ ו~~הוא ,ן~ W ל
ס~ש~ל~~לה ,בך~~~שף iרע

~rזקךש-~שז?'ירים ,ה@~ ך~-דכ. 

~םדיד~ירא;תךואנושאדם-א-שייך,את

 · .~גז~י~ין, ה!~י~לאבוחערף 'iדן

~~יץ~~קטלע, 9 ~שוב~רד
ראס-אום-~יץ ;מ~~~רץ~ין~ק;ם

נעמהחרףאלהוימפי,אלז;ד nנ

 . ה~~~לט;ב!ה ~י ?iש~·~ל i~~סה

~~ w -~-ארםw סייהi זיל:ררנוw ית~
 .~~ריתריזהגןם-~אןו~~קד~שוב

 1981פברואר

 2015אוקטובר-נובמבר
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1 
מאיריגלעד ולדמןעומר

ידידותיתבאשפתיחההוראות

* 
הלכתיקרםי;םלרחמה.נסעתיהמלחמהשהתחילהאחרישברעים

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

ל~~ה iJ ן,.ל~ iJ~רררזק.ל;ס~ח;רית ה~~~ת;~ים ry יt~~?נו 9רחג:~?~די
 ,חכ~:~ל ,חג~~זP.ז:ז~לךה;דיעו~רו ?iחגר~~רב .ה~~ר iJ ~ס;סהזק.ל;

~בקרל~;מן.ק;ל;ת~שםרהקחושעהרבעבעך;יב;אהטנדרנהרג.
:•::• --:• : •• T : - '." T T • , T T • 

אמרז;נהוהבןשרתי )iהתהניר;ת.אתגדיאצלששכחתינזכרתי
• : -: • ;• • : - T •: • • • T •: T : -: ' ' : -',' - : T T -

 .ה~;רו5סה~ם~רס~הא;היז:י~גש .~לים?~רזא;סםזק.חק~יצו
זP.לנו ם:~ר~ iJ .ה~~ך $l ה~~~~pז~יו5ר~דיםב"ח 9לא;הי ור'~~~ר~אהי
זק.ל;, ה~'~י~ [i ~לררתז;כהלא~סיף $t .ף;ק~~ל~צכז:זת?ר~ע וד~~~

 .ז:ז~~; ה~~ iJ~ת ס~~;.קז~י .יה~~~~ולמ; fק~ת!ה ,ר~~~די
מעטים.בע;לםהמשיכהמשאישנתי:ט~ולכבראםל;אמרתי

 ·-: T T T ·:- ••:· ••יז: •ז: •' ·:ז-

ם ry י~~:;גירה, 9 הר?~?:;גיר 9~ליזק.~יזחגר~רבות ל~~pז;זקב nו5סה
 י~~זp~ה ם~~~~ת~זp~~גןיםחם~לב ה!י~~רתור?~ת;ן~~יגןים

?חג:~רז:ז ,;ת;א?סריז:זט;ב, [i~תלכ~ת ר~~~~ין ?םליג;:~~ט;ב
~ t$ זק.ל;~אf מ;רה~ ry ךל~בוש,~י~יא;ליףq שב·ש~pצכל!הזry ?ליף

חג:~לות?ל!ה~חוץזp~ש
יול [tpi~~רבכק?~ר~נות:~תוך;:ו~חירה ;ןנ~~~אן fכך~א ,ה~~הוא

~ס;ףה;לןהואז"את ל~~:;גיר. 9ל?;:וקזן?יב?חג:ו5ךךר,;:ו~ע,לה;כ;לה

:;גירה. 9iJגןם

~מור. [iר?ז;ז wiJמולקת a ~ aרחיא-
 .ה~~~ iJרי $Qtזpקלז:זת, [iרי qו5 ,ה~~?צכ~ל 9?ח~כללאעך;ךהוא-
-אמורהיהלאזה

.'' T T T 

 .~ךמ;ן iJל~~יע;ד~~דור;ת ת.?~כז~~ע.רה?חגרז:זז.וז~ררה Wךזאת-
ק~ומ;,ע.~ם~יל~ערומתחילרטיבותעםשמתע;ררוזה- ::· :· . : .. . : . -: . . . . 

 ל~~(זק.ל; ת:~ iJמול~רהוא ם;~ךז:;ק~ר;ת, iJ~יתמול~ר ם~~pזר!ה-
לע;לם?).שנהכברזהמה

-:• : T T ' T T 

א;~בז:ז~ל

 ,~י a~ע.יצ;~ה י~~

~ ryr יצ;ץ~תה~

מהבהב.האל
T •• : -: ·• 

עלימטל
.•" T T -' 

 '~~ןנ;:ו~רור

~תגו~~ה;~יא 7
~ f זן?מושלל. 

ראשן;,ל~לף

~ב;ג?~רז
ממצבביריח"ולפת

:• : -::• • • -T 

 ,ה~~,עב;~נות

~ר~קת~ש
 ,ה~י~?לא

? qiJ 9 ~ליףry ית~
f ;מq ל~~לי~ת 

~ f קךשה 9~י~?. 
 ת;ק~?~~פו~ה

~זק.ק iJ~ת
פלנליתבטלית

 ' . ·:ד : .- :

זpקט;ריע;תז:ז'ל~ת
קרב;ת, iJדיכת ל~~

צבא;ת.ארביהל'א
.'' :-T T : 

?רס~ה.זP.ח~י~הרס~החוץ [iר~?רת-
 ?ה~~~ל.יס~לו~ין-
 .ה~~~~~ת;ן ה~~~לא-
רס~ה.~לילהסקעוחם-
(מפגר)וכמה.כמהאחתעל-

 ··-:-ז:-ז---

~ריר::ו~בול w~הי wסז:ז~לים!ם ryו5~ריק;ת. iJ~יד י~~~כחזק.קט!
ולחשתיהריחניתגופ~ת;בדשנאחזתינרגע.לאה~ריברור!להי;ת

• : T • •: -- : ' ' : - •::•: - : T ' ' T '' T T : -: ' 

סע;לם~זט wהגר~ל $tךנזזpי r ~~חךג;~לי.~ליה~הצכלק. 9הל $tלרוז:ז,
 .ועדלע;לם

: T T '' 
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ארזנעמה פזיובל

הצרחנים

חובהשירות
 ם:~זpל~דרחוט

ואנשים.
 . ז-:-

המגולח,ראשךעלבדקקשוח,מתוח,מגוהץ,זקוף,אתהבנוקד
אפטד-שייבריחאכולות,ציפורנייםשואה,סרטכרזתכמו

שקופותטיפותיונקטבק,שלחריפהבאדומהמעורביוקרתי
פניעלחולףושוב,הלוךמתהלךתזזיתיחום,בקבוקוןמתוך

מראהדאיתילאפעםאףוממשי,ךנעצרשבמשדד,המראה
קפדני,מצחצוחבוהקותנעלייםצבאי,במשדדכךכלגדולה
החזה,עלמקפצותגאוהוסיכותמהמכנסיים,מזדקראקדח

בדויגל,שלקירציודהכתפיים,עלנישאיםהמוותארונות
מקרבתאמא,בזרועותמונחמפהק,תינוקאתהטובע,איקדוס

ביןירוקים,ושדותמפליםהצווארבמודדחלקה,לחיאלפה
גם,לצחוקחייבאניצוחק,משהו,אומדאתהצח,עודקפלי
מהתעשהכבד,שאתעודדעליצועקמתכווץ'ואניבינוגעאתה

שאהיהמבטיחאותי,אוהבשאתהאומדהבנת?ל,ךשאומדים
לומ;רליאסורשלךהשםאתאבלמל,ךשל,ךאחתמספר
להכניסאותי,לשפוטיכולאתהכן,עלי,מאייםלשווא,לשאת
רוצהאות,ךמעריץאניגבהו,חזק,כךכללשחרר,לכלא,אותי

מקומט,רטוב,תלוי,אניאבלאות,ךלהרוגרוצהל,ךלהידמות
אותימזמיןאתהאות,ךלהפסיקיכלולאל,ךלהגידיכלולא

וגופיהקצריםמכנסייםאח;ואתהשקיעה,חייב,אניהביתה,

מהמזגן?לךלהדליקאותי,ללכודרוצהסוכריות,קערתלבנה,
יכולאתהבבית,תדגישמעולה?ייןלךבאלאכול?רוצהאתה
הסטדיאובמערכתחמהמוזיקהלימנגןאתההספה,עללשכב

הענקייםהרמקוליםעםועודעודאותימגבירשל,ךהחדשה
חשופות,שלךהכתפייםעיוורות,ידייםכפותמתבונן,של,ך
לעשות,אוהבבכללאנימהאותישואלאר;ואלומתדגליךבין

שותה,אנימהיין,לימחגתותים,עוגתישלעשן,לימציע
חיתהלאפעםאףחברה,ליאיןלא,חבהר,ליישאםשואל

שלי,הכתףעלידמניחמעשן,בד,ךאלבדךלידייושבלי,
אומדריקודים,רחבתעלמשתלולותעינייםברעדים,הקידות
מסכים,אנימסכים,אנימסכים,אניתפחד,אלבסד;ושיהיה
של,ךלחזהצמודשליהראשאותי,מחבקאתהיוצאשאנילפני
להגידרוצהכשיעד,מסתבךסיגריותעשןזיעה,דאדוורנט,ריח
להגידרוצהנחנק,שאנילךלהגידרוצהאותי,שתעזובלך
של,ךהתמנוןמזרועותבקושימשתחדדאות,ךאוהבשאנילך

שיד,ועודהשיר,שייגמרמחכהבמכונית,ונשארהביתהנוסע

נדדם,משתכלל,המושב,משענתאתמורידקד,שיד,ועוד
מכוסהשמשהמעולפת,שמשזוכר,לאמתעור;רנדדם,מתעודד,

מעו,ךלמשדד,נכנסלצבא,נוסעישראל,טובבוקרזיעה,
אתההשולחן,עלכפוףמחכה,מחכה,עיניים,טרוטמקומט,

שקופותטיפותכמהיונקקשוח,מתוח,מגוהץ,זקוף,נכנס,

חגיגי,מעושן,פההבלבינושףעליי,דוכןהחום,מהבקבוקון
המלצתילי,לוחשהעלום,אתמהסהכתפי,עלבטוחהידמניח
 • .מצטייןלחיילעליך

ק'~ך ם~~~רס~~זן?ים
צחנות.ועיניהם

:·· .. ". : .. · 

rז;רקיםס~~זן?ים~ל~נ;ר~רבו~זץ.~נכה
צחנות.גבעותמאחודדואהאתה

-T ·: T ·• T : : ,•' 

ב.'~הrזנ'ל

 .השנאההיאצחנה
: ,•' T ' T: ' -

המיםחוטשלהשנימהעבד
•• T •• :• -•• • :• --• 

~~זז?ים.

ר~ד'קב'ה~~ס~~זן?ים~~~ריס

המלחמה.היאאימהמה
T T '•, -: ' T T : ' -

לריןנעמההנעוריםבשם , 26.5.1972המשמר'ב'עלהתפרסםהשיר

יל lםשל
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1 
ויסלר)(ישראלפוצ'ו באומגרטןדניאל

לשבעשיד~ד~אן 9

~עיר-ר~~יםל~~ת-זp~ח-~נוי~מון ?:7~חפו~ה

i? לת~t;) ר 9~רי 9 ~~~~ולמוס-ז;ימונ;ת~i? ד~

 :ןא~? ~י~יP.tז~ררי~ה iJ~רי 9ry~לא;נ:רי~ע,נ:ריכה
~~ר~לית, ijז;יקו~ה ?:iJ7:חוריל~סי"ח~~נו

 תי~~~ Qקחלהאז fזP.ס~הע,רים w ~ס~ר~א;ל;~ים
~י~ית 9 ל~-;א~ ה~~~ P. iJזכקלא

~ישות,rז~י~ל~עיד iJר~ר~הזp~יז~לא
 !רהוטא;בחשמלוששמבמבניםסניטציהעל

-T " -:ו• ·:·- ז:-:-. 

t;י~~ינ ij ~~קיר;ת~ל עij ~~~לר~לע,ל~ה ?:7זקי~ה םי~;~~~~י~ם םי
ע.דות~ף דס?~? ה~~~~לא~רים 9 ~~ו
רי~נות.י~ג ?:7א;תרה ;t ?ה;~סהז;~םלק.ת p ~:ש

 ה~~~~סעירו~דו~~סי~רוולא
:;גיב 9 ~ס~לימות~תס~מוזק.לא n~י~~לוזק.ת;~~יסחיאסי;בrזת~רה 9iJע.ת f~ר

 ."ביג;:~ה.ל 7 ,ל~ר~:?!רה tPי~נו 9ח ה~~~זP.~סרים~תקף ת,?~;ט~rזתח;ק.ךת

שבעחטיבהלהמנוןהפך

הרקיעעזעלהאבקענן

להרמהראדמהורעד

הבקיעהאוויראתבחלמשק

המדבראלחדרכשהשריןו

רוגשתפלדה~ז;י-זp~ע
וסופהסער-שבע

עשתשלאדםאת-שבע

 ...החטיבה~ז;י

צריחמכלבקעוהקרבפקודות

בהרעמהפתחוהמרגמות

מרתיחברזלירוהתותחים

למלחמה.נכנסכשהשריון

שוורצמן)מיכאל(אלוןאמו"ש

רוגשתפלדהאת-שבע

וסופהסער-שבע

עשתשלאדםאת-שבע

 ...החטיבה~ז;י

הגןהמדינה,שלחייל
ממעלדוםאזעמדהלאהשמש

שכזאתבתופתחםלההיה

יעלבוקרבותאבקמדברבתוך

ולבבות.פלדהאדםזרמו סגד~רי~ה, iJלזr.Pז~ל
ל:רח~ילנ:יהג~ן ij ~~א?לה,
 ...רוגשתפלדה~ז;י-שבע?סגן? 1~ל.י~ל.יסלא~ם , 1 ~ר~חיא 1 ~ל~ל~ה

 r1ז~ז;ו 7 ~ ף;ך~~? 1 י;ז~~ /o ~חיק ?:7שוב
~-~~עוסה~רב iJ~~רה ד~? ,ה~ח~ ת:~~ל~רס

הייתקרבותעתירסינימדבר

וחיזיוןתפילותאנושמצעד

ראיתבךהובסאכזראויב

~זpק.ט~פול ij 1~חיזpלרמ;ת )i ,ע~~ת ע~~ ij .השריוןזעםאתלעדיזכור
~רק.ת fהו wל~ , 1 י~~~נ;ונ;ת~ידד~ר;~ת~קם
~ז.וה ,ן~~י~ל~ף~ךם, ijאוס 7 ~;לא , 1י~:נ;ו ?:7~תז;י~ל.א~ה 1י ryר~ע;
חלחםסם, r9ז~ים, iJם ry;~ךאולאר~~ךם,~רץז;י~ל.א~ה ת;~ר;

~ o/ 1ק iJ ם;~~ח~ת-~י;ה,ךס!ק, rח~~ק ,ל~ז
 "ן~Pזי;ז" 1 ~;;א~ב f~תרן; pס~ס~דםו~ר~עב;ח~tי~ש

 ...רוגשתפלדה~ז;י-שבע

גורודישבפקדותלהחליףנאלצתיהאחרןוהבית(את
היה:)שהוחלףהמקוריהבית

iJ סה;~f ריסע.ת~~p זf ;i כ~מ·ר,ןקופ;ת, ~י~.ה

ך;ךכלשמעומשפחתישמעיישראלשמעגא:
•• : -• : T ·· ו • :- : • • : •ו• : T 

~?rם~?יג;:~~ יר:ז~ז f ז~יP.~?rיליג;:~~ םס~ז. 

בוכפריםיצמחועודסינימדבר

חושרותויםשדות,מטע,גנים,

בועובריםאםוטנקיםחחל"מים

מחרשות.עםעובריםאותםתראו
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ברקוביץיאילן /ישראלשירת

קדמיאלפרטאיילת

ישראליתבוקרארוחת

נכררים 9 ~זכ~לים
f ת;ר~;שור;ת 

 .ן~ 7 ~?צרכת
 ב~~~ iJגו~ם

נכ~רי~יל~ז f~רוזכ
ס;ף. 7~ר~ז

 וי~~~

זpלי~?ךה~דלו~הז:י~ז;ו~י
~ט;ס fזכ~לה~ה
 א~~ל~ל~~~ליסהלא י~~

 , 1976(ילידתקדמיאלפרטאיילתמאתישארלית'בוקר'ארוחתהשיר

במבטנארהשהאומכפיאלוייותרהרבהמורכבהאורחובות)גבעתיים,
השיריםאחדעםבמעדו,שלאארבמעדולעדתי,מתכתבהאוארשןו.

המשוררמאת'ירושה',החשדה,העבריתשביהרביותרהומצוטטיםהבלוטים
מילותיו:אולושושנת-רוחו,תהלשישי,שיריובספרשפרוסםגררי,חיים

אךtקית- ד,1.ל~ iJל~tזלת~tקיבהו;א~יזי~ס:ים~כע'וךא;ןה qזי~א"סזי:ל
הוזפלאךחלר;םחלםלא:פינאררתרהש1בארשונשאערב;.;ירמוענתאונו
 .11אב~וגבאת:iרה Tמאסורי;ושהתרה;לדמבזן;;.;המאכלתנשהר i ' ~בצב

י~יר .Vטרכ··~,-ארד i~ה 1 ,ם~~ר~ים iי oהוא". .1~ל~ןל~-ה~לה i ~ :1' ?ז~ך~סק,
לבנם"ומאכלתנלודי;םהםלצאצאיו;.הורישההיאהעשהאתאבל .11:פהה

הספר:זVל ·:הארש~העשר .מתר, : 82 'עמ': .המאוח;דץר Tהק~בהצראת , 1960 (
 .)"ט.ק.קt(ךi י~~"הנקאר

פסוקיםכ"ב,(פרקבארשיתמספרהעקהרפשרתעםגרדימתכתבשבירו

מתוקףזהחרתםפיעלהיהדוי.העםעלגזהרלשחרתםקובעוכביכלוא-יט)
מזבחעלוליפלוהחרבפיעללחיותהיהדויהעםלשוהנוכחיההיסטוריגולדו

האופןהישארלי-ערבי.הסכסוךבמסגרתהעמיםביןהמלחמהארהלשום
"הםהפסקניתבקביעהלסיימוהמשודדבחדשבההודךרהשירשלהתיאורי
העםבתלודותטרגיתדדךאבןלשלמסמןאותרהפכולבבם"ומאכלתנלודים
החשדה.עבת

לששרשנלוהדעצידה,שיריםכותבתקדמי,אלפדטאיילתלשהשירלערמתו
הסרדאתלהפרמבקשהטארומטית,הכיפוריםיוםמלחמתלאחדשנים
השירלשהראשןובביתקבע.גרדישלששידרהשידיתהמסורתלשהקיים
צבאי.מסדרבעתחייליםומתאר mמסרלאותהנכנעכמרהתיאוראמנם
לשמסרדלדמייןלנר mמאפשהשירלשהארשונותהשררותלששרקריאת
לשששואלאבהן.המתאורתהמלבן mצריצירתכדיעדבלששותחיילים
מסרדלשהאפשרותאתסרתחתכברהארשןוהביתלשהאחרונותהשררות

תיאורםכמרממש-חייםספקמתיםספקהללוהחייליםשגור:צבאי
ם- mהלהמת-החי,לשהחשדההעבריתשבירההרווחהטרפרסבמסגרת

עודוכיםהלוכיםשהםבדוראלב-המדינהקרםימילשהגיבור-הקרדבן
לשמתיםארונותלשמצמררתתמרנהכאןלדמייןאפשרמרתם.לקארת
מלבן.צררתאגב,להם,שגםאחנרתחיילים,אותם

החייליהגרףארהמאכלתלשהמסרותיתהתמרנההשירלשהשניבבית
אבביןלשיחהע.דהקוארמתהפכת.לומדלשאמשתנה,הכדוריםמנרקב

בן-דוריעודד

תקוותנו

 יג;:~;מ ם;ק~~

f גו~י

~ים 7ה;~נ;רק.םר~ינרי
i] ;ים 7ה~

i] י;~אכל

~נרי~ה iJ?סז /o ל~~~נכ?~יר
י;מ;~ע,ב;רתפ;ע,ל

~זכרד;ססז~~לו
~קי~ין

~סה ryf~להכק
~ל;תע.י~יס

נכ~ז:יין

~ישוב

 ם:~~ע,רי w:~נ;רחו~י

ס~~ן~מורר~רר

" ij סנכד~!;כלו~~ין·,ל'נ~r:מ"זפ"חסרטה ,"הכנ~~~ר~לה ;רךז

אלמתקשרותכאןהשררותארתה.מאכילשהאוכךכדיתוךהקטנהלבתר
ארתה mבמסגאליה.נחזורעשרדישארלית',בוקר'ארוחתהשיהכותרת
מטוסהנהילד;הגדלופה"תפתחיהחוח:המשפטבמקרםנפצרה,שיחה

ותךומהאוכללבהתשומתאתלהסבשנערדאווירןו",בא"הנהארשבמים"
שהאובמטוס",חייל"הנההמשפטמופיעהאכלתה,אתלאפשרכךכדי

אלפרטלנראומרתכביכלוכאןהמטוס.לשהחפצימהחיוויאנשוייותרהרבה
הטייסאפילוארמוטסחייללהיותיכלוזהחייל;ישבמטוסלב:שימרקדמי:
אותםלהאכיללילדים,ל~ק,רשמקובלכמראווירןוכךסתםלאזהאבלעצמו,

סירםלמלש.מלחמה,סכנת i:נמצאשאלויחיילזהמזיקים.לבתיב"לרקשים"
כאן,הדוברת(לעיל).המאכלתירשותלשהמרכזיהמיתוסתחתחותרהשיר
הלאהסיפורכדיתוךלאכלושלההקשויאתאביהבפנימתארתילהד,שהיא
שלו.תמיםבהכרח

שמתבעצצבאימסדרלשהישארליתהיסדותמרנתביןאפאומעמתהשיר
צבאיתלפעלוההכנהלשו:ההקשרזהכללשובדךרמלחמהעבקבותכנארה
תמרנתלביןממש,לבחימהמדובראםרביןבאימןומדובראםביןלכשהי,

הרבהכמשהושנתפסתהישארלית,הבוקראחחתלשאחרתישארליתיסדו
החיבורנוכחחרקאהחיים.עלמאייםלשאבורגני,אפילואלוילשיו,יותר

אלפרטאיילתהמלחמה,רלכיהחרבבידיהומרותהחייםביןהקשההישארלי
מהאלהקוראים,לבנו,תשומתאתולהסבביניהםלהפרידמבקשתקדמי

 •להשתנות.יכלושערדמהואלמדישגורשנעשה
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אלוןניר

1 
עוזריוסף

מבוגריםשירהיקינתוןזמן

iJ כל~ iP יל~יום.ליללךלה,ללךלה.ז~
סוף~ללבוא~נ:וידזP.סעלים~~דו

ש.ף: qל~סיו W ~~ .םי~.Pז~~~דידוס
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זך,מצד 1
~~~~~~~~~ 

לריחןעמרם

והאיולותהקדמהמצעד

מאתמתורגםמאמרקראתי ) 03.09.15 ('אלכסןו'המקוןוהעתןרבמהדורת
באדה"ב,'אטלנטיק'העתבכתבשפדרסםהיידט,רג'רנתןלרקיאנרףגדג

איננההפלויטיתשהתקינותמסתברהחשד".קודקס"הפלויטיקליהקרוי
וכליםחדשותרגישויותהזמןכלממציאההויאשמדיהלעלרגעקופאת

לייעדכאדיאלינו,גםבקחביגיעושאלהמכיוןרעליהן.לגונןמשולכלים
אדורתן.לעהקואריםאת

 . trigger warningר- micro aggressiveטכניקות:שבתימרובד
(אר "י:ה~~"אזהרתהושנייהזעיהר""פרגענרתבתרגוםקדריההראשונה

ישאבלבוטה,גזענות mבהכאיננהעזיהר""פרגענרתתרנן"). m"אזה
היכןנלודת?היכןכגןר:שאלותלמשל,לפגעו.הלעלויםניואנסיםבה

מהן,להיפגעהעללויםאנשיםשישוכדרמה,גהiר?אתההיכןלמדת?
היאאםכזאת,פרגענרתלחשוף.רוציםשאינםרקעחשופותהןכאשד
עליה.לתבעואפשרושיטתית,מכוונת
באוניברסיטאותלמרציםבעיקר mמיעותרנן">"אזהרת(ארנצהר""אזהרת
לשחררהעללויםתכניםמכיליםהלימודספדיאםמלמדים.שהםלוחומד
להודיעהמרדיםשלחרבתםמהסטדונטים,במילופגעורגשית"נצהר"

לצאתזכאיםלהיפגע,עללויםשהםהחשיםוסטדונטיםמארשכךעל
קאמפפ""מייןאתהמלמדמרהדלמשל,בציןר.שיינזקומבלימהשיעור

רגישויותבעליאוחדיםיהדויםסטנדוטיםמראשלהזהירצדיךהיטלרשל
יצירותעלגםחלהתוכןאזהרתאלבקיצונית,חגמהאמנםזרדרמות.
תומסשלהנפלאסיפורואתקארתילאחרונהלמלש,ומרפת.יפהספחת
גרטשלק,יעקבתדגום:מאוחרים,סיפורים(בתרךולכבר""אישמאן

שמר,"נאשרן"המשפחה,לכבלעברמסרפד .) 1997פעולים,ספריית
הומשפחההב~תארשהגנ;ואתלדאותליגרדםמדשרקדמוני"יצראשד

כאןככזה".לוכבדרוכמצרהרכאןודהעו;וכמגןפשחת,ללאכשליט
להיפגעשעללויםמילטובתפמיניסטיתתוכן mאזההסתם,מןרדשוה,
אלה.מדברים

מוגזמותשברגישויותהנזקעלמיליםלהכבידצררךשאיןלינדמה
זראיןהוביטוי.המחשבהלחופשהמשחק)שםכאןהיא(ההגזמהשכאלה

ואדהההיסטוריהבמהלךזרבצדזוצעוחתאויולותשקך~הארשונהפעם
כדוגמה.הורוסית,הצרפתיתהמהפכה

"השלישי"?הביתחרבלמה

 ) 258(עמ'מסתובב"שגלגלאיךבכם.לטבוחתורםשובהגיעעכשיו"הנה,

לאחרונהאורראו(אנטי-אוטופיות)עתידניותדיסטופיותיצירותשתי

עמית(מצרפתית:ולובקמילשמאתכביעהמתורגמתאחתבעברית.
עובד(עםשרידישימאתהשלישימקדריתאוחת ,) 2015בלבחטב;ח

המדינהעלתיאוקרטיהלשבהשתלטותעוסקותהיציחתשתי .) 2015
מישחלים.פריזוק mכמזוזו mוק mהןאלוםהמרדונית,החילונית
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א.

בניגודהואגלעד,יובלבידיקודםבגיליןוסוקרשכבדולובק,שלספדו
בכלללהיקראשארויאלים,ובלתינעים,רהספדאלוי,למצרפה,

זוכה 2017שבנתבצדפתעתידיותכבחידותכיצדבומסופד"התמסדות".

מרכיבבן-עכס,מחמודומנהיגה,ברובהמוסלמית""האחווהמפלגת

המתרחשיםהשינוייםצרפת.לנשיאכמועמדבושבוחרתקואליציה
במוסדותהושפעהשקטקונהסעודיכסףמורגשים.לאכמעטבמדינה
לסופד(מומחהבסרדבןרפרופסורפתסאוה,הומספ;רבצדפתהתרבות
מתפוטדימיו),באחריתלמנזרפשרשבעצמוהויסמנס,ז'ודיסקאלד
ענייןתמררתלכהונתולחזורמפותהזמןכעבוראלבממשרתו,תחילה
איןגדלוהדרמהלמשל).נשים,(ריבויות mנמטעמיהתאסלמותשלפעוט
מתמסדהחילוניהשמאלהוכער.כבדבעצםשהקרבהיאוהתחשרהכאן

שלהאיסלמיזציהמהלךאתשמרכילמיהחשדים.לשליטיםבהסכמה
הדוחלמעדיהפקלוטהדיקןהאופדנסואה,אתמשכנעוגםהתרבות
היאכניעהכי-הואהספד)שםגם(מכאןשלוהגילוידדיז'ה.בסודבןר,
ביןקשרישביותר.המוחלטתבכניעהטמןוהאנשוי"האשוראשור:

לפילאל,הגברשלכניעתורביןלגב;והאישהשלהמוחלטתהכניעה
 .) 243(עמ'האיסלם"השקפת

ב.

ההפךהאושדירישישלהשלישי
לערמתולובק.מישלשלמכניעה
מנוחות,מיעלהמתנהלכביעה

אלימות,אכזריות,רוויהשלישי
גיבוראםעשן.ותמררתראשדם

בסךנאלץפדנסואה,כביעה,
נוחות,מטעמילהתאסלםהכל
השלישי'שלגיבורויהונתן,הדי

נערףוראשולהורגבסופרמוצא
דקלאאלבהעמלקי.הכובשבידי
ומשמעותוהגירנוגםאלאזאת,
תרבהרבה.סבוכיםהלשישילש

שםאיהמעשה:סיפורתמצית

התקפהאחדיהקרוב,בעתיד

ב"אידוי"שהשמיהדאטומית

ישראלשלהחוףשפלתעדיאת
מישראל.שנותרמהאתותופסתיהוהדמלכותמתכוננתהחילונית,
לארגןשהלציחבעבדו,כוכביםחוקרהכריזמטי,יהעוזעומדבארשה

אתמקיםהואגדלו.לוכהןלמלךהווכתרבישחליםהפליטהשאריתאת
זוכההואתחילההקרדבנרת. mעבואתומחשדהשלישיהמקשדבית

הונחלה.המנוחהאלמגיעהלאהשלישיהביתמדינתגםאלוםלהישגים,
בלבדשניםלשושרעשריםוכעבורלה,מניחיםאינםהעמלקיםהאויבים

הםאותה.לווכדיםירשוליםעלצדיםהעמלקיםבמלחמה.יהוהדניגפת
האחרןויהבםאתתלויםהועםהמלךהעיד.אותהמקשדאתמחריבים
שיצילאלהויםמלפניחסדאלויישאושאלהבתקוהרהקודבנותבהקרבת

אתלהקריבהמלךמצוהרהחיים,בעליקורבנותכליםכאשרהעיר.את
מאשתוהאחדבנו . mאפהצעיהד,מאשתולונלודשאךהתינוקבנו

הפקהדואתלמלאמסרבבמקשד,העבוהדעלהממונהיהונתן,הראשונה,
היחידים.הניצלויםהםאלהשנייםהמופגזת.מהעירהתינוקעםונמלט
דודהם(האחריםיהעוזהמלךשלהארשונהמאשתוהבניםצעיריהונתן,

שאותוהסיפורמספרהאויפעת),הובתלחו"לשנמלטיאולהרמטכ"ל,
הניצלולמחצהלאחיושיעובדכוונהמתוךהעמלקיבכלאכותבהאו

 mאתשהמידעמלקיגנלרידיעלאומץיהרעזשלהתינוקמותר.לאחד
מעורבת.בזהותעתההחיהתינוק

 ~'הלשישי ,'



ג.

השקיעשרידכיספקאיןעוניין.מתחומעודדבשכדןוכתובהדומן

במקשדגדלוכהןעבודתשלהכלליהרקעבלימודמדובהמאמץ
כיפוריוםבתלמוד.יומאבמסכתהמתאורתכיפרהביוםובמיוחד

הדומן.מסתייםשובוהשלישיהביתחרבשבוהיוםגםהואבסיפור
דתית,תרבותמלוחילוניתתרבותרבות:שאלותמעלההדומן

האחרונות,השניםבאלפייםשהכרכהרכפיחז"לשלהדתיתהתרבות
זאתובכללעורההוקודבנותהמקשדשלהמקאריתהתרבותמלו

משמעותוומההשלישי?הביתחרבמעודהיאהמכערתהשאלה
כיב)ט:דףיומא,(מסכתנאמדהארשןוהמקשדלעהחורבן?של
דמים.שפיכותעריות,גילויזהד,עבוהדדברים:שלשוהמפניחרב
כנגד(השקלוהחינםשנאתמפניחרבכינאמדהשניהמקשדעל

לחורבןבדומןשכזאתמוגתרדסיבהניתנתהאםאלה).עבחתשלשו
חד-תשובהבואיןזושלשאלהלינדאה . mבטאיניהשלישי?הבית

הסיפור).שבמבנהשכלמתוךאוםמכוןובכוונת(אםאחתמשמעית
עצמם.הגיבוריםמןחלקשלבתשובותיהםתחילהנתבונןהבה

החייליםתבוסתנותהיאלחורבןהסיבהכיסבורהמלךיהעוז
וקטניחלשיםנעשינואנחנו-אותנונטשלא"יההוהומפקדים:

יעוציםבהם,מוקףאניאבלפחדנים,אוהבלאשלנואלהויםאמונה.
יוםערבלעםבנאום .) 210(עמ'וכניעה"פשהרדיבורישמטפטפים

עשריםאתמסכםהאוהעמלקים,במצודנתונהכבדירשוליםכאשדכיפרה
הגלוהשלהונפשהגוףמחלוייעצמנו"טיהתולשטונו:שנותשולשו

בביתהקודבנותעבודתהתחדשהכאשדכחולמיםהיינותל-אביב.שול
הסנהדריןאתהשבנוהממלכה.כחוקהתודהחוקאתקבענוהמקשד.
 .) 218(עמ'הבמות"אתוניתצנוהתועבותאתביעדנוהגזית,ללשכת

לפיכךוהמקדש.ירושליםעלמרחפתעדייןהסכנהאלה,כלחדףאבל,
אתואוהבגיבורהואאלוהינולכם,"דעוומבקש:לעםפונההוא

ללאבאויבלוידותנשקכםאתלדרוךמכםמבקשאנילכןהאמיצים.
נכנעאםעמנו.כבודאתשהצילוושדהגטובגיבורילהיזכררחמים."
 .) 219(עמ'אבותינו"כמולטבחכצאןנובללופחדלחלושה

עלע~דותהיאהחורבןסיבתכיסבורהסנהדרין,נשיאחסדאי,הרב
ההלכהפיעלהיהוחייבהקודבנותביןשנמצאחזירהתודה.מצוות
הטקסיםעלהאחראייהונתן,מחדש.ובנייתוהמזבחלהדסלגדום

חסדאיטעןכןכיפור.יוםעדזמןדיהיהשלאמשוםלכךסירבבמקדש,
גםממזר.הואאפרת,הצעידהמאשתויהועז,המלךשלהתינוקשבנו

לעבדשהושלךרימוןספג(כאשדמוםובעלנכהשהיהעצמו,יהונתן
אתאתששכלחסדאיההיכל.אללבואתודהדיןפיעלאסוראביו)

הסנהדריןראשאני !"חצוףביהונתן:מטיחהיומו,ןבקרבותשלובנו
לדרוךצריכהחיתהלאמעלוםדגלושכףשדפנה,כדרתנכהואתה

העםאתהולכתואתההמזבחעלחזירהעלולאפךמתחתבמקדש.
התורהאתל,ךמודיעאניטומאה.ספוגבמקומו,אותווהשארתשלול

האוכיצדודאההבטלרמות.אי-אפשריהוהאתלעקוף,אי-אפשר
 .) 192(עמ'שלכם"החטאיםעלאותנומעניש

שהדוחההבוגדים,ילדיוארבעתאוםיהעוזשלהראשונהאשתוהמלכה,
אתאלוי,מייצגת,הצעיהד, mאפאתנשאשהמלךאחרימעמהדמחם

"הטעותברומן:ביותרהונחצרתהשפויההחילוניתית mהביקוהעמהד
לומר?יכלותימהאלבי mהתנגאנילמלך.אותוכשהכתירוהתחילה

כמואותוהעריצוהםהמשיח.שהואהגאלוה,שבאהבטוחיםהיוכלום
הלאלהתווכח,אי-אפשרל ttנזםבעיניהם.שראהלמההאמיןהואואל
שעמהדתל-אביבלנוחיתהפעםלהקשיב.הפסיקהואוהכל.יעדוהאו
שהיאשמחתידווקאאניאותה.שנאאבאירשולים.לשהקדשוהמלו

הוהריםההרים.עםרקנשארנושנחרבהאחריאדם.בנישלעירקיימת.
נוספות,דמויותויש .) 204(עמ'מלך"וצריךאלהויםצריךבהריםקשים.
מבית.חתרנותפריהאוהחורבןכיהסבורהביטחןו,לעהממונהלקישכמו

 1867בילשורים",המקשדבית"החתתאייץ,פתצ'סקו

ו.

איןיהנותן.המספה mעמהיא mלפענביתורהוקשההמרוכבתהעמהד
זואין ; mכלשבמדיניתוקדהמאמןיהאבלשהחד-משמעיתו mעמזו
במצתוו;מחמיהדבדבקותקדהמאמיןחסאדיהרבלשההלכתיתו mעמ
קלותו,בכמהמדבריהנותןהאם.לשהצרינוליתה mעמאפילוזואין

אלאכאחיו,לצבאגויסלאנכ~תרלשבאחחבקנה mבהכעלויםשאינם
בפקריםד mבמיהקשדו,מעבתדו Tית mההתלהבתוובמקשד. mשלהצוב

לעהאתלעכתובהאולמלש,כהגבלותו.יעדותאוינהכנההשארנוים,
הבהפתילתואתעוטוףהנתוראלנשפךממנו,זךשאיןהזית"שמןהנתור:
(עמ'שבקיעתה"השמשכמווכתוםךראוהדמלעה,פוצרתכתומהלהבה

פסקויםמצטטהאובמקשדלצקתאביושהוהדהמנהדואתלתארכדי .) 9
טהורהזבמנmו"שעויתבכך:העוסקיםלא-זל)(כ"השמתומספרלשמים
יהיו."ממנהיה mופכפתרויהגבעייהקונהירכההמנוהדתישעהמקשה

התפילההתנ"המןבאריכתומצטטהאונוספיםרביםבמקומתואלהה.וכן
עדותהיה"לאגבעגעוים:לכאומתךוכתובהאולהוויים mשילעהוסחודי
גם .) 21(עמ'המקשד"ביתלשלהווייםכמקהלתשמימיתמקלההעבלום

חורהתחממתומתךולפחתו,בתחילהמתאההאוהקרובנתועבתודואת
m אתורהולוכנוהזבלשכרסמתךובמיםהלטהאת"שהקינוקשדו:תדד
פתוחיםהיינוט mהשאליוניגשבטםרהמזבח.לשידשהחיטהטעבתואל
אין .) 17(עמ'למשעה"עדיםיהיושהוכינהשאלהויםכדיההילכ,עשריאת
לבבו.מפעםטהרוי mשדגשספק
הפראתמלויכיםכאשרלמלש,אחרים.קלותוגםשומעיהנותןזאתעם
אתשומעהאומזמרו",קmולבני"למנצחשריםהלווייםעבדוהמזבח,לא

להמשי,ךלנהניםמוהדהאוהטקסלעכאחאריאתוי"."זעבואומר:הפר
"הםלבינם:בינומאקבמתפתחלי"."הניחואומר:שוובמתגנדהפראלום

הפרועכתלטעבת.שארואתלהכניסלאעדייןאלבאצרהלהפילוהלציחו
קצהעדהגעישקהלועצקהנשמעהגעייהובמקוםנפערפיועצק,ממש

להמשיךלנהניםמהדויהנותןזאתובלכממני!"הרפוהפסיקו!הזעהר:
(עמ'שהיהד"עצומתאתהלגבירהלווייםמקהלתלע"למנצחמסמןאוף
קשההקברונתוהקרבתנשעיתמיהדדדבמקשדהללכישהמצבכלכ .) 164

שעוותאתשומעיהנותןהמספר:לשהמרוכתבו mעמזואלביתרחאוכזירת
הדברמגיעשלאיהקרובן.בקשודתמאמןיגםאלבהמקורבים,החייםלעבי
"ופתאוםלשחיטה:הרכיםהטלאיםחמשתאתהמלךאלמלויכיםכשאר
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1 
אבא!"אבא,תינוק:שכלנוארהפעייהכלוםמפיותבקעה
האילהקרבתעםמגיעהגרוטסקיהשיאיםשיא .) 167(עמ'

וגעהפיואתהאילפצה"ואזכיפור):ביוםהאחרןו(הקודבן
עלמתחנןמעלהנישאראשוישארל'."'שמעגדלובקלו
-להודאהמחכהאביואלעיניונשואיהונתן .)םש(חייו"
האב,אומדהמזבח"סביבלורחמיםלחלושהמקום"אין
אינואףזועותיתשרת mהתאותהכלובמהלךמצייתהובן

מדויעההשכינהכאשדהדומןבסירםדקכאמרהמתמדר.

הבן-אדםקודכןונדשר ) 203(עמ'מספיק"אינו"הקרדבן

לארשונהיהונתןמסרב-הצעיהדואשתוהמלךשלהתינוק
האבעםמאבקתוךהדומן,לשבסופוהפקהדו.אתלמלא

חוטףאביו,אתלמורתדוקרהואבנר,אתלהקריבהמבקש
שדירישי .) 253(עמ'המופגזמהמקשדעמוונמלטהתינוקאתמידיו

הושכינהאלהויםלסוגייתאתייחסלאכיאומדאגב mבהע
שלהם.למדיוגסהמגשימהתפיסהומציגיםבמקשד,הכלאוים

ה.

(בדמותהציפור""איש ,'המלאךלשקלוושומע,שיהונתןנוסףקלוויש
המדברט"ו)בראשית,הכתרים;ביןבבריתהפגריםעלידראשדהעיט
רבות"פעמיםהמלאך:אומדיהונתןלפניעצמובהציגוראשו.מתוךאליו

החומות.עלהרומאיםצררכאשדכאןהייתילירשולים.לבאונקארתי
למהיעדתילאילדיהן.בשדאתאכלואמהותכאשדהגדלו,ברעב

אחדיםובמקומרתכאןהאלה,בזועוותלחזרתעלינגזרמדעונשלחתי.
כדידקנשלחתיהצפוניתביבשתההםלמחנותגםאתכם.שחטושבהם

לאלעזור,לארבהלעשרתלאליהודההאולוהתבונן.בכפרדלעמדו
הסברים"נותןלאהואיועד.אינילשם.נשלחתימדעולצפות.דקלהזיק
 .) 113(עמ'

"מלאךדמותבהשארתעשוצבנארהחידתית.דמותהאוהזההמלאך
אלמופנהשכמבטולעתיד,בגבוהמתקדםבנימין,לוסדשלההיסטוריה"

מחורבןמאחוריה,ההיסטוריהשמותיהרהוהדסהחורבןעיניולונגדהעבה
לתעהלפעלו;לואלדאותדקנגזרהזההמלאךעלהשאוה.עודהבית

מיהונתןתרבעהמלאךלגמדי.מדויקזהאיןאבלהאסונות.אתכביכלו,
נואר.אסןויתרחש mאחהמלוכה,כסאתלנטשועליוכילאבירלומד
(אלהוים)"הואכימעוד,הסבריםבפיראיןשליח.דקהואשהמלאךאלא
מטילהמלאךתמימה,באמונהמאמיןשיהונתןעבדוהסברים".נתוןלא

הואבשאוה,דאהאשדכלאתליהונתןמספרהאוכאשדספק.בשלוחו
לשמהכפילתומו,משיביהונתןזה?"כלאתתכנןהאו"האםאותרשאול
מעשור,עשרהאוכה"אםהמלאך:לומשיבזאתעלהשמד".לעעונש"זה

הספקחחהואאפוא,המלאה .> 115<עמ'ים" mמש_ששנינוהזההאלהוים
שהואלומדקשהאלוםיהונתן,שלהתמהאמונתואתלעעררשנשלחת
המ:רהסוףעד mמתעעראינהיהונתןלשאמונתובכך.מלציח
החורבן,ערבחיזיןוחחהארחלוםיהונתןחלוםהמלאךלשקלורמלבד
בטרםשלוהשלוםנאוםאתבכיכרנאוםרביןיצחקלפניונארהשבו

ומבקשיםהביתהדעלמבהוליםהמוניםצובאיםילשוריםבחצותונרצח.
ללכלהודותרוצה"אניהנואם:לשקלוונשמעאוזהמלך.מאתתשובות

הממשלההשלום.ובעדהאלימותנגדכאןשהתייצבמכםאוחתאחד
שניםשובעעשריםלשלום.הזדמנותלתתהחליטהבארשהעומדשאני
שישמאמיןאניללשום.סיכויהיהלאעדוכלנלחמתיצבא.אישהייתי
לשנאומו .) 221<עמ'אותר"לנצלייבים mגלוד,סיכויללשום,סיכוי
בזיכרןומאזשנצרבהידעוהמשפטכלולממש,במילהמילהמובארבין

אפשרהישארלית".הדמקורטיהיסדוותכרסוםהיא"האלימותהציבור
ביותרהקחבהאובספר),מכרנהשהאו(כפיהתעתעוים"ש"חזיןולומד

אינוהמחבראלוםשלרם.הערדלשבאיערהחורבןלחורבן:עקיףלהסבר
ממשית.כאפשחתאתרהמתאר
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ו.

פנימיות:סיברתשלללכאוהד,יש,לחורבן
מלוכני-הלכתי,שלטוןהשם,חיללותבוסתנות,

בעלי-חייםבהקרבתאכזריותללשום,סירוב
וכדומה.אדם,קרדבנותלהקרבתמביאהשבסופו

סיבהכנגדשקלוותאינןהללוהסיבותלכאבל
עלהעמלקיםמתקפתעליהן:הגוברתאחתחיצונית
לנומראהאיננוהאירעויםתיאורויהוהד.ישראל

טעויות,כישלונות,בשלמבפניםקורסתיהוהדכי
המחברשצרהמהזהאםגםוכדרמה,שחיתויות

אשמתהאירעוים,מהלךלפיהאו:נהפוךלומד.

לעויהםהעמלקיםעלמוטלתהמלחמה
נגדודווקאבמלחמה,שפותחיםהםבלבד:
העמלקיםהשלום. mשוחהחילונית,ישראל

אתיהונתןמתארלמשל,כהמתפשר.ובלתיאכזרכאויבבדומןמצטיידים
נפלההראשונה"הפצצהירשולים):לחורבן(שקדםהחרףשפלתחרדכן

עלנפלההשנייההזיקוק.בתיאתהובעיהרארתה,ומחקהחיפההעידעל
העמלקיםהכללי.המטהמבניידמטרמאהכהאחדדקותשתיתל-אביב,
ורצחוהכבישיםאתחסמוהםהגיע.הגדלוחגםיוםמשמחה,השתלולו

עיניעקדוחשופות,ובידייםובפטישיםבסכיניםברדכיםשעבדויהודים

הכההאידויכמשמעו.פשוטואימותיהם,מרחמיעלוליםותלשועלולים
החילוניתהממשלה .) 37(עמ'עשנים"לאדויםהפכוהוןהחוףבעדי

"ראשההתקפה:עלהגיבהלאשאפילופייסניתממשלהחיתהבירשולים
העמלקים.עדיעלפצצותלשגראפילועחמצאולאשודיר,הממשלה
חיתהלאוכיצד,הפצצותאתהטילבדיוקמייעדושלאטענו,בדיעבד
יהועזהמלך .) 38(עמ'מפשע"בחפיםלפגעורצולואלתגמלוכתובת

שפלת"אידוי"לאחדדקבמילאוים.זוטרקציןהאירועיםבתחילתהיה
הכתרתום. mל mלכהנותריםאתלארגןהותחיללירשוליםעלההחוף,
לתפוסמלכתחילהכתוכניתלואהעםלשבדיעבדכתגובהמתאורתלמלך
אבאנגדדווקאאישוםכתבהגישהגויים,שלהדין"ביתהשלטןו:את
איימו,לאלתהלידיהםיוסגרלאאםמארצנו.העמלקיםאתשסילקעל

מיהרהאולבוא:איחהדלאהעםתגובת .הארץעלומצודחרםיטילו
שבעוייםדק .) 41(עמ'למלך"רגואלו,ישראלמצילאבא,אתלהכתיר
אתהוקיםהבית"הדמלעהמסגדיםאתיהעוזהמלך"הסידמכןלאחד

שקדמההאיסלאםבקשדויהתגדרתאפילוכאןחיתהלאכלומדהמקשד.
שלבסיכומואךשכאלה,חיצוניותסיבותעודלמנותאפשרלהתקפתם.

לפתע,ישראלעלנפלהההשמהדמלחמתכיהתיאורמאופןבדודדבר
אךהיויהעוזבהנהגתשנעשוהפעלוותלככילה,גדמהלאיההדוכי

יוםמלחמת(כמרזופתעלמלחמתקדמהאםהעמלקים.למתקפתתגובות
נזכרתהיאאין ,)-1967בהימיםששת(כמואחרתמלחמה )-1973בכיפור
צוקד?""מילשאלהנפששוהובכללהדומןכינארהכן:לעיתדבדומן.
גערינית.במלחמהמשומדיםהצדדיםשנידברשלובסופר

ז.

שרידישיהמחברהחלטתכי-האולדעילהדבריםמתיאורשעלוהמה
הדומן.מגמתתחתוחותרתבעייתית,היא"עמלק",בשםלאויבלקחא

לאקריסתו,עילתהיאהלשישיהביתהביתהקמתכילומדביקשאם
החלטהזרכן:עליתדחרקא.העמלקיםבידימחורבנועשלוהמהזה

טריטוריאלית)(לארמית,ההיסטוריתהס~הדמןהסכסוךאתשמפקיעה
מעבדאפילומטאפיזית),לא(אםמטא-היסטרדיתבס~הדאותרונוטעת

המחבררצהאמנםאםאיננו.מוסלמיגםשעמלקמשרםית, mהלספהר
הלכתי-מלוכני-לארמנימלשטןוהצפריתוהמחתהתצואותאתלתאר

זו.לכרונהמתחתהקרקעאתשומטתבעמלקהבחיהרהדיבירשולים,
היוהשנייההעלוםמלחמת(בימימיהריעדויםשאנו~םאיננוכיוםעמלק



מיתיסמלבבחינתיותרנתפסהואוהנאצים),הגרמניםעםאותושזיהו
שאיןדווד,דודשבכלישראלשלהאויבונא,מקדמתבעלוםהרעשל

תמחה("מחהממצרים.ישארלצאתמאזלהשמידוומצוהועמולהתפשר
שלצדשוםאיןבעמלקיז.)כהדבריםהשמים",מתחתעמלקזבדאת

מקוםאוזמןבשוםאלהוים).בידישוטששימשואחדיםבעמים(כמוזכות

אפילולמשא-ומתן,אולשלוםבהצעהליהוהדפוניםהעמלקיםאיןבדומן
הנביאבימיארשןוביתבחורבןהבבליםשעשוכמוכניעהבהצעתלא

שלום,להציעסיבהשוםאיןלעמלקיםעו;דוזאתצדקיהו.הומלךירמיהו
לפשרותשמוכןהיסטוריככוחמופיעיםלאהםמנצחים.פשוטהםכי

אלאלישראל.עךדשוהומיתי,ככוחאלאהפלסטינים),ירןד,מצדים,(כמו
ה mמעמלקאלאנחמן,השמיםמתחתעמלקזבדאתמוחהישארלשלא
ישראל.זבדאת

אתגשדויםופצעויםפליטיםקשות.הןירשוליםמחורבןהתמונותואמנם
אנשוות:נפצעיהונתן,שלהבכוראחיוהצבא,דמטכ"לדוד,ובות. mה

לוהיולאמאוד.קטןהויהדדו,אחישכבבזרקו;רמוארתיחיהד"במיטה
שנותרמהזהאבויחבשו."היהארשווכללו,נותהראחתידדקרגליים,
תקוהוכלאפסהלמעשהיהעוז".המלךבןהבכו;ראחיווההצבאמשד
בת mבכאשדהתינוק,בנושבהקרבתבנסיהבואתשתלוההמלךלבבגם

געריניים.טיליםהדין,יוםנשקאתמציביםכבדהמקשד

ח.

בדומן?המנצחכצדהעמלקיםהצבתשלהמשמעותמהיאפאו,השאלה,
אתמסמלתהיאהאםהעח?שלהעקרוניהניצחןואתמסמלתהיאהאם

שבואפוקליפטימחזהאיזהמתאדתהיאהאםהחטאה?ליההדוהגמלו
ניתקזושבנקהדודומניסיבובים?באינסוףבאלהאלהנלחמיםומגוגגוג

מעשיות.תובנותלנולהציעיכלואויננוהמציאותמקרקעהחמן
אחתפעםאלאבו,נזכריםאינםכללהוערביםהפלסטיניםכילצייןארוי

משאדשהופדרלאחדהעמלקים,שבבייהונתןשלנפילתולאחדבסיום.
מבקדממנו,נלקחהותינוקהמלך"רצוח"הנסיךשהואמשנעדוהשבויים,

היום. mלמחראשועדיפתעללולשברשבאעברית,חבר"אודח"בתאו
לו:אומדזה mאו

אוביהידויהיאמיבעברית.אתךשאבדרכדיאתוילשחולשיח.קד"אני
עברי,אנישבבילםהוגישחים.השהמתחמלכלחמקוהלצחתיכךישמלעי,
גבלתו,מעצדמתהואוהאודייאחדיגישרתםאביאתיהדוי.אניועביניכם

 mלטבתרוםהגעישובעשכיוהנה,כאן.להישארהשריתםאלומיליאלב
"לאביומנויהתתןכתובאלהדבריולעמה?"מסתובב,שגלגלאיךבכם.

 .) 258(עמ'שעינו"וכךהתהדוהתדוהכךלהתנלצ.לנכןומצאתי

שגלגל"איך-הצדמןכמתנתןהמעשהסיפוראתמסכםזה " m"או
ההשמהדמעשיהמחבר?שלהמבטנקתדוזוהאם-מה?"מסתובב,
הגיעעכשיובהם,טבחנואנחנוקדוםבעלום?סובב""גלגלהםההדדיים

הזהלמבטשותףאינויהונתן,החמן,שלגיבוחאבל,בנו. mלטבתורם
אפשרלורגעבאמונתו.דובקלהתנלצ,לנכןומצואאינוהואהמחבר.של

מהמחבר!צקדושהגיבורלחשוב
מפקדאלהובאהאוחי.למחצה,אחיוהתינקו,כיליהונתןמספר mהאו
ציוהוהתינקואתכשדאהדינו.אתשיחרץוילשוריםאתשכבשהגיס

<מעשהלבן.אותואוימץהתינקו mאתהמידכךאחדמינקת.לולמצאו
יעדויםאיננופערה).בארמןווגילודורבנומשהלידתאתקצתשמזכיר

חשד.~םלויבאראםאוכיהדוייחיהאםכלל
הסכסךומןעשייףשהמחבר,חמהבמבוכה.אותיהותירהקריאהסיום

ההיסטודיוסופימישור-העלאלהמציאותממישוראותרהעתיקההיסטורי,
זכראתמחדימחהכעשמלקלנו,אומדהואכאילו . mאוסת mטדגדישל

אינואםאלבבעלום.סובבגלגלזהוי. mאמלשאתגיחאלישארל,
כבדהחילוניותהחוףשפלתעדיאתמחהמעחזו,גולד mבגזמאמין
לבהד?להתמדדויההדואתיד mהוהסיפו;רבפתח

עלעולים

אי-ויפים.טוביםמהםדניםהעת.כלאודדואיםדניםשידהספרי
לעת,מעתמהם,אדלהלכןבהם.לעלעלדקכולם,אתלהקיףאפשר
הזרקורים.לאודזוכיםשאינםמאלהודווקאטובות,אבניםכמה

* 
השם:להטעות.עלוליםגבו,שעלוהטקסטבשערוהתמונההספד,שם

אלוןאנודמאתשידהשנותשישיםמבחד-שורשיםבשפעקשור
גזעהתמונה: ;) 2014המאוחד(הקיבוץ

אודגינלית"פואטיקהוהטקסט:עבות,עץ
לחייםמקוריביטוינותןהואשבאמצעותה

הואאליההישראליתובמציאותהארץבנוף
הרושם,אתיוצרים-שורשים"בשפעקשור

לשורשיהיאשבכותרת"שורשים"כוונתכי
ברובכוונתושלמעשהבעוד ,) roots (העץ

או ) verbs (הפועללשורשיהיאהשירים
שידתולכללהאופיינימשמעותכפלהמילה.

אלון.של
(והיותרהמוקדמתשבשירתוהיאהאמת

ופריזורםחושךהראשוןבספדומובנת)

~רוPים!;נע P';ןקשור

-s ~ c ;:י-במובנםשורשיםעדייןהם"שורשים"(תש"ך) · ·:·--~·--

מןפהעלהאשד'העץבשירלמשלהראשוני,
עלהאשד"העץשורות:בצמדהפותחהסלע'

מןנוספיםבשיריםגםכךשלח."שורשיואתבבשרי /הסלעמןפה
למשלכמושושרים,עניינםאיןאםגםזה,בספרגםהכללויםההיאהעת
פונקציונליהואבמיליםהשימוששבו ,) 11(עמ'לאורית''שיריםהשיר
העובדהאתמכירעבריתיודעכלפנים.בריבויאותןלדרושכחומדלוא

 ,ד~ 9ק~ד,משמעויות:בריבוילשמשיכולס.פ.ר,למשל,שורש,שאותו
הפואטיקהלפיתוחאלוןבידימנוצלתזועובדהוכדרמה,ספדספ;וספד,
שביט:עוזיפדופ'העורךכךעלכותבהספדגבשעלבדבד;םשלו.

שביןהחידתיהקשרעלמבוססתשירתושלהייחודית"הפואטיקה
המאוחרתשידתועלהשתלטהשלדעתי,פואטיקה,למשמעות",הצליל

מאוחרשירשלמהפתיחהמחשהלשםדוגמההנהלטובה.תמידולא
הנוכחי:הספרמןכותרת)(חסדשורותרחב

מולהשטה;תחתששתהאתש;תת;תשאצנע;תיומהמשרבט"עט;

<עמ'מזר"-סע.;~ה ת;;;ר??~ת ות~נ;:~~ל~רשר~ה ן~~??שר~ט~ךט
ש.ט.ט /ש.ת.ה /ש.ת.תהפעליםמןהלקוחיםוצליליםשורשים .) 113

ספדושלהשניבחלקלעשותאלןוהגדילש.ו.ב. /ש.ב.ת /ש.ט.ה /
בתיםשניבני ) 69 , 68 , 67 , 65 , 64 , 63(עמ'שיריםקבוצתכללוהשבו

רקמזהזהושוניםואותיותמיליםאותןהעשוייםשלושה)אחד(במקרה
רע''וצאאחדשירזומבחינהכולםעלעלוהכאמור, .ובפיסוקבניקוד

הארשונותהמיליםחמשאתכדוגמהנוטלאניבתים.שלושהבן ) 63(עמ'
בית.כלמראשוחצי)(שוהר
שרב.נ!ז;ם /מראהדע.וצא, : 1בית

:•• --: :• -T T 

שדב."ני;םמראה/דעוצא, : 2בית
:•· --: :• : T T 

שדב.ני;ם /מראהדע.וצא, : 3בית

אלאדע,השורשבניקיירקל1אילה: nתמש-נדאה ";בים=השינויים
אותםשלשרנותוריאציותהיוצריםבפיסוק,וכןאחדותבמיליםגם

"סימפוניההיאהספדשלהמשנהכותרתכילצייןצריךכאןעיצורים.
במבנהמכיוהמסכםבספרואלוןכינראהחלקים".בשלושהפיוטית

הכרוךכלעלאותרומאשושירתושלחידתי)(צליליהזההמוסיקלי
 • .שלה.הקומוניקטיביותמבחינתבכך
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1 
גנטטל

* 

סעיה ע~~~~נכר~גל.ת
-מנצנצתחמנ~הבסמטה, mנסתנפנה

: ' T - T : • - •: '." : • T •ד: -: :• :• 

-מישהולשנרגש;תיונחלמהראוי
--."' : : T : ' : T ."' • ;• 

~אן~ר f ץך']ו:;

 ;מ;ק~נ;:ד;ךך

חםלשסדרמלשיט -: . .. :· :· 

כרגיל.ממשיכיםהח~ים
--· -:·' TT ' 

* 

לאח;רבמחשבה
: -: T T T : 

זץ.סחךף ה~יג;:~ י~~

V ו~יד ז~?..ז~ה;r~ז;רקו~תו

 :ר~,ע~

סמלוהביתנעלי -:-·· --. . : 

שמדילומר;תנגרות. -: : -: :· ... 

חנ;ו~ר~הסך;ל~ף ה~~
סמלתמידוגלדה,

 •: •• • T T :ד:

גבהעלהטבעילדות
-ד--:·-. :-

f ר~?א;ת 
w ~~זאת, ל

ע,כךן,

~~~רז:יי
 .ה~~ק
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 ן!! OIWIויי Dםוב-אוררואים

ענבל-דורלאה

זרה

פ;סחתלעינבואתי
T T ' -ד--' 

חדשדבר
T T T T 

כנח
: T ) 

פניםאלפניםלא
• T •; T • / 

 .ט~~ ,ד~ו::?..ז

 ו;;ח~?
הגו.מאח;ריאל

:· .. :-.. -.. 

 ,וכי~~~לזP.סרים 9iJקסק
עת:לא

איננינמצאתכאלו
: . . : .. ' .. :··' 

 .ר~ f תק~?]לא
-ר~קונ:ייעןךת

הח~יםלארועי
: .. .. --. ' 

ליהשנוניםפחשיה
•• ;• T -: • ' 

יחסרוכה
:·: : ' 

~כ~לי: ת~?];ר
זאתהייתיאניהלא

:-:-• T • • / 

 ,ר;ז~

ע,~זןכ,ח~גכקפות

-~יןלזק.ע,~רם,~בלו;תק~ום 7

ע,ר~ה,~ר f~י~ר

 ,י~ך~;נ [iצ~ן [i~ת?ס:;גין

ת~ת, f~ר f~י~ר

 ,ה!~ען;ם~פא;~ש
סהראינהלמחתי

: T T T '' ' T ' 

~לום,לא~ר ,הן~~

:קהך.לאל~דר~ר

מג'רשבתאי

פתאוםושקט

ם..~נ;ואףק.ט

~בור יג;:~

 .לקrןיק~פהן ה~~~~ו
 ת~~~~~~פ;ר
חרב;תמנגד

 T:ז ·:·: •

ריח;ת ן~~

ךקים. 9iJת;ך~ל

ק~רים~גכrזת

אדמהמחפשיםמעל
'' T ' : - : T T - : 

~סר iזר~~ונ;ושו~ה

~צוע;ת.ר~כ:ם

ךכ;~שעד.;הזpק.ט

tקךיזi~ךק,לזP.~דרים
~ q זןכ

חייליוכל

אתמל;עתהזשהח~ליוכל
--T '." '.' T -.'' : 

חשויונמלא;פחדשעברובשבעו
-T -- T '.' - T : ' T 

~~נו~אן~ליבו?וס~ןל~מר
קן;~~ות;ן י~~~;גז+יכו~ה

פ;ר f ij~ת;ך~:;גי:;גיםלןכרrז~ליו~ל
w זזrהמנמסיםשהשכנים ,וית;מ~~נ;:א

• T • • T ' ' ' : - ·; T '•, : -• 

לחסדיו?נתונים
: ' -:-T T 

לשבחגנ;רח~ליוכל
- : . .-ד-

נא;רחל;מ;תיולומלא
: ' ' T - : T : 

המלחמהלפניכמ;
: ' :'' -' : T T 

ש~חזרדלבב;:קשהבטיח . :· . : . -: . :· -:-

ר'מג •שבתא

מזבדזבומפריד
•זזזז ·:-



לריחןאבי

דיר-אבאןזולרם

דיד-אבאן.הערביהכפרבחורבותאניהונההתעודדתי.

לביתה,אותיומזמינהכבסיםתלוהאשהבערבית.קים mצילדים

הסלעים.כצבעלבן,שצבעםשח~י-הסלעאלההיודואי

שלבבוקרואמי,לשהקפהריחאתלימזכירמתבשלקפהריח

יצאתי?מדוע-הזהלטילויצאתיבויוםאותו

הממוקמתזוהציפורים,לנדדויהחקרבתחנתכילאשהמספראני
כך.עלליסיפרו-מכאןק mהלאכלטוןר,

בטעםש mעי~יעצוםאנילהאמין,מסרבתבארשה,מנענעתהיא

-אמילישנתנההאחרןו,אלויהחריף,הקפה
שבודותוטרסותחרשויםתלמיםנתח,צומחיחורשותשדות,ריח

T T : T •: 

השתקנים."מנזרגדלוות,תקוותקטן,ילד-כלטוןראמיעםאני-
ירוקיםגשויםנגהוות,באודמאיהדשמשביתהעידעי~י."פוקח

קלואז' ," m"חזיתלריחן,אתןושותקים."ההדיםעפ;ודורכירגביםרטובים,~נכהצמחישל

הדים."רכבתלירושלים,רכבת-בהשאסעתתהשאמיהרכבתדואיזושקיפות,במיןעובדתלירלשויםהרכבת

!נוך1למשובהמובילהכבישעלאךיזקנים,כלוםשבההבוקרלשזובשעהפה,בצעריכזה,ערשמקיםאנימדועאותישאולהמוכתאד
הרעשנית,הרכבתועללירושליםהדרךעלשמעולואלעלום,לישןוהלכולאכמואועתה,זההתעודדוכמוחדישות,מכוניותנוסעות

האדם.לשהכאובהההוויהלבאלהמובילה

הסביבה.עםמביכהבצוהדמשתלבדיד-~~אןפסטולרי.כמעט-שקטרגעשוב

צוופה.הגג,אלעלוהאני-לעשותמהאיןשמש.ביתגםאך

בדיד-אבאן.להדריךצודיךמדדיהאניעכשיו-גדלוותתקוותעבהדו,חיפשתילירושלים,הגעתילי.מתחוורתהטילוסיבת

לדיד-אבאן.מתקשרכךאםהכל

לרב:ומתקשרלאדויד-אבאן

לי."שנתתהקפהאמאאח,
לביתה.להזמי~נימתעקשתאךלהאמין,לסיחבהנצמדתכמומחייכת,האשה

 mזנמשובאלהכבישאל-לאחודמביטאנילטוןר,אלהדךראתהפתוחיפו,עשדכמוהוקריר,האפלהאבןבעשרבאשאנילפנירגע
ההחלטי.בזמזומןלעיולץחממשיכותהומכוניותמעריב,היוםעתאותו,המקיפיםהויחקהחוםבצבעיחזקהנצבע

סנדוויצ'ים.ובתוכהשקיתאמישלופתהשבעיםשנותלשהפיקניקשמיכתמעל

שבאמצעזוזו,אחחתועלהעטיםהזבוביםעלחמתוע.םפעור-עיניים,קטן,ילדאל-אחדלימגישההויאמאחורינולטוןרתל~י

ז?יי~י."אתונועץמגשרםזאתובכל-הכאבשבאמצעזוהתקוהו,

אוד."שנותקוה mוממניקרובה-תלהלענותרתשמשוביתלביתה,אותימזמינהלאהאשההזpתנה.לאדבר

התגשמו."תקוותינולכ-אמאלמציאות,הפךהחלוםסלעים,הפכההשתיקה-הזמןלש~ין 9ננותרהאודגם

 .לוישןולחזוראפשרלהתעור;ר ה~?אין
ונדרם.אינסופית,בכנותהאבן,עלארשיאתמניחאני

 •חלום.סוף

(' 

, 

"חזיונות"מתךו
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1 
 lflBV!!מפרייב-אוררואים
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ו
מ'רנומאיה

האינקובטורתיאטרון

מקבת"של"הטרגדיה

עמיתבבימוישקספיד,ריליאםשלהמחזהפיעלחדשעיברו
אביבתלב"צררתא"התיאטדרןלהקתובביצועאלומן

עלהעומדיםאנשיםשלקבוצהבקט:סמואלאומרתיאטרון?מהו
יכוליםלאהשחקניםאבללעזרה,זועקטובעובוסועריםולמטהצוקים,
השחקנים.הם-עזרהלהושיט

והקהלהשחקניםכלומר-שהתיאטרוןפעםאמרפרומןמנחםהרב
מכלוחצי.שעהבמשךהגרוויטציהעלמתגבר-טובכשהואכאחד,
האמתאחרישוללללכתלהסכיםנאיביותשלמידהנחוצהמקום

שלגורלותיהםאתהמדברתהתיאטרוןשירתשלהבמה,שלהשלמה
מקבת.שלהטרגדיהכגוןרחוקים,ממקומותרחוקים,~זמניםאנשים
התרחשותשלכזובעוצמהצפיתילאמזמןאךנאיבית,אב~ואולי

הבמה.עלאותהלהאירכדימציאותממנישהשכיחהבימתית,
השחקנים,רובשלאחיהדכמעטתלבושתהבימתיים,האמצעיםלדות
עלמטילהארמון,חדרמלכות,כסהמייצגיםנחוציםאביזריםכמהועוד

מקבתשלהטרגדיהסיפורשלהדרמטיתההתרחשותעיקראתהמילים
שקספיר.לפי

"לחיות,המחזה:סיוםלקראתלמקדאףמקבתאומרהכל"זה"מילים
מקל;זהכיסא,חרב,העיקר,זהמיליםאור.חשו,ךלתפוס;למות
שהמיליםבגללמנוצחבלתיאניאמרת;ישככהבגללרקכאלההם

נצחיות.""

חושךיהיאור;והיה-אוריהישבדברואלוהיםכמוהואזהוברגע
המופענבנהוכךבמילה,ונעלמתמופיעההבריאהכלחושך.ונעשה
ישואוליאותן.ומנכסהמיליםשלבכוחןחשכוחני,אישמקבת,הזה.
למילים.ביחסהמשוררשללעמדתורמזכאן
ושירית,קולחתבעבריתהמחזהשלמבריקעיבודהוצגהבמהעל

וספוקןראפבריקו,דואתלטיות,גמישותבתנועותמודרני,בסגנון
והמפחיהדהקודרתהאווירהאתעיצבוהכליםהקלוותשילובוורד.
קוואסמה,זכישלהמתוחכמתהתאורהגםלשבחראויההמחזה.של

סצנותביןללילה,יוםביןהמתחלפיםהמעבריםאתבאמינותשמדגישה
פתוחה.דרךשללסצנותאינטימיות
פניהם,מחציתאתשמכסהובקפטןבשחורכלוםהלבושיםהשחקנים
גםהיאמקבתליידיבתפקידילוידדנהלמשלבתפקידים,מתחלפים

ליבוביץיפתחומשרת,דרסבנקו,בתפקידשפיראדנימקדאף,ליידי
אלומןעמיתלמעטורופא.ג'נערשומר,הזקן,דבקןהמלךבתפקיד
בלבד.מקבתבתפקידשנשאר

כפיאנושיים,מצביםשלייצוגהיותםאתמדגישההשחקניםהתחלפות

הבנהעלמעידוהעיבודכמובן,השפהדרךאותםועיצבששקספיר
זו.עמוקה

-1971בשנעשה"מקבת",פולנסקירומןשלסרטואתזוכרתאני

הפקותהרבהביןומרשימה,עשירהריאליסטי,בסגנוןהפקהבבריטניה,
אותיריגשההנוכחיתשהגרסהלהודותעליאבלל"מקבת",שנעשו
העברית.השפהבגלללהודות,ישובעיקרגםיותר,הרבה

וירטואוזיהואהלהקהחבריויתראלומןעמיתשעשווהעיבודהתרגום
במקומוהתיאטרוןאתשמציבוקסם,שיריחןהומור,מלאכאח,דוקליל

כדיומצומצם,נקובבזמןאחת,במה-ומתמידמאזוהאותנטיהמדויק

שלם.עולםלייצג
לצדגדולהשאפתנותוכוח,שלטוןתשוקתעלגברים,שלמחזהזהו

גבוהמצביא-שעלילתוואכזרי,מדםעקובמחזהובגידה;נאמנות
נתעברצחלבצעאשתוידיעלהמתפתהסקוטלנדמלךדבקןשלבצבאו

תוכנן,מבחינתלנומרבדהדרמטיותהפעולותרצףלכןלכל.ידועה-
הריתמוסבגיןבעיקרוראשוניות,מפתיעותצפויות,בלתיהןזאתובכל

ונכןו,דינמיבאופןאותנושמתקיפותההתרחשויותשלוהקצביהמהיר
ההיפרהצופהשלצרכיוכפיסביבתיים,ובאפקטיםבקולבתנעוה,
ומטלטל.דחוסהכל-זמננובןאקטיבי

מקבתליידיאתגםאהבתימקבת;ובראשםמעלוה,השחקניםצוות
-בדמותהישבטןוחודראיוםמלכותימשהוילויך;דנהשלבגילום

מתוקנשיפיתויביןאפקטים.עתירוגמיש,עשירבקלוהנהגותובמילים
לשכנעשמצליחהכוח,תאוותאשהשלנתעבתאכזריותלביןונכללוי

מוכר-העוצמתי-ארכיטיפיהמעמדנפשע.רצחלבצעמקבתבעלהאת
הרצחנית,בליוויהנזכרתאניטוטליטריים.משטריםשלבהיסטוריה

מתעמקשקספיראבלאיזבל,במלכהאואוגוסטוס,הקיסרשלאשתו
לשמה.בפוליטיקהופחותההפכפךהאנושיבטבעיותרכאן

השמותמדרשיוהואזו,בהפקהייחודימשהולצייןרוצהאנילסיום
כמהלהלןומקדאף.בנקומקבת,-המרכזיותהדמויותשלבעברית
מהמלחמהשביםובנקומקבתשבהבתמונההמקורי:מהעיבודציטוטים
שלבביצועהזקנותהמכשפותשלושאתבמקוםופוגשיםמנצחים
הואלנעוריםהזקנהביןההיפוךכיבעיני,הברקהוזונערים;חבורת
בשלויהןבשורהשנושאותהללוהדמויותהמקריםבשני-נהדר

לכאורהקפריזית,הרפתקהאיזובהופעתןוישלהםומחוצההאירועים
-והתגרותרועשלבלב,דכמשחק

מקבתזהמקבתזהמקבתהנערים:כל
מחטא;חףחת;ללאעשוימקבת;עכשי;ואניאוקיי :'א
לב'/המםביןהק'מקבת;פח;ךחסרבעת;ובומסורמשפחהאיש
לבית;מלחמותביןמפרידקו

ייאמןלא :הנעריםכל
אחכמומנוצחבבלתיחב'אתשםמקבת :'ב
מקבתהיי :'א

אומלחמהשלמ'לאזה.מקבתשלהמ'אבלגיבור."הואכן :'ג
מלוכהשלהמ'זהמוראמטילשל
הואמל;ךלהיותעלולשעודמקבתזהכןמלך."יהיהכשמקבת :'ג

לכך."הראוייםאחדבהחלט

והםלו,גםלנבאלהםישמההנעריםאתבנקושואלמכןלאחר
אומרים:

ממקבת.טובפחותשםבנקובנק;ו :'א

אחf.ומצללואבלדומותאותיותשתי
שלחב'הסגןתמידיישא;רוכהכהביןאבלבנקואמיץלוחם
מקבת
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האינקובטורבתיאטדוןמקבת",של"הטרגדיה

ישרבקותמידהולךוה-ו'הק'עםבנק;ובנקו :'ב
בןישבבנקו :'ג

בןלוישבבנקוהשמןבנקו :'ב
אבלימלוךלאבנקוכןכ;ןבנקושלהבןאוליימלוהלאבנקו :'ג

מענייןדיאלוג-אוזניאתשלכדמשהוועודכןבנקושושלת
עכשוויתבעבריתמקבתלליידימקבתביןונשיותגבריותעל

-ושיריתנפלאה

כמהפיכבדותמשמעויות;אוספותנמלים;כמומיליםליידי:
מתפזרותמתפרקות;רגעשבן-ממלכותבונותגופ;ןממשקל
לאהןאםעזותמיליםשוותמהמחוללות;לאחלות;לאבחולות,
מעזות?

מסוגל;שגברמהכללעשותמעזאנימעזות?לאמקבת:
גבר?/שלמילהבכללזהמהגבר?/שלמילה/זאתגבר!ליידי:

המיליםאתחילקואםובכללאשה?שלממילהששונהבהישמה
השבועה,ההבטחה,שייכתמיןלאיזהבדורונקבהמאודלזכר

שבר,רעד,פחד,גבר?/שלמילהבדיוקזהמהאזתקווה;נאמנות,
שקר?

היצ;ר."אתבואיןעודכלבמילהעומדגבר
 /הכלהסובלנות,שאפתנותמציאותיציבות,נאמנות,אשה:אבל

אתהכתיבבכללזהומינקבה."ממיןהיאעצמהה"מילה"אפילו
העיקרו;ן

בהישגברשלשמילהחל;שומיןחזקמיןיששבשפהשאומד
ממ;ש

יהיהאחיעליסמוךאחריצועדשלםצבאהלשןו."שלעיוות."זה
גב:ר"שלמילהזהשלימילהבסד;ך
עלולחשובבביתלחכותיכולתי /אשההייתיואניהלוואימקבת:
טיפשיתמלחמהבאיזומתעסקיםשהגבריםבזמןלשון;משחקי

הדמותפירושוהמכנסיים"אתשלובש"זההביטויואם ./"/
חצאית;עםילכובסקוטלנדהגבריםשכלהלוואיהסמכותית;

אשה."הייתיהלוואי
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הזאת""העיר

בלשידאפמחזמרהאינקובטור:תיאטדרן
וערמוהבדרןערמואולמן,עמיתלוחנים:כתיבה

מרד;ערמומרסיקלי:עיבודאולמן;עמיתבימוי:מרד;
ולהקתדרקט,ורניליליין,דוריתיוצרים:משתתפים

ג'קסרןויקטרו

אביבתל'צררתא'בתיאטדרן

בהנאהבוצופהשאניוורד,וספוקןדאפבסגנוןשנימחזה

שגדתיהבלתיהמוז;רוהיופיהסוחףהכוחעלפליאהלצדדנה
הזאת.התיאטדליתלצורהשישעבורי,
שעליוהמשפחהרופאמוליושביםשאתםלעצמכםתארו
מואציםבשלביםסרטןמחלת-הקץבשורתאתלכםלבשר

מודגש,קצביבדאפהבשורהאתלושירלדקלםמתחילוהוא-
שאתםאורודד);לספוקןשלי(תדגוםהמושרת'ה'מילהבסגנון

איזהעלאויקדמישהושלבתאונהמותועלהודעהמקבלים
אנחהולבסוףושם,פהבחרוזיםורתמי,קצובבקולאחדאסון

שדהממשלהראששבהממשלה,ישיבתלכםתאדומצמררת.
שזהספקאיןאחרת;החלטהאוהגרעיןהסכםעלדבריואתואומד
דחייה.עדוניכורהזרהמעודדאבלהראשוןברגעמאודמצחיק
שערודיה.-בקיצור

האדפי,המדוקלםהמקצבשלפנינובמקדה-הצורהלשהדיקטטוהר
וסוחפת,כוחניתוכובשת,נוכחתמאדוהיא-וג'אזהיפהופלופעמים

מעבדדדךהומיליםהדיבוראתמעביהרהיאמבדרת;בעיקראבל
הדגשתלשבדךרמשמעותןואתהמיליםאתומרקיהדמיללוי,מזןו

היאהתוצאהעודו.הרבותהחזרותהשידתי,הגייתןאופןהמילים
מאדומערנןחשדומהיד,וס mחללזמןמרחבשלייחודימרקם
אווירתמכביהד,רצינותמפנימשחדרמשהובזהישכאמודומבדד.

החכם.קהולתשלהנועדתה~מהדבחחהבלים''הלב
מעמדיתמחאהאנושית,חברתיתמחאהמבעבעתזהלכלומתחת

ונזילותהממסדיתהשחיתותהאדם,אפסיותהחיים,זילותעל
ניןאונכדמעיןהואשהמחזהמוצאתאניזומבחינההערכים.

ישראליתעירהזאת",ו"העידנובט,נוטרלושללפואטיקה
מרשימה.ובצודההבדכטיאנית,ל"מהגוני"רומזתבהחלט,

האפור-אמריקאיתלשידהמדחיקיםרודד''הספוקןמקודרת
נשמהושידיריקודיםאפדיקאיים,טקסיםשללמסורותבהאדלם,

ומוסיקאיםמשודדיםאמריקאים,אמניםדדךשחודים,אמניםשל
קינגלדתומדטיןשלשמוזו.בסוגהשהשתמשומחאה,נושאי

שלבטכניקהוהדיבורהנאוםאמנותעלשהשפיעכמימוזכר
זהגינזבודג.וסרג'פאדדאליאואתמצייניםבצדפתוורד.ספוקן
דב.בקיצורממש

דנהבווירטואוזיותמצטיינתכאןהשחקניםלהקתכילצייןחשוב
ריקו,דתנועה,דיבור,שידה,משחק,-הדרמטיהביצועתחומיבכל
מעולה.צוותועבודתקצב,חוש

ומנוונת,מושחתתעיר-הזאת"ב"עידכאמודמתרחשתהעלילה
רצחהמחזהבמרכזאפללויים.חורףימיכמהפניעלומתפרשת

אחותהשש-עשרה,כבתנערהשלבהעלמותהנפתחוהואכפלו,
האמת.כלאתלג'ומספרתשאינהנבט,שדהשל



* 
וג'ק]ג'ושלהחקירות[משדדפלורוג:

מאוחדעדבמשדדנשארתיבדצמב;ראחד-עשרסעהד,לילה,ג'ר:
הלדת;עלטוב""מלזשלטסיג;רבידשיכו,כרסגב;ךאניכי
מהרגעלחר;ךנכנסהבגשם,ספוגההיא,ואזיומלודת"/.כןגם

רטובמלאךחיתההיאטו;בשוםמזהיצאשלאיעדתיהארשןו
להתמסח;ךליאפילוגודמותשהיועינייםביות;ךהמסוכןמהסוג

שאלתי,מהאופנה?יצאומטריות

-אמהדהיא
סליחה?שהד:

ערודמבוכהחיתה ;שוותקתיפהשליהצרפהעלטפטפההיאג'ר:
להמגישהייתיאדםבןהייתיאםהבדיח;האתתביןשהיאקיוויתי
מחד."לבאויכלוהאתסגורים,אנחנופניםכללעמגבת;
ג'ו?אתהשהד:

שואל?מיג'ר:
נבטשדהשהד:

מוכרשםג'ר:

אותי?זוכראתהבתיכןו,יחדלמדנושהד:
אלבליאכפתלאכמהלהלהארותכדידקאמדתילי,צדלא,ג'ר:

י mזכבעצם

חהכךסתםנעלמהאחותישהד:

למשטרה?פניתג'ר:
משוחתיםכלוםהטעם,מהשהד:

נעלמיםאנשיםהרבהכן.ג'ר:

ג'ואותהצריכהאנישהד:

כמוהרחובאתלהדיחיכולתיקרוב;,מאודעמדההיאעכשיוג'ר:
משכ;ךבשום

ביותרהטובשאתהאומדיםשהד:

נבטגברתג'ו:

שהדליקראשהד:
חראשאנייועדיםכלום , mמשקשהיאיעדתיג'ו:

שבודי;םרחובפנסיישני;םהרחובחתלויבעי;רקדמקהלה:

סופ;השק;טליתשוי;םקברותבתילהיותהופכים
גופהובתוכוכבי;שעל~~ידאיששלציוד

* 
ישירותהמשלבהדיבורשדה),ערלעצמועלמספר(ג'והכפלוהדיבור
טכניקותהםאלהכלהמקהלה,ההצגה,בהמשךלקהלצדדיודיבור
הקומדיותהשקספידי,התיאטדןודדךהקלאסי,התיאטדןוממסורתידעוות

לד'אדטה.והקומדיהמלדייושל
צלהוטלתמבטונקודותזוויותשינויעומק,ירצדהסיפוריהאפיהממד

הקהללביןעצמןלביןהדמויותביןומדחקניכורשלמתחהעצמתזו-
הצופה.

העיד,ברחביאפלותלפינות mעובנוספות,בדמויותמסתבכתהעלילה
מסתוריטלפוןבחמשהמפתה.בדיםכזמרתנבטשדהשללמופע
אתאחשוףלואמספוילראמנעעצמו.ג'והבלשנגדפליליחשדמעלה
לשחקניםפלטפורמהמצע,הםאלוכל-המפתיעוסופוהסיפורהמשך

חבריכאמוד.המופלאיםכישוריהםאתולגלםלהראותלומוסיקאים
ואכן .מסתברבתיכןו,לימודיהםמאזחבריםהםג'קסןו""ויקטורלהקת

האינקובטורבתיאטדון ,הזאת"העיד"

שמבצעתמשובחת,תזמורתכמומשולמים,ביניהםוהתיאוםהאינטימיות
מחוחתלעתיםופיוטית,שידיתאבלקלוחתבעבריתטובהמוסיקה

גדשוהיהאביבבתל"צוותא"אלוםשבה.ובהומורבמקוריותהומפתיעה
לכשדןוההערכהבמלואאליהםהצטרפתיואנימאו,דנלהביםבצעירים

לאורכה.ההצגהאתהמלוהוהומרסיקהכמובן,הבימויהשחקנים,שלהרב
והבדיהההגזמהעיקןוראתמאוד,מצחיקבקטעלסיום,להדגיםצרוני
שאינהמסתוריתדמות-מנשהששמוהנוראהפשועשללדמותוביחס

מדחוק.חתיתהמטילהאבלמופיעה

* 
מנשהמקהלה:

חבלאתחתךהואהעלוםלאווירשכשיצאמנשהעלמספריםג'ר:
אתלותפסמנשהגבו,עללטפוחניסהוכשהרופאבעצמוהטבור

ראשו.אתוהתיזשאבטחלקחהיה
הגננתבחייו,לראשונהפדוטקשןדמיגבהמנשהשלשובגיל :ג'ק

מקלעלסוכרייהלוהציעהלחייה,הארבעיםבשנותאשהדלוודס,
ישוביועלבאשעלהביתהמכן,לאחדשבערבלחייו,וצבטהבמקום

אתאיבדשםצעירים,לעברייניםלמוסדנשלחהואחמשבגילג'ר:
עשריםאותומצאכשהאוכשדה.מאבוסובשםחשבילברנשבתלויו

אחבר."עלשלוחשיםתוךאיברואתלכרותהורהאחדי,שנה

השכממקהלה:
רצהבכללהואב;והתעללוהרדיו ;ככהאותותאדואל""אבל
ככ;האותותראואלבנחת;לחיות /מודהלהיותשוט;ךלהיות

אהבהרוחשבעצםהוא/שתעדרק/שתזכוררק/שתחשובדק

~ m . • 
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שיריםכשדה,כלכתךפלו:עודד
עמ' 63 , 2015קשבהוצאת , 2010-2015

זגק;ר; f / ,o~תף~דה f~גז:ור:חיו"ע;ךב

~רב,רדתת z: ~ ; .ר~~~~ט o ~ר·:כ~ר
 ש~~ךלא'ףזגס,כיר' 1ה;ל.ךא;רר~דף~י

o ה~ל~~זגה 11 •זףלת;~ה t' כחכת:w ק;ם
 "ה~כ::כרגעסךנת ה~ל~~זגהרף~יו; f~ת

 .) 18עמ'פתוח',בשדהמנתריחיד('עורב

.... ..;.;" . 
 "יי~ ..דחע~· ·.

מילה,סונטותריקושט,מיין:סימור
קשבהוצאתפלו,עודד :מאנגלית

עמ' 79 , 2015

ר;ב; ?jה;'כ iג f ;ה~;ר 1א,גי /ם~כ:"

~לא/הףא; 1א,גי~לא; 1ג~בע 1~ז_\נכה
t' 66עמ'('קורא',:כד;גר?" 1נכה (. 

הגדולההלשון :גודדוןמסלדלילה
 , 2015חושןאבןהוצאתאמא,ש.ל

עמ' 141

:ב~ם~ת w~ג~~זזה~ה i •רגז-~ף ?i ם~כ:"
 /יק;ת ?r ~ה~י~ה / ';פ~ק~ת~ה 9 ~ / ·

('נשיקות', "ם:ם f ~ :z~לףח;ת;~ר~ג

 .) 68עמ'

קשבהוצאת,ר {lמ;בד-יוסף:חמוטל

עמ' 59 , 2015

 ;םי~~~~לת f ת~~;יז;וקת; .W ~כ:"ג~~נכrז
ףזגךז;ני~הב~ה;ךקףףךר Q ~ע~ר;ןה ?jזגס,זי

היא~ירףלהנ;ונ;גןה/ ?jח.י fל~~ת~נ;ו~ם
 .> 1<עמ' "ר~ר~~ירית, w 1 ת~~;ר

פתוח,לכניסוחכהן:זילבדיעל
עמ' 93 , 2015פרדסהוצאת

~ל~~גית '!i ש~~מףלל;ן; o:כ~דד":ול
 ;ךר;ת.ח.ן~גי \t נ;:~~גף~יו!חרףךף;'ח

~ t' 1ל~אןה~יעף:ז ~ t\ /ת~~ג ה~~:רל;" 
 .) 39עמ'ימיו',בערוב('אביו

אבןהוצאתהקטן,הרובעטואג:חנה

עמ' 416 , 2015חושן

ביפועג'מימשכונתיוצאהספרגיבור

שכתבהמכתביםבעקבותלצפת,

עירהאתשעזבהלאחרלאחותה,אמו

סמטאותביןמסעעורךהגיבורומשפחתה.

 .אמושללמכתביהצפת

(בן-גדידן):בדדיצ'בסקייוסףמיכה

 1הולצמןאבנרעודך:ינ,כתכים

שלוםביתהמאוחד,הקיבוץהוצאת
עמ' 256 , 2015עליכם
 • 1919-1921קצרים.ורומניםסיפורים

שלהעבריתבסיפורתהאחרוןהפרק

העבריתהספרותממייסדיברדיצ'בסקי'

מרים,הרומןהכרךבמרכזהמודרנית.

היהודיםחיישלנועזדיוקןהמשרטט

כליונה.לפניאירופיתהמזרחבעיירה

הוצאתאישוליים,שמראלי:אלי
עמ' 286 , 2015פרדס

העובדצעירגבריהושע,שלעולמו

יהושע .ישראלדוארשלהמיוןבמרכז

חיהעירוניים,השולייםבאזורימתנהל

פאביםאוטובוסים,ביןומתנהל 1במחסן

אהבהאחרבחיפושיומזוהמותומדרכות

ומגע.

האחיםחדש):(נוסחפולמןפיליפ
מאנגלית:ולבוגרים,לצעיריםגרים

 , 2015פועליםספריתקנטור,אברהם

עמ' 432

הפנטזיהטרילוגיית<מחברפולמןפיליפ

מבחרמרענןהאפלים>חומריוהנודעת
בחלקן'וידועותעתיקותמעשיותשל

טבעיבאופןלזרוםלהןלאפשרכשמטרתו

מעשיותשמספריםכפי 1לזמנוומתאים

במבוא>.<כנכתבהלאה"להעבירן"כדי

מאנגלית:החוחי,תטאדט:דונה
 , 2015מורןהוצאתבנוביץ',קטיה

עמ' 839

הגדל·עשרהשלושבןנער 1דקרתיאר

טרורבפיגועאמואתמאבדאב,ללא

 .המטרופוליטןבמוזיאוןביקורבעת
איתרלוקחהואמהמקום,נמלטכשהוא

שחיתה-פבריציוסשל-"החוחית"תמונה

חייומשתניםואילךמכאןאמו.עלאהובה

לושישיריעה,רחבדקינסירומןלעד.

עלושחזור'מקורעללומרמההרבה
האמנותשלמקומהועלושיקוםפגיעה

בחיים.

מאנגלית: 1הילדטובתמקיואן:איאן
 , 2015עובדעםהוצאתאלפון,מיכל

עמ' 195

העוסקתשופטתמיי'פיונהשלבעלה
במקביל .•הביתאתעוזבמשפחה,בדיני

להכריעפיונהנקראתהמשפחתי'למשבר

יהווה",ל"עדיהמשתייךנערשלבעניינו

עד .חייואתשיצילדםלעירויומסרב

סוגיההיאהאישיתהאחריותמגעתהיכן

המרתק.ברומןעקרונית

כתכיםלה-ד;~פוק;:ךהפדנסואה
אסודדי,יוסיד"דתרגם:נבחרים,

המפעלהמאוחד,הקיבוץהוצאת
עמ' 272 , 2015מופתספרותלתרגום
 ) 1680-1613 (לה·רושפוקושלחיבוריו

הסלוןרוחשלממציםניסוחיםהם

מאבניהצרפתית:הנאורותושלהספרותי

"הכרתלמשל:המערב.תרבותשלהדרך

אלאאינההאדםבנירובשלהטובה

גדולותהטבותלקבלסמויההשתוקקות

שפרואמריאמרותאו<הרהוריםיותר"

 .) 400עמ'מוסריים,

חניבעל,מלחמותליוויוס,טיטוס
 1העירייסודמאזרומאתולדות

ונספח:העדותוהוסיףמלטיניתתרגם
 , 2015כרמלהוצאת 1ליפשיץמשה

עמ' 649

המספרים , 30-21הספריםאתכוללהכרך

רומאשלהמכרעתמלחמתהתולדותאת

מלחמהחניבעל:ובמצביאהבקרתגו

שליטתהאתרומאהשלימהשבסופה

התיכון.היםאגןשלהמערביתבמחצית

, 

118 ~ J ~ .. 1:. ... ~~ 

זfףכ 7ב:-

שרהכ

 2 '·נ 1 :;:- : 2 ) ~ו_ r · 1 ::'~ירי ,

הצהוב,האוראחריפארן:מדגו

עמ' 33 , 2015כרמלהוצאת
 ;ן~~כ: ;ה~ל~~דם""קוציורים.שירים

 /ת. z::כטב /ם~ ,~~ z:ר 1לי~לס,~ה
וולגה./המשימה;אתהשלימה;כמ;

; • : • T •: • ; -T T : • : 

<'קודםז;נכי"סךק 1אףלי 1~נרי z:ג~
 .) 33עמ'נעלמה',

פארןמונו

אחרים,וקעקועיםשחףוייכדט:דפי

עמ' 70 , 2015קשבהוצאת

ע;ךך; fגף~י~תלן?ע,ק:ן~כקש":כ:ינ:וי
:כ:ינ:רי 1גי. ?jףךי;צכבי~א,נת~תל~ל.םףז;נ~ד
:;נ~א,גיע;ךך;ל~לtי~לף~נף~ת oש;ל.

עם<'נחש~ח;גי"ל z:ש wryף~לז;ננ;ו~ז:ול
 .) 32עמ'לפי', 9

אחוזתלואשראלהד-שפי:אבישד
 86 , 2015 " 62"שידההוצאתהארץ,

עמ'

" f ז;ננ;ו 1~~להק;~ריםל.סםגיתf!J ים~
t;כירה ;מנ;: / /?ינ;ז~~את':כז ;םי~~ז;נ~ר;ת

 ם:~כ:י~ג t'f /רי;רדת~ת ,p;~גהיא/
 .) 17עמ'אור',<כנף~י:כ~הים"

ספדאהוצאת 1היחידהגוףנצר:רות

עמ' 148 , 2015

ק;ל;~ת 1גגי fז;ננ;ו:כל.ר~לחים"שףב
סם ,p; 1~ינ:ריגג fה;מ;תי;גים / 1~זג~נרי

~ליר~נ;ור; 1ל;גי oמףלרמ;ן 11דם'אי; ryל

t' "59עמ' ,'םתכ'(ח~ה (. 

 1תוהוויהיער,בויהידיין:טבתמיה

עמ' 97 , 2015פרדסהוצאת

לקז;ני~ה,-קז;ני~הלדרת,ע;~רת"ןרת

wt' ל-הwt' ,ג-:י~ףה~~.r.מנ;: 11 • רי; 
 /ע;~רת \f;1t /נריקים, z::כ:ככד;ת~י~י

 ,'חצנ'(לגף~י"~לכד'/דזג~י ח~~בע,בףר
 .) 73עמ'

ראשון:כגוף(עורכת):לידשלומית
הוצאתחיים,סיפורי 8נשים/ 8

עמ' 141 , 2015פרדס

שמונהשכתבומסותשמונהשלאסופה

אקדמיות,וגםאישיותוהןנשים,

בלתי"דרישהופוליטיות.אוניברסליות

לסיפורן'קשובהאוזןלהטותמתפשרת

נשית"חוויהשלבמורכבותהלהכיר

הספר>.גבהעליון'<הילה
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