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סופריה  מבין  שלושה  של  ביצירותיהם  עוסק  שמיר  זיוה  של  החדש  ספרה 
המרכזיים של “קריית ספר” העברית: א”ב יהושע, עמוס עוז וחיים באר. שלושתם 
הקבוצה  את  ההיתוך  כור  מדיניות  בהשראת  עזבו  שלושתם  ירושלים,  ילידי 
עגנון במרכז כתיבתם העיונית,  נולדו; שלושתם העמידו את  החברתית שלתוכה 

ועגנון, שלושתם מחבבים  בעקבות קפקא  טיפוסיים.  עגנוניים  יסודות  על הטמעת  יצירתם מעידה  וגם 
סמויים  סיפורים  וכמה  כמה  )“הפשוט”(  הליטרלי  הסיפור  בצד  המעמיד  האלגוריסטי  המודוס  את 
אנטי-הרואי  גבר  יצירתם  במרכז  תכופות  מעמידים  שלושתם  והפואטיקה.  הפוליטיקה  שמתחומי 
ואישה חזקה ודומיננטית, ושלושתם מגלים ביצירתם את פניה הלא-מוכרות של ירושלים, עיר הולדתם. 
ואחרים, לכל אחד מהם עולם מלא משלו, שונה בתכלית משל רעהו. חרף סימני הכר משותפים אלה 
 רוב פרק הספר קיבלו את פני הרומנים הנדונים בו סמוך להופעתם ולפעמים אף הגיבו עליהם תגובה ראשונה. 
בספר כלול גם מבוא נרחב הסוקר את המעבר מדור תש”ח ל”דור המדינה”, שנכתב מיתרון הפרפסקטיבה 
במכללת  מלמדת  אביב,  תל  מאוניברסיטת  עברית  לספרות  שמיר  זיוה  )אמריטה(  פרופ’  ההיסטורית. 
של  היהודית  למדעי  הספר  בית  בראש  עמדה  בעבר  הרצליה.  הבינתחומי  ובמרכז  הקיבוצים  סמינר 
רבים. ספרים  וערכה  ספרים   27 כה  עד  חיברה  העברית.  הספרות  לחקר  המכון  ובראש  אביב  תל  אונ׳ 

הספר יצא בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד.

עיונים ביצירותיהם של א”ב יהושע, עמוס עוז וחיים באר
מאת: פרופ’ )אמריטה( זיוה שמיר

סיפור לא פשוט

ספרים חדשים בספרא

מאת: גד קינר
בפגיית התכלת השמימית הוא ספר שיריו החמישי של גד קינר )קיסינגר(. ספר 
שיריו הרביעי הפרעות קשב )ספרא, 2010(; זכה בפרס אס”י. מבחר משיריו עומד 

לצאת בספרדית ובעברית בהוצאת “וורבום” במדריד.

גד קינר )קיסינגר( הוא פרופסור לתאטרון, מרצה וחוקר פורה בשטחים רבים 
של אמנות הבמה. שימש כראש החוג לאמנות התאטרון באוניברסיטת תל 
הבימה,  תאטראות  של  החינוכית  המחלקה  ומנהל  דרמטורג  בעבר  אביב, 

הקאמרי, החאן, מנהל אמנותי של פסטיבלי התיאטרונטו והישראדרמה, עורך ביחד עם ד”ר חיים 
נגיד את כתב-העת תיאטרון, תרגם מחזות רבים מנורבגית, שבדית וגרמנית. על תרגומיו לאיבסן זכה 
בתואר אבירות מטעם מלך נורבגיה. קינר הוא שחקן, במאי ומשורר, ששיריו התפרסמו בכתבי-עת 
ובמוספים ספרותיים רבים, וכן בקובצי שירה ישראלית. הוא יו”ר איגוד כללי של סופרים בישראל.

בפגיית התכלת השמימית 

בדרך הגדולה – הרצאות מצולמות על שירת אלתרמן



ספרא הוצאה לאור של איגוד הסופרים 
| שירה | פרוזה | עיון | דרמה |
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ספרים חדשים בספרא

גלגולה של תקווה
מאת: ד"ר מיכל לניר

הרבנים  מראשוני  היה   )1865-1935 )הראי"ה,  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב 
שהתייחסו לציונות על דרך החיוב, והוא ממניחי היסוד לתרבות הציונית-דתית 
שנוצרה בארץ, ומי שגיבש לראשונה את משנתה. הוא מאנשי הרוח שהשפיעו 
על עולמם הרוחני של רבבות יהודים מאמינים, ולאחר מלחמת ששת הימים, 
משהחלה תנופת ההתנחלות בשטחי ארץ ישראל, השפיעה משנתו בעקיפין 

גם על עולמם של רבבות יהודים חילוניים.
והדרכה  עזר  ספרי  של  עצום  במבחר  היום  מוצף  הלועזיים  הספרים  שוק 
הספרים  ארון  לעומתו,  ימינו.  בת  בהגות  מרכזיים  הוגים  של  למחשבתם 

הישראלי דל בספרים מעין אלו. ספר זה עשוי למלא את החסר ולפרוש לפני הקורא המשכיל את השיטה 
ההגותית ואת הנחות היסוד הממלאות בימינו את עולמם של ישראלים  ציוניים-דתיים כה רבים.

זה הוא  לוינסקי לחינוך. חיבור  וראש החוג ליהדות בעבר במכללת  - מרצה למחשבת ישראל  מיכל לניר 
עיבוד של מחקר לשם קבלת תואר שלישי באוניברסיטת תל-אביב במסגרת החוג למחשבת ישראל, שהוגש 

בהדרכתם של הפרופסורים יוסף בן-שלמה ויוסף גורני.

עובדות מהדמיון

הרב קוק והציונות

רומן
מאת גליה אבן-חן  

כמו  וללדת  להרות  רוצה  היא  פשוטה:  לא  דילמה  מול  ניצבת  צעירה  אישה 
כל בנות גילה, אך לשם כך עליה להפסיק את הטיפול התרופתי ששומר על 
שפיותה. היא מצליחה. ההיריון נקלט והחלום הבלתי-מושג שרקמה בדמיונה 
על ילד משלה הולך ומתגשם. אך בד בבד עם התקדמות ההיריון, המציאות 
מתעוותת, וראשה מתמלא בקולות מדברים, מייעצים, מתפלמסים שמנסים 
בין ממשות לאשליה  לאסור,  בין מותר  הגבולות  כל  פעולותיה.  להכתיב את 
בין האינטימי למוחצן נחצים. לצידם של החיים הרגילים, היום יומיים, פורחים 

חיים דמיוניים, שמתקיימים ביקום מקביל, ומתוארים בעובדות מהדמיון בפירוט ובדייקנות מדהימים. בטלה 
ההירכיה בין הורים לילדים, ובטלה הבלעדיות ביחסי האישות. נמחקים הבדלי הגיל, המעמד המשפחתי 

והאיסורים המיניים.
גליה אבן-חן משרטטת בהשראה ובכישרון נדירים, קווים לדמותו של עולם זר ומוזר הנגזר מן העולם המוכר 

לנו, מתקיים לצדו ולפרקים אף עולה עליו בחיוניותו ובריגושיו.
בספר תשעה פרקים, כמספר חודשי ההיריון, וחלוקה זו יוצרת מסגרת מובנית היטב הסוגרת על עולם פרוע 
רווי אימה,  ובעונה אחת קומי,  גיבורת הספר, מסע שהוא בעת  יחד עם  ופורץ גבולות. הקוראים עוברים, 
חיים נגיד בדרך אל סוף שהוא גם הבטחה להתחלה של חיים חדשים.     
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ומחקר ן  ו י ע

הרב אברהם יצחק הכהן קוק )הראי”ה, 1865-1935( היה מראשוני הרבנים שהתייחסו 
לציונות על דרך החיוב, והוא ממניחי היסוד לתרבות הציונית-דתית שנוצרה בארץ, 
ומי שגיבש לראשונה את משנתה. הוא מאנשי הרוח שהשפיעו על עולמם הרוחני של 
רבבות יהודים מאמינים, ולאחר מלחמת ששת הימים, משהחלה תנופת ההתנחלות 
בשטחי ארץ ישראל, השפיעה משנתו בעקיפין גם על עולמם של רבבות יהודים 

חילוניים.

על יחסו של הראי”ה קוק לציונות נכתב רבות בידי תלמידיו ותלמידי תלמידיו. אלא 
שלא הייתה בדבריהם התייחסות ניכרת לרקע העיוני של תורתו בפילוסופיה הכללית 
ובמחשבה היהודית המודרנית. מאידך גיסא, מחקרים בעלי אופי מדעי לא תיארו את 

המחשבה הציונית של הרב קוק בכל ֵהקפה.

ספר זה מבקש להשלים את החסר במסכת חשובה ואקטואלית זו, תוך הקפדה על 
נאמנות להשקפתו הכללית של הרב קוק. במקביל מוקדשת תשומת לב לשינויים 
מעניינות  התקופה.  של  הרוח  הלכי  רקע  על  והלאומית  הכללית  במשנתו  שחלו 
במיוחד נקודות המפגש הרעיוניות והערכיות בין הרב קוק לבין מנהיגיה הרוחניים 
של ההתיישבות העובדת ושל תנועת העבודה הישראלית בשני העשורים הראשונים 

של המאה העשרים בארץ-ישראל, כמו א. ד. גורדון וי. ח. ברנר.

שוק הספרים הלועזיים מוצף היום במבחר עצום של ספרי עזר והדרכה למחשבתם 
של הוגים מרכזיים בהגות בת ימינו. לעומתו, ארון הספרים הישראלי דל בספרים 
מעין אלו. ספר זה עשוי למלא את החסר ולפרוש לפני הקורא המשכיל את השיטה 
ההגותית ואת הנחות היסוד הממלאות בימינו את עולמם של ישראלים ציוניים-

דתיים כה רבים.

מיכל לניר - מרצה למחשבת ישראל וראש החוג ליהדות בעבר במכללת לוינסקי 
עיבוד של מחקר לשם קבלת תואר שלישי באוניברסיטת  הוא  זה  חיבור  לחינוך. 
תל-אביב במסגרת החוג למחשבת ישראל, שהוגש בהדרכתם של הפרופסורים יוסף 

בן-שלמה ויוסף גורני.

עיצוב עטיפה: רונית פינקו כהן 

מחיר מומלץ 68 ש”ח
נדפס בישראל, ינואר 2015

מיכל לניר

גלגולה של תקווה
הרב קוק והציונות:
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רוצה  היא  פשוטה:  לא  דילמה  מול  ניצבת  צעירה  אישה 
עליה  כך  לשם  אך  גילה,  בנות  כל  כמו  וללדת  להרות 
היא  שפיותה.  על  ששומר  התרופתי  הטיפול  את  להפסיק 
שרקמה  הבלתי-מושג  והחלום  נקלט  ההיריון  מצליחה. 
עם  בבד  בד  אך  ומתגשם.  הולך  משלה  ילד  על  בדמיונה 
מתמלא  וראשה  מתעוותת,  המציאות  ההיריון,  התקדמות 
להכתיב  שמנסים  מתפלמסים  מייעצים,  מדברים,  בקולות 
בין ממשות  בין מותר לאסור,  הגבולות  כל  את פעולותיה. 
לאשליה בין האינטימי למוחצן נחצים. היומיום התל-אביבי 
הרגילים,  החיים  לצד  פנטסטית.  למציאות  הופך  הבורגני 
היומיומיים, פורחים חיים דמיוניים, שמתקיימים כמו ביקום 
ההירכיה  בטלה  מדהימים.  ובדייקנות  בפירוט  מהדמיון  בעובדות  ומתוארים  מקביל, 
ובטלה הבלעדיות ביחסי האישות. נמחקים הבדלי הגיל, המעמד  בין הורים לילדים, 

המשפחתי והאיסורים המיניים.

כי מן העולם  חן ברומן הביכורים שלה,  גליה אבן  נדירים מראה  ובכישרון  בהשראה 
עליו  עולה  אף  ולפרקים  לצדו  המתקיים  ומוזר,  זר  עולם  לגזור  אפשר  לנו”  “המוכר 

בחיוניותו ובריגושיו.

בספר תשעה פרקים, כמספר חודשי ההיריון, וחלוקה זו יוצרת מסגרת מובנית היטב 
הסוגרת על עולם פרוע ופורץ גבולות. הקוראים עוברים, יחד עם גיבורת הספר, מסע 
שהוא בעת ובעונה אחת קומי, רווי אימה, בדרך אל סוף שהוא גם הבטחה להתחלה של 

חיים חדשים.

גליה אבן-חן - נולדה באשדוד, חיה בתל-אביב. פרסמה שירים וסיפורים בכתבי-עת 
זכה   )2009( מטורפת  אישה  שיריה  ספר  הולחנו.  משיריה  רבים  היומית.  ובעיתונות 
לשבחי הביקורת. כמו כן כתבה את ספר השירים אשת העולם הקטן )1992(, ויצרה 
ד”ר חיים נגיד את הסרט הקצר למשתמט )2014(     

galiaeh@gmail.com 

 בשער: נורית דוד, דיוקן עצמי כקתרין והיתקליף, 2006 , שמן על בד , 73/91 ס”מ 
“אוסף פרטי”. צילום הציור: רם ברכה. 
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גליה אבן-חן
צילום:ינאי יחיאל
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סרטונים על 20
חוקרי שירה 13

 בתמיכתו של
 מיתר, והודות

הסרטונים. ולמ
לומב, פרופ' גד
המשוררים רוני
ועד לתלמידים

.וסופרות ררות
את חלקו השני
 גד קינר ויעקב
י שירה ימצאו
בידי תמי לימון
שולמית כותבת

שלא, ת לעין
תת ונחרצוּ  חדוּ 

ת שירתה, כפי

ונית:ששותן הל
טבסקי, שזכתה
השירה של תור

זהל, שעתה  ז"
, שהחלו רקיץ

מציגות כאן את
צידו, וב"מוזהב

ו בולט בייחודו
קרנטינה ניים" 

ם ובורא עול י, 

 ורך

0, דרך הגדולה
3תתפותם של 

ם אור וצללים
רן צבי ועפרה 

שם צול ,בוצים
 פרופ' הרי גול

רציון ברתנא, וה
המיזם נוהח"מ. 

  

משור תיבתן של
 מזור מפרסם א
תה ובנועזותה, 

אוהב .נזון ז"ל
שנעשה ברגום 

ה כדבריה, שש
מילים שקופצות
הר, יער, שלג), 
 עתה לראות א

יהן וברגישנות
ררת צביה ליט
פן של גדולי ה
תו של ט. כרמי 
הן ודנה מרקובי
 וצביה גולן, מ

המקדש המ"רה 
משוררות הללו

"רומנה וסיפורי
רומני- נו העברי

העויאה נעימה, 

בד המצולמות 
, בהשתים בחוץ

קר ,לראשונה 
נדיבה של קרה

ת סמינר הקיב
פ' זיוה שמיר, 

, פרופ' אור לוי
, מרלין וניג וה
 שירה העברית. 

ובכתומשוררות 
יאיר ית בראל, 

בינתב כובשתה 
לכה נתנמהובה 

תלמית אפפל, 
הבחינה ,חוננת

 המרכזיים, מ
ז אירופאית (נה

, שזכתה שוררת

ת אותה בתוב
מררות, המשור
 שני פיוטי אופ
ותבת על שירת

ת ריקי כהוורר
 שאול בן צבי 
סמת את סיפור

פע הסופרות והמ
קובץ ס לטוב 

שכלל את סגנונ
  י. 

קרי                 

 דרת ההרצאות
כוכבי הראשון 

ליו מתפרסמים
ט, ותרומתה ה

קולנוע במכללת
פרופ משוררים:

, פרופ' שמעון 
כוכב,- שראל בר

השוחובבי רמן 

ו רים על שירה
מרתקים של נוי

שירהיוסף, -  בר
המנוחה והאה 

משיריה של שול
המתרגמת המח
שפט, הנושאים
ת את זו המרכז
רו על ידי המש

ת זו המעשירות
חוויותיה המצמ

, כותבת על שם
רבקה איילון כו

המש מקוריותן
בקה רז, רבקה 

מפרס –ית דוד 
. בין שפ גבעון

זכורברומניה. 
ניכר שהוא מש
ה לקורא העברי
                      

  , ם

סדמליליה של 
עיקר על ספרו 

, שתמליל הזה
תרבות והספורט
ג לתקשורת וק

רמן מובהקים ומ
פ' אברהם בלבן,
איה בז'רנו, יש

כל אוהבי אלתר

בשירים ובמאמר
 המעודנים והמ
תה של חמוטל 
 של המשוררת

ת של שלושה מ
לאחר שתמי, ה

מבנה המש :ת
ת אך מאפיינות
אבחנות שאושר

  . ה

פרוזה בחוברת
תפת אותנו בח
ירה בעילום ש

רר "דודה הלוי, 
מבולטות בתו. 

הסופרות רב. תן
ת והאמנית נורי

גלריה הוצגה ב
רחש בעיירה ב
סיפור הנוכחי נ
 שהיה זר עד כה
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קוראים יקרי, ת

תמ -  חוברת זו 
תן אלתרמן ובע
המיזם המצולם
בות, משרד הת
עולה של החוג

חוקרי אלתר – 
 אלמגור, פרופ
 ח. איזקסון, מ

 לסטודנטים ולכ

חוברת עשירה ב
ה סדרת שיריה 

שירתעל סתו  מ
מקים בשירתה 
תרגום לגרמנית
מבולד, וזאת ל
קורה בגרמנית
הוויה הישראלי

כל אלה א –"  '
נה בה לראשונה

רות וכותבות פ
ה הלוי, המשת

לשי פרס אקו"ם
אבן עזרא ויהוד
שורים לפטירות
רסם את יצירת
פורית, והסופרת

השזו ה בסידרה 
מתרשסיפורו  
בסאך , (ספרא) 

 ושופע אנרגיה,
                      

ג   4 ּגַ  

בפתח
  

קוראות יקרות

במרכזה של 
שירתו של נת

. הומשוררים
מינהל התרב
לשיתוף הפע

 משתתפיםה
קינר, ד"ר דן
סומק, מירון
בבתי הספר, 

חבכלל, זוהי 
פותחת אותה
והאחרון של 
אלג'ם מתעמ

ודאי עניין בת
ויואכים וורמ

שמעברית "
תחברות להמ
ברכטיאניות'

שאולי התנגנ

ועוד משורר
שולמית חוה
באחרונה בפ

הזהב, משה א
מלאו שני ע
באחרונה לפ
יצירתן הסיפ
כמה מציוריה
משה גרנות,
 בקונסטנצה

מרתק, תוסס 
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רים

  .ף

  ּול

  לֹוַמר

ה ּזָ ֶחֶרב ּוִמן הּבִ

 ּו ָלעֹוָלם

ין   .ת ַהּדִ

אל

שיר עה

 

ף ה ּוְכִביׁש ְמֻקּלָ

ְרוו מֹו ׁשַ ִמין ּכְ ּיָ

גּוָמה   .ֲחִצי ּפְ

ת ִמן ָהאֹוטֹו ְול

ֶבר ּוִמן ַהח ן ַהּדֶ

ׁשּו ּוָבאוֶשהִ  ְתַרּגְ

י ָעַלי ֶאת ְקּתִ ְצּדַ

נוית ברא

ארבעד 

  דׁש ְולֹא

  ֹות,

  קֹוֵלנּו ֵאיֶנּנוּ 

ה   ַעל ָמה ְוָלּמָ

   ִהיא?

  מֵלא

  ית ֵאיָנהּ 

ֲחִזיק   ַהּמַ

אן    ּכָ

  ְלָך.

ין    ּבֵ

  ַעד

 

ּטָ    הַכּדּוֵרי ׁשִ

הָת  ּפָ ֶרְך ַאׁשְ ם ּדֶ

ל ִמ ְתַקּפֵ ם, ַהּמִ

 ֲחִצי ֶנֱאֶסֶפת ַוח

ֶרֶדתה לָּ י ֵאין ַמ 

ֵלט. ִמ ַרק ְלִהּמָ

ְרָעֻנּיֹות ׁשֶ יֵני ּפֻ

י ְוֶטֶרם ִהצ ַכְחּתִ

 נ

סן ועוד

רֹאׁש  ַהחֶֹדִית ּבְ

ָרכֹו ַמע ֶאת ַהּבְ

ית. ֶאת ק ֲחִריׁשִ

י יֹום. ע ִעים ִמּדֵ

יָדה ְלצֶֹרְך ָמה

ֶסק ָמ.  ֶ ֵעץ ַהׁשּ

י ֵראׁשִ  ַהּסֹוד: ׁשֶ

ִית ַה ו צֶֹרְך. ַהּבַ

ם ֶאֶלף ָמֶות.   ּגַ

יִתי ל אן ִחּכִ י. ּכָ

ה, ְזַמן חֶֹדׁש.נִ  ּיָ

י. אּוַלי ַע ָשַכְחּתִ

  צית ַהּיֹום

 קלון
יּונֹות   י ְולֹא ּדְ

 ּוָבָאִביב לֹא ּכַ

תיָח ִר ָלֶהם ֶאת ּפְ 

ם יָרה ֶאת ַהּיָ ַמּכִ

ו,  רְך ַהּזֹו ַעְכׁשָ

ָלִעיר, ֲאָבל ִל 

 ְלֵאם ְוָאחֹות, ַר

ל ִמ ָרקֹון ּוִמּכָ ּיֵ

י ְוֶטֶרם ׁשָּתִ ְר גַ ב 

 ניס
סן 

י ֶלת ַהּבַ ר ֶאת ּדֶ

 ַעד ַהּבֶֹקר. ִנׁשְ

יָרה ֲח ל ׁשִ ים ׁשֶ

ים, ֲאָבל ׁשֹוְמע

ָמה? ְיִרי ׁשָ ת ַהּנְ

ֶמן ׁשֶ לּוָלה ּבְ  ּבְ

ר  ֲהלֹא ֶזה ִעּקַ 

שית, ְוצֶֹרְך ֵאינֹו

ים, ַמֲחִזיק   ַחּיִ

יָלךְ  ְבּתִ אן ִנּגַ , ּכָ

נִ  ְ ַעם ַאַחת ַלׁשּ ּפַ

ית, ׁשָ ִליׁשִ ְ ה ַלׁשּ

ָאה, ַמֲחִצ ם ַהּבָ

רך לאשק
ִלים ְלָפַני ם ֻמּטָ

ִמְבֵני ִמְפָעִלים

ָלים, ַהּנֹוְקִמים 

י מ ְיָתה. ֵאיֶנּנִ ַהּבַ

ֶר ץ. ָמה ִלי ְוַלּדֶ

ִניָסה ּכְ י ָיֶפה ּבַ

 לֹא ְלָאב ְולֹא 

פֹון ּוִמן ַה ּדָ ִ הׁשּ

ִנים, ֶטֶרם בָּ   ׁשָ

      ניס

ֶאְסּגֹר

ֵנֵצא 

ִזּיּוִפי

זֹוְכִר

יֹוֶרֶד

סֶֹלת

ִרי. ּפְ

ֵראׁשִ

ֵמָאה

ְמֻלְכל

ין ּפַ ּבֵ

ה ִנּיָ ׁשְ

ַע ַהּפַ

 בד
ֵמִתים

ְולֹא 

י ְצֻהּבִ

לֹא ַה

ְמֹגָהץ

ְואּוַל

ָבר, ּדָ

ּוִמן ה

ִלְפֵני



  ות.

 

  ר.  ְוִנְזהָ 

  

  ם

 

  ה.

   ם ַרּכֹות,

  ֲעָדה ּוְקָטָטה

ן   ים ּבָ

ֶאֶלף   ם ּבְ

  טֹוֶוה

ְמִהירּו ֵדל ּבִ ל ּגָ

 ים יֹוֵתר:ִת חוּ פ 

יָעה ְצּבִ ּמַ   ׁשֶ

  ֶיֶתר.- ֵערּות

  ְמנּו,אָ א יֵ ֹל

ִלי ַמְזִהירט  ה, ּבְ

בָּ    ר:הּוא ִנׁשְ

ֵמי ָנָהר. ָנָהר. ּכְ

בֹוִהים,   ת ּגְ

   ִטְבִעּיֹות,

ָפה   ו ֵיׁש ׂשָ

  ל ְלָיְדךָ 

  ֹות ַהּטֹובֹות

  ְתַנֵהג ָיֶפה,

   ְלַטְלֵטל.

דֹוָלה.    ּגְ

ְפִקיָדם ם ֶאת ּתַ

ִריקֹות ֶעֶרב   ׁשְ

ּיּוס  ְוֶנָחָמהְך ּפִ

מֹו ּתֹולָ  ִעיםְך. ּכְ

ִקיפּות וּ  ַועון ּוׁשְ

י יׁשִ ּלֹא ַמְרּגִ ט ׁשֶ

ִמי ְמ  יםִת יְּ אַ ת ׁשְ

ַזַחל ט  ֵמרֹאׁש.

ּיֹות ַחל . ֲאִמּתִ ַהּזַ

ְדָבִרים ּפְ  ק ּבִ תּפֵ

ע ַאַחת ׁש . ֶאְצּבַ

ֵע ים,ִח קוּ ִביב ּפְ 

ּלֹות  אֹוגּוְסט ׁשֶ

ּטָ  ִלי ׁשִ  ֲהַדס, ּבְ

לֵּ  התּפַ ל ִלְפֵני ׁשֶ

ן כְּ  ָחמֹות ֵמי ָנּתֵ

קֹולֹות קַטּנֹות ּבְ

ים  ת ִמּלִ ׂשֶ מַחּפֶ

ּבֹו ָמקֹום ׁשֶ ק ּבְ

ֲעלּוָמה. ֲאָבל  ּתַ

נוֱאֶמת ְוכָ  ּוָ ל ַהּכַ

ֹר, ַלֲעמֹד, ְלִהְת

ׁשֹב, ַלְח  מַהּצֶֹרךְ 

אּות  ה, ַרּמָ ן ַהּזֶ

ע, ְמַמְלִאים לֶפׁשַ

עֹות ָהֶע ים. ְ ִמׁשּ

ֶרת, ִמּתֹו ה ִנְסּתֶ

ל ָמָסְךה , ַעל ּכָ

ַמן. הֹוה כָּ  ל ַהּזְ

אֶֹזן, ְוִכְמַעט לְ 

ֶאת ִקּיּוָמן. ֶאת

נּו לֹו ִסּבּוִכים 

ַחל זּוג ַרְגַלִים 

ל ְלִהְסּתַאֶ וְ  ְתַרּגֵ

ּול, ִחּיּוְך ָעקֹם.

ֵתל ָאב  ים ּבְ ּתִ ּבָ

ֵלילֹו ת ָהאֹור ּבְ

ִלי  ר ּוֵמַהר, ּבְ ּבָ

ְתיוִ  ,ֶאָחד זֹוֵכר

ַער,  ֶנָח אֹוי ַלּצַ
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  הערב
ִרים ְקָהֶעֶרב ִצּפֳ 

ָעה. ֲאִני ְמ י ַהּבָ

ֱאֶמת ְמצּוָיה ַר

 ֶ ָמ  ׁשּ ע, ֵאינֹו ִנׁשְ

ים, ַרק ֱא ִלי ִמּלִ

ר: ִלְזּכֹ חֶֹדׁש ִאּיָ

ִליל ֵמשּתַ  ְחֵרר ּכָ

חֹון ּטָ ה, ַהּבִ ב ַהּזֶ

ִפים ַהּיֹום ְל ֻשּתָ

ת ָיִפים ַוֲעִדיִני

ְתנּוָעה ִסיִסים ּבִ

 שם הנכון
ה ָכל ּפֶ ים ּבְ ן ִמּלִ

ְתנּוָעהוָ  ַלְיָלה, ּבִ

ֶרְך ֵמֹאֶזן רה ַהּדֶ

ים רים ְוׁשֹוְכִח 

ִאּלּו ָנכֹו אֹות, ּכְ

ַקַעת יבוֹ  ח. ּפְ ַלּזַ

וים בִּ פּו ָיִמים ַר 

ע ים, ׁשִ ּקִ ִלים ּדַ

ְרִאי, ַחּלֹונֹות: ּתִ

ה אֶ  ת ֵאינֹו ְמַכּבֶ

ְדָב ף ָהָרחֹוק ִמּמִ

 ְלָפחֹות ָאָדם ֶא

ַעל ֶנָחמֹות,  ך ּבַ

ג   6 ּגַ  

 עד

ַעד ָה

ְסֵריַח 

י  ָהּכִ

ה ּוַמ 

ֵאין ל

ל ח ׁשֶ

ְלִהׁשְ

ַהּטֹוב

ֵהם ׁשֻ

ִלְהיֹו

ל ס ׁשֶ
  

 

 הש
אֹוָתן

יֹום וָ 

ְוָקְצָר

ְוחֹוְזִר

ִגיא ׁשְ

ִב ִמּסְ

פלְ ַיַח 

ְצִליִל

ַעל ַח

ִאיׁש 

חֹוף ּבַ

ֲאָבל 

רּוְך ּבָ
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 תערוכת "זכו
 ת המוזיאון

  

  ן

  ר נֹוָסף.

מעורבת, מתוך
זרחי, באדיבות

לּוי ָלַעִין   ך ּגָ

ךָ  ּלְ אר ׁשֶ ּוָ   ּצַ

ּיֹוַדַעת ָלדּוג.  ׁשֶ

ית.    אֹו ֵראׁשִ

  ם ְסָתו ֶאָחד,

ִגים   ל ַהּדָ

ִים, ּמַ   ָאפֹר ּבַ

  עֹוָלם

  ר ֵמַעל,

ן ֵדי ְלַתּקֵ ? לֹא ּכְ

ָבר ֹא ְלַהְחִמיץ ּדָ

מית, טכניקה
ילום: מיכאל מז

ל ִחּיּוְךנּו. ַעל כָּ 

ר ֵמַעִין. ֶאת ַהּצַ

לּו ָהִייִתי ִצּפֹור ׁש

ֵאין ָלנּו סֹוף  ם,

ֶעֶצ רוֹ כְ זָ   הּוא ּבְ

לְפִריָחה. ֲהֵרי כָּ 

א ָא אן ֶאּלָ ֵאין ּכָ

ָנַפִים.  ְלעַלי ַהּכְ

כמֹו ִצּפֹור. ֲאִויר

יג ָמה? ִ ָמה ְלַהׂשּ

ֵדי ֹל א ַרק ּכְ ֶאּלָ

ץ, ניפוח זכוכי
ל, תל אביב, צי

נ  ֵאינֹו ַמְבִחין ּבָ

ר ם ִחּיּוְך ֻמְסּתָ  ּגַ

ִאּל ִרְפרּוף ּכְ ס ּבְ

עֹוָלם ָלנּו ֵחֶלק ּבָ

ֶוה לְ  ָ ׁשּ תֲאִריְך ׁשֶ

ֵרָדה ּופב ַאֵחר , ּפְ

קֹון ְמֻקְלָקִלים. א

 ֶ חֹל הּוא אּוַלׁשּ ּכָ

ִאּלּו ּכְ ג, ּכְ כמֹו ּדָ

ימ ְמׂשִ ַחת. ּבִ  ִמּתַ

ֶ ַמ  ֶהְחַמְצנּו, אה ׁשּ

בין שמים לאר
יאון ארץ ישראל

 דג
 ִאיׁש 

נֹו ֶיׁשְ

ֶאְתּפֹ

ֵאין ָל

ל ּתַכָּ 

ָאִביב

יַּ  ְרקּבַ

ה ּוַמ 

לֹא ּכְ

ֲאִויר

ֶאת ַמ

  

 
נועה פיין, ב

, במוז2015



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה האחרון

ביך, ישנת, ולא 
 להיפרד ממני, 
 יפת נפש ויפת 
יך, והתעלל בך 
ה שבמוות, הרי 
ת ההוכחה לכך, 

לו להוציא לאור 
ך, ושעליה אני 

ה לא שבל באי

פלאים, שהחיים 
ום הקרב כמבוי 
מתכנסת, כנועה 
נויליה התכנסה 
פיוטיים נדירים 
 מן הבית נעטף 

ים, ומקיף קשת
השואה כרונות 
מֹו /  חָלל ָלָבן ּכְ

בעל אהוב עד . 
רים והחושניים 

ֵלְך ֶאת/  חת ַהׁשְ
ע /  ִראׁשֹוִני  / ּדַ

...", בן שנאלץ 
עצמה להיאבק 
שהו משעשע /

ם על ספרה

סוממת בשל כאב
פת צלצלת אלי
אצילה כל כך, 
וה אותך כל חיי

על הגאולה הוש
את –אהוב אותך 

את "ספרא" של
ות אחרי כלותך
ה הסופית שמכל

 ושאר רוח מופ
ר של בעלה הלו
ון משלו", או מ

"גדר הבוגנ –י 
צבת יהלומים פ
 / הצער שפרץ 

תרבותיי- נים רב
כיוקה ודחויה; ז

ָח – ֶאת ֵעיֶניָה 
יָרה /  ".ּדֹוֵבר ׁשִ

דימוייה המצמרר
ַח ֻפּיַ ָלָדה ַהּמְ  ַהּפְ
ַיַער ַמְראֹות / ק ּבְ

תחת עומס הפרי
אונים, אנוסה ב
להיות פה גם מ

   כיו".

סינגר)

כונסת
ודברי ל ז"

כבר אז היית מס
שך השנה החולפ
בים. ואת, נפש א
מו לכאב שליוו
מת באימרה הנד
שר היה שלא לא

יים נגיד ולהוצא
ה תמשיכי לחיו
האשפוז בתחנה

ת בעלת מעוף 
ו הפנימי הסגור
 "ללב יש היגיו
שתבלל ומבוכי
 כאבה היא חוצ
פרחיה העיפים. 

 הרמזים למכמנ
ולי: ילדות עשו
ִהיא ּפֹוַקַחת  כׁשֶ

י/  ֵעיֶניהָ -   ַזְך ִלּבִ
 ההיולית של ד

ֵצא ִמּתֹוְך שיתי: 
ִתינֹוק ת ַעְצְמָך ּכְ
ץ השסק כרע ת
, ואמו חסרת א
עקשת ש"חייב ל
של יום / מהלכ

קינר (קיס

ף המכ
לכה נתנזון

וספיס, וכותך בה
חים גדולים מש
שך חודשים רב

הצפוי סיגל עצ 
ריך. אם יש אמ

ואי אפש –אותך 
 

 אפשר לד"ר חי
רה נפלאה שבה
חודשיים טרם ה

שיר וסיפורת- ור
ת אל תוך עולמו

פלאברומן המו
ך, שכולו יגון מ
ילדים". ומתוך 

יו לאסף את פ ה

כל, הגדוש - בק
ידועת סבל וחו

ּוְכ/  ָזָרה ִלי/  
י ֶאְפרֹוֵחי - ָתּה ּבִ

מנסה בעוצמה 
זור לתום בראש

ע ֶאת/ ָך ְך ֵעיֶני ּדַ
דופים בחזי/ עץ
אביו ויכול להן

צבה הקשה מתע
יכתיב מלאותו 

 גד ק

 הכנף
שוררת מל

חודש ביקרנו או
 פעמים במרווח

ל בל יתואר מש
הה ורכה. המוות 

אל אותך מייסור
ל אלה שאהבו א

המידה.תר על 

לך חסד, כי הוא
, יצירונסת כנף

רים שנכתבו כח
   .ספיס

כה נתנזון, ציפו
, והיא מתכנסת
מוצא המתואר ב
 הכאוב, הסבוך
המכפיף כתפי י

"ורק ידי  –פים 
  ה/ התפוגג".

יקום חוב –תנזון 
 הוויה איובית י

 ָזָרה ְלַעְצָמהּ ה"
ה ְתלֹוָתבִּ /  ב ַיְלּדָ

 קרב, ואשתו מ
אבולוציוני, לחז
תֹוך ָפא ּבְ ּקָ ַעִיט ׁשֶ

נבטו הרדולדת/ 
ות שרדפו את א
 מי שלמרות מצ
 ייתכן שהכאב י
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המ קברל 

לפני למעלה מח
 לבקרך. שלוש
עליך לשאת סב
ך קטנה, רגישה
סופו של דבר גא
ו, לאסונם של כ

 זו התמהמהה ית

את הגורל נטה ל
ציפור מכויך יר

מספר מלים, דב
ברי המלט, ההוס

ת כנף היא מלכ
 לפרוש כנפיים
ראומה נטולת מ
עולמה הפנימי 
 / כמו העצב ה
בצלילותם וביופ
ם / שעד/ מהרה
תי של מלכה נת

הוא  -- גנונות 
קשורים באם ה
ְזרֹועֹוַתי ׁשּוב ִמי ּבִ
שהתקבע בהלם

 את המהלך הא
ְחֵרר ֶאת ָהַע/   ׁשַ

סס, בן ש"כשנו
ם הרוחות הרעו
רת בגבורה של 
עצמי / הרי לא 

ג   8 ּגַ  

 הספד ע
  

מלכה יקרה, ל
ידעת שבאנו

ועדיין נגזר ע
מראה, וכל כ

מרה, עד שבס
שאת להוותנו
אלא שגאולה

ואולי בכל זא
את ספר שיר
רוצה לומר מ
עוד הלך, כדב

ציפור מכונס
לא הניחו לה
סתום של טר

כביכול, אל ע
לתוך עצמה 
במקוריותם, ב
בשובל ניחוח

היקום היצירת
רחבה של סג
המחרידים ה

ִאּמִ... / ְצָעָקה
ן שיעור, שאי

כאחד, להפך
ֶגד ַהּבֹוֵער  ַהּבֶ

אח גו ."אֹוִתי
להתמודד עם

מארבמחלה מ
אני אומרת ל
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  ת המשפחה)

 יכל קדושה": 

צילום, באדיבות

כת בהיר "כפרו

(הצ ה האחרונה

חדים הוא השיר

   

ֹוֵאל   ָך ַהׁשּ

נזון בשנת חייה

ון ולעיון מיוח
   ָשה

ִקיָצה  ת קּוֵרי ַהּיְ

ֶניך  ַהֶהל ְואֹור ּפָ
   ְך ֵעיֶניךָ 

מלכה נתנ

ם הראויים לצי
ָ ׁשּ ֵהיַכל ְקּדֻ ֶכת ּבְ

   ר
ֶניָך ְמֵלִאים ֶאת

ֶפה ְוֵריַח  יַח ַהּקָ
תֹוְך ד ּבְ ְלּכַ ּנִ ד ׁשֶ

ְבֶלֶלת   ֵתנּו ַהּנִ
ָר    הת ַהַהּתָ

ָיְדךָ     דא ּבְ
ׁשּוָקתוֹ    ִדי ּתְ

יחֹוַח     .נּו ַהּנִ

  
שיריםאחד ה

ָפֹרֶכ ּכְ
ַהּבֶֹקר

ּפָ ׁשֶ ּכְ

ֶזה ֵרי
ֶל ְוַהּיֶ

ָפֵת ּוׂשְ
ְוֶחְדַו

ַהּדּוָד
ָיד – ּבְ

יֵנינ ּבֵ
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אוהבים בשעת
חולין למדרגה
צה, בקפה של

ספרי התורה –
הפיגורטיביים
מו את הנמען,
הבה שמעלמא
כלפי בן זוגה,
יה, על בלבול,

וגם שאלה; –
ון, במצב נפשי
ז למגדל בבל,
הגואה לקראת
ררת גם לאקט
המכוונת לרצון
ה, אהבה שאין
ם במה שאינם
מיה, המצניעה
הזכיר לי השיר
של זלדה, שיר

 וה, הנשגב.
הזיכרון המיתי
ריה נכבדה של
פתח, אופליה

הדרמטיות –
מלכה נתנזון,
יר "על מתנת
ְרָקע  /ַעל ַהּמִ

ם ַהּכֹל ָ ִעי, ִמׁשּ
 . /... אֹוי, ַאּתְ

ך שהעניק את
ר נוקב דווקא

ע ארוטי בין א
שגיבים את הח
ות בשעת היקי
–דש הקודשים 

, בין הסמנים 
את הקורא, כמ
ופכות את האה
של הדוברת כ
יעות, על תהיי
ה של קדושה 
כידות", קיבעו

ודי רמזהדה –
ה בהתפעמות ה
"התרה" מרפר
שיר השירים, ה
של תאווה זולה
כך סוגסטיביים
רבים ממרקמ
". לא בכדי ה

שילר וש- לסקר
D השיר הגבו ,

י, בין רשות ה
מאכלסים גלר
איזבל, בת יפ
ה, וחמור מזה
ור החתרני של
דרך משל, בש
ִדים ַרּצְ מים ַהּמְ

ִע ם ַהּמְ ְבַלב, ּגַ ּלַ
ְחָרר...חֹוק ְמׁשֻ 

די זאוס על כך
הכבד בשי טן

 טרה סאונד"):

תיאור של מגע
דש בחול המש
פק מוזמן לראו
אהבה, את קוד
ין נמוך לגבוה
בשיר ומזמינה 
המקראיות, הה
עוצם רגשותיה

ל פגיזות גם ע
י, הילה, קרינה
שת, אך גם "לכ
תנו הנבללת" 

אך גם להסלמה
מכוח המילה "
של יום חול לש
ל שמץ אבק ש
המקרא והכל כ
תחרה שחוריה
בינינו הניחוח
ים של אלזה ל

Das hohe Lie
מיתי לדומסטי
שירים רבים ה
בות, שרה, א

האלהאנוניות 
ות חוש ההומו
הוא מתגלה, ד

ִר  ים ָהֲאֻדּמִמְסּפָ
ם ַהּלַ עָֹרִבים ּגַ

ֶרץ ְצח/ ֶלם!  ּפֶ
, שנענש על יד
טונימי של סרט
("מתמר האולט

י זהו תיבעינ –
וני דימויי קוד
ר", והקורא ספ
תם במעשה הא
י שההכלאה בי

ים שבכי הפער
יות הדתיות וה
המעידה על ע
ם ילדי, המרמז
ר" טרנסצנדנט

ות ילדית כובש
אחר כך "ושפת
ת בין השניים, א
הבגדים, שמ

לאה בין שיר ש
המזוקקת מכל
פים מבוססי ה
ת יפהפייה מת
ידי תשוקתו / 
מדויקהזה שירי

ed –השירים" 
החולה, ובין המ
ט, מאפיין גם ש
ווה, משה, נב
בפרסונות הקא

מרוככת בזכ –
בפניו, כפי שה
ין ַהּמִ רֹאׁשֹו ּבֵ
ּמְ "ֶזה אֹוֵמר ׁשֶ

ֵאֶל/  ֹוְקטֹור?"
של פרומתאוס,
בן בריתו המט
של המשוררת (

 ד

–כסה טפחיים 
יווג אוקסימור

ושה / הבוקרקד
בים ובהיסחפות
מאחוריה. וכדי
המציצה מחרכ
ת, לבין האלוז
שהכלאה זו, 

יות רוויות תום
גם "אור –ל" 
גם תמימו –ך" 

של ילד רך. וא
ושי בתקשורת
לולית, התרת

של הכהן. וההכל
טיבית, כאהבה

ביטוי בצירופ
ר כולו פרוכת

בי -א בידך / 
החסכוני והמ

לכותרת "שיר ה
העלה לנקלה ו

גמים של הפרט
יתולוגיות: חו

הדרמטיות שב
–של המשוררת 
יכולה לעמוד 
ִני."  ֵבד ִמׁשְ ּכָ ּבַ

"/  ּדֹוְקטֹור?"
ס אֹו וֵוייז, ּדֹו
ידי ציפורים ש
ל ידי מלכה כב
בות הפואטית ש

ֳהִלית  טֶֹרת ּכָ
נֹוְזָליו ּוִמְתָמֵרד
אּוְנד חֹוֵרׁש ּבֹו 

מגלה טפח ומכ
ה, המשדך בזי
פרוכת בהיכל ק
תרגשות הנאהב
וקר מצפינה מ
מיות של הזוג 

הדוברת הנרגשת
השירים, כדי 
וף השיר בתבנ

ור פניך השואל
כד בתוך עיניך
הגנה, כמו ש

לק –ת, משמע 
מי-תרה" האל

תרת החושן ש
ה זו כאולטימט
נה, באה לידי

אילו היה השיר
דאשגבת: "הדו

אגנוסטי,-ורגי
תרגום הגרמני ל
עטנזי בין הנע
שות המיתולוג
כיטיפיות ומי
אבל דווקא 
רפואי הקשה ש
ה קשה אינה י

ְרָטן בזה":  "ַהּסַ
ִני', ֹוֶמֶרת 'ִמׁשְ

י.ֶאס 'י.ּפִ "ִעם ּגִ
ו המנוקר על 
אדם, נתפס על
עוטת ההתערב

ֲאפּוף ִניחֹוַח ְקט
נ לֹא ִלי, ִנְרָקח ּבְ
ר ָהאּוְלְטָרה ָסא

ג   10 ּגַ 

שיר המזהו 
בוקר קסומה
עליונה :"כפ
שחרית, בהת
שפרוכת הב
של האינטימ
לחבור אל ה
הדיין לשיר
תשכנע, רצו
דוגמת: "ואו
"והילד שנל
חשוף, נטול
לבליל שפות
"חדוות ההת
רליגיוזי, לה
להציג אהבה
למעלה הימ
אומרים, כא

התייחדות נש
הנשי והליט
שיאה לו הת
העירוב השע
הקיבוצי לרש
דמויות ארכ
ופרומתאוס.
שבמצבה הר
ששום מחלה
חיים שבוזבז
"ָמה זֹאת או

/ ִהְתִחיל."
"... כבד ַאּתְ

האש לבני א
בישירותו מע

ֶחֶדר 
ּגּוף ל
ַמְתֵמ
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 את הניכור בכ' 
ימסד שכביכול 
של המלך הנרי 
לה, "ננקר כאן" 

35גליון 

   ָהֱאֶמת"-קַרן

מת היא חושפת 
אי לישנא. המי
 הרעה בחצרו ש
תעלל בחולה של

  

קֹוֶלֶטת ֶאת "ַנְק

פורית מתוחכמ
וא לדברים בהא
ד בו, "כחורשי 
 המחליטה להת

וברת, כמו 
ה משתפת 
ת הזדוניים 
ִגּלּוי  ֶתֶפת ּבְ
ר ַעל  ט ְלַוּתֵ
 מופלאות 

  כזרית.

- קה הרב
עת היחיד 
ת לפרקים, 
מוצאים גם 

ת,  הדובר
אונקלוגית, 
חקת ממנה 

 
ר,   ְשּבַ

י   ֶהְנִרי ַהֲחִמיׁשִ

ְרֶעֶפת ק ְכָבר ַהסַּ
 

  . . ק.]

תר: בדרך מטא
לקו, בלי מלקרו
ושר נגדו ובוגד
ה, כד"ר טימור 
הנגוע של הדו
מתאוס, והחולה
מם נגד הניסיונות

ּתֶ / ֱאֶמת" ּתַ ּוִמׁשְ
ׁשּוט//  ד לֹא ּפָ

תירות פנימיות
ות הקשה והאכ

רי המטאפוריק
מטי, את שווע
תפוררים חדשות
ואטית, אנחנו מ
 את עצמיות

של המחלקה הא
ת העדות המורח

  ֶזה,
  ה, ּדֹוְקטֹור!"

י ַאן ּבֹוֵלין, ִנׁש
  ֹור,

ֶלְך ֶה ל ַהּמֶ צרֹו ׁשֶ
  א"!
ּוכ ד"ר ִטימֹורת 

  מְלכּות ָהאֶֹפל 
ֵרד    לִהּפָ

ן,     ֵנַתח ְמֻהּגָ

בלטה במקור. ג.

קה ערמומית יות
חסר הלב, בחל
 אולם בעצם קו

ממצא", אלה ה"
את כבדה ה ר

 כבדו של פרומ
הוא גם המתקומ

ָהֱא-ת "ַנְקַרן אֶ 
ֵרד ד ְמָסֵרב ְלִהּפָ

אילו סת ?!תרוֹ 
 מקרקע המציא

המרובדים, הר
מרקמם האניגמ
 הפרטיים המת
ועף בפרוכת פו
ולת המבטלים

 מבית המוות ש
הכותבת בבבואת

  ולוגית

יד ִלי ֶאת ֶז ַהּגִ
יד ִלי ֶאת ֶזה ּגִ
ְפֵני ֶניָה ּכִ ּפָ , ׁשֶ
הּו, ּדֹוְקטו ֶ ַמׁשּ

  הוּ 
"......  

ֲחֵצ י ָהָרָעה ּבַ רׁשֵ
עֹוד "ִמְמָצא ץ:

אן," אֹוֶמֶרת ר ּכָ
ִגּלּוי ַמ ֶפת ּבְ ּתֶ ּתַ
ֵבד ְמָסֵרב ְל  ַהּכָ

ר ַעל  ָפׁשּוט ְלַוּתֵ

רוֹ   [ההב ?!ְלַבּתְ

קהמחברת בטכני
ימסד הרפואי ח
תו של החולה, 
רופאים מחפשי
 משמע, לנקר
באו לנקר את 
ם גופה שבגד, ה
ְרֶעֶפת קֹוֶלֶטת סַּ

ֵבד/ ל  ֲאָבל ַהּכָ
ְלַבּתְְועֹוד //  

שאולות היישר 

ם הליריים, ה
 המגלמים במ
רו הדואב, חייו
ח העולם המצו
יה לסבל הזו
אלוגים נואשים

ת חרדותיה של ה

אונקו לקה
 לֹא ְיכֹוָלה ְלה
לֹא ְיכֹוָלה ְלַה

ל ַהַח  ֶלת,ּה ׁשֶ ּיֶ
ב ִלְהיֹות עֹוד 

ה ֶ ה עֹוד ַמׁשּ ׁשָ
..................

חֹוְר ּכְ
ְוחֹוֵר
"ְנַנּקֵ

ת ּוִמׁשְ
ֲאָבל 

לֹא ּפָ

ְועֹוד

כאן נוקטת ה
ובק' של המ
מצדד בטובת
החמישי ", הר
היא אומרת,
העורבים שב
פעולה, אולם

ַהסַּ -- לרפאו 
ַמְלכּות ָהאֶֹפ
ן, ֵנַתח ְמֻהּגָ

ומחרידות, הש

ן השיריםובי
משמעותית,

במעגלי בשר
ועמידתו נוכח
שירי אמפט

וציטוטים דיא
ומשקפים את

  והלאה: 

מחל
"ַאּתְ

ַאּתְ ל
קֹוָלה
ב "ַחּיָ
ַבּקָ ּבְ

עֹוד.
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 ּו."

 ת

 כָבר

,

ה,  מּנָ

חאה מופגנת,
צלות בתנ"ך,

ָיה."  ימֹוֶתַרּפְ
ה ֶ ַעל עֹוד ַמׁשּ

עֹוֶתיָה ָהֲאֻרּכֹות

ָבּה ּכְ ַמּצָ ָבר, ּבְ ּדָ

ְך ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ת... ּבַ

א ֵאֵצא ִמּמֶה, ֹל

פוליטית, מח-
מוחפצות ומנוצ

י ל סּוֵגי ַהּכִ ת ּכָ
ֶבת ַלְחׁשֹב ת ַחּיֶ

יָפן. ִהּקִ  ׁשֶ
ְזרֹו ֶאת ֶאֶבִלין ּבִ

ְלַהְבִטיַח ָלֶכם ָד

יס ִית- ף הֹוְסּפִ ּבַ

ְיָלה ּיֹום ּוַבּלַ ה, ּבַ

-רסה חברתית
שים וילדות מ

 ב:
 ְטָקה

 ֵאל

 ָאִביב-ל
 ָלִבים

ינּו ַהּכֹל, ֶאת ּצִ
כֹול ִלְהיֹות, ַאּתְ

ילֹון  ּוִ ּו רּוַח ּבַ
ָהָאחֹות ָעָדה ֶא

 ְקָצת ָלנּוַח."

ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה 

גב' ָדַהאן, ָעִדי
ן."  ְמֻצּיָ

ה ּטָ ּמִ ְך ּבַ ְהֶיה ִאּתָ

התר שירי כנף
ולוגים של נש

תל אבי נה של
מֹוֵדִליְסט ִלְהיֹות

ָרא -ֶאֶרץ ֶשל ִיׂשְ
א לָּ  ַאּבָ " הּ ׁשֶ

מוֹ  ם  ֵמַעְצָמם ּכְ
ק,  סֵּ  ,ּגּוִפי ּפַ

ַלח ַאל ׁשְ ָיְדךָ  ּתִ

 ,ֻמְבַטַחת

 ,ּוְבִריִחים ות
ָנה ת ׁשָ ל ַהּיְ ּתֵ ׁשֶ

ֶתן ָל ְוצֹוַאת ׁשֶ ּכְ

ִני, ֶאֶבִלין, ִמצ
ּדֹוְקטֹור, לֹא ָיכ

ּה..." ּלָ  ֵבד ׁשֶ
ַהֶחֶדר ְוֵהִפיחּו

הֶצלֹוָפן, ָעְטפָ 
א ק ן ְלִאּמָ י, ִנּתֵ

ָיה... ֲאָבל, א תַרּפְ
..

ֵבית חֹוִלים, ג- ּבְ
ּפּול יֹוְמיֹוִמי 

ְך, ֲאִני ֶאה ּלָ ה ׁשֶ
א...  ּמָ

ור מכונסת כ
רוזאית, במונו
המרכזית הישנ

ִל ָחְלָמה ָרִאיָנה

ה טּוְטָקה ׁש ְקַטּנָ
ִביל ׁשְ א ּבִ ְוא ִאּמָ

ים ָלִמים ׁשִ ְמַבּקְ
ק, ִתי סֵּ ָפַתי ּפַ ׂשְ

יך ַאךְ , לַגְחמותֶֹ

 ָיְדָעה לֹא
ַהּמֻ ָהָאֶרץ לׁשֶ  י
 ,ל

 .ְמִקיָאה הּ ֶשלָּ 
ְדּלתֹו ֵמֲאחֹוֵרי

ֲחָנה ִזית ּתַ ְרּכָ ַהּמֶ
ש ְמעָֹרב ֶזַרע–  ּבְ

ב סֹוָפנ ַמּצָ א ּבְ
ָיכֹול ִלְהיֹות, ד
יִני, מֶֹתק, ַהּכָ

אּו ֶאת ה ות ִמּלְ
ְנַיר ה ּבִ ִרּיָ ֹוף ֻסּכָ
ִאי מֶֹתק, ּבֹוִאי

עֹוד סּוג ִכימֹוֶת
לּום.. ים ּכְ עֹוׂשִ

ֲאִרי טַ  ָ ׁשּ ּתִ ַעם ׁשֶ
ְך... ְוִט ּלָ ָטה ׁשֶ

ּטָ ּמִ ן, ּבַ א, ּכֵ ִאּמָ
ְך, ִאמ ַמן ִאּתָ ַהּזְ

ַמן"  ַהּזְ

ציפלמצוא ב
רה, כמעט פר
כאן, בתחנה ה

ֵמאּוְקָר ַחְרִסיָנה
 ַאְרִטיְסְטָקה

רֹוְסִטיט ֲאִפּלוּ  ּפְ
ה יֹות ֶסף ַהְרּבֵ  ּכֶ

יהָ  ּפוחֶּ להַ  ּתַ ׁשְ ּמֻ
אֹות רֹף, טְ אֹותי
ְפָחה אֹוִתי ְל ׁשִ
ָמִתי  .ׁשְ

ה ַחְרִסיָנה ְקַטּנָ
ְגָרׁש  יִתי ַהּמִ ַהּבֵ

אֶֹפל ַמְלֵכי חִקים
ׁש אּוְקָרִאיָנה ּלוּ 
ֲחלֹוָמהּ  ִנְרָקם ו

ַת ַמְצִחיִנים ים ּבַ
 –יםְזָכִר  ִריר פים
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"ִאּמָ
"לֹא 
ִב "ּתָ
ְיָבבֹו
ֶעטו ּכְ
"ּבֹוִא

"ֵיׁש 
לֹא ע
ֵאין ַט
ּטָ ּמִ ּבַ

ן,  "ּכֵ
ל ַה ּכָ
ל ַה ּכָ

ואפשר גם 
בלשון ישיר
וברואנדה וכ
ת ּבַ  ּבֻ
אּוַלי
אּוַלי

ִלְהי"
ֵני  ּוׁשְ
 ְקטֹף
ה ֲעׂשֵ

ִנ ֶאל
ת ּבַ  ּבֻ
ַעל ׁשֶ
ֲח ְמׂשַ
ֲאִפ ׁשֶ
ַעְכׁשָ

ְוכּוִכי
נֹוְטִפ
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 מכונסת הכנף
הפורץ את כל
היודעת להתיך
הוא גם תמצית
עם כעוף החול

ות / ומצמיחה
 ים". 

מכונסת הכנף.
יש - ת החיים

בעבר, ולי שם
ציפור ,ה אותך

   א ברוך.

35גליון 

ה של הציפור 
מלכת השיר ה

ה, ימאית מלים
אך ה,  ספרותי

הקמה בכל פע

לת אילנות בכו
תבוא אל המלי

 את הציפור מ
 כנגד מוראות

ואו, כלי הנשק
ותכנסנה,  חסד

והוא,  בספרייך

ְכַנס  ּנִ אן ׁשֶ  ּכָ

נו יודע שובעה
מ, לכה נתנזון

חודי של אלכי
לזהב, י אימים

ה, יתשה ישראל

קולות / ושותל
עז /... / היא ת

ת כנס בכנפיו
שק של מלכה

להניח את כ, 
לנוטות , אימה

בה. זכרך אצור

 פָתוחַּ 
ל ּפּור ל ׁשֶ  ִמי ּכָ

ָמה עוַלת  ְנׁשָ

ון השירי שאינ
של מל,  אומר

 שירי רגיש ויי
ילות של סיוטי

איש-ה של כל

ְראֹות   י ַהּמַ

אות / ומפני הק
הוציא מתוק מ

לא קמה. המוות
הנש -צירתיות 

,וח מן המאבק
אלות הא, מחלה

אישה אהוב, כה

ּפ אֹוְרִחים כֵסֶפר
ר  ּפ ֶאת ְמַסּפֵ ַהסִּ

 ִזיָבה ְמהּול
 ְוָנַפח ַפךְ 
ִנים ְגלּוַית  ְרע ּפָ
ִקים הָּ   ְמֻבּתָ

ביע את הרעבו
הייתי , ת הוד

הוא מסע  כנף
לי, קות סגורות

סוריה ואהבותיה
  דש:

ֵני ה ַעְצָמּה ִמּפְ

  ָבכּות
 

  ָחָדׁש 
  ...ז

ים   ּלִ

מה מפני המרא
מה מחדש / לה

מלכה ל, אחרון
וכמה יצ, מיות

   דווי. 

לנוסוף ה סוף 
ה גורגונות המ

מלכ, י לשלום

 ָאָדם ת

ירֹות ַעל ץ ּכְ ַהּקִ
ּלוֹ  ֵאי -אן-י  ׁשֶ
, 

חֹר ִטי  ָאדֹם-ׁשָ
ַפךְ  ִמי ּשָ ּפַ ׁשֶ ְוִנׁשְ

ה מרּוְסָיה ַטּנָ  ַהּקְ
ּלה ַהֲחלֹומֹות  ׁשֶ

עה מכדי להשב
פרושה מלאת
יפור מכונסת כ

מחלק, י חולים
פוסית של ייס
ומתחילה מחד
ֶעֶרב ִהיא ְמִגיָפ

  ֵני ַהּקֹולֹות
ֶתֶלת ִאיָלנֹות ּבָ
 ִמיָחה ִיחּוִרים

ריָעה ַעְצָמּה ֵמח
ִציא ָמתֹוק ֵמַעז

בֹוא ֶאל  ל ּתָ ַהּמִ

יא מגיפה עצמ
מזריעה את עצמ

בסבב הא, דבר
כמה אופטימ - 

וצקה על ערש 

את יכולה ,כה
תהפוכנה, עולם

בכנפיהן. לכ, 

צֹוַאת
ם  ּדָ
ם  ּדָ

רּוץ ּפָ
ַהּדִ ׁשֶ

ְוָיָצא
ָרִפי ּגְ

מ לׁשֶ 
ָמ ַעל

ל ּכָ ׁשֶ
קצרה היריע
ובה בעת ה

ציהגבולות. 
סבל של בתי
המסכת הטי
משבר חייה 
ל ֶע ּכָ
ֵנ ּוִמּפְ
ְוׁשֹוֶת
ּוַמְצמ
ּוַמְזִר
ְלהֹוצ

  
ִהיא 

"כל ערב ה 
ייחורים / ומ

בסופו של ד
- את ובכל ז

בשירתה שנ

מל ,ועכשיו
ההוא של הע
מכונסת כנף

  

13.3.15  
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שאינם 

םש פעמיושל
הילדים אולצו
מלא אד משכר
שמש המשיכה
של אבא ספוגה
רק מקס הטוב
,ך לעיר רֹוְבנוֹ 

נרטיב מזוויע . ה
נמון יריח ק, רה

בורפור לעצמו 
, אבל מלכה. ו

היא לא כאילו 
ת והטיט והסיד 
דובבו עיניו את 
ל כיתת היורים 

- עצמה כ מידה
כמו בהארקה - 

צפון ועל רגשי 
שרון יבר לכל כ

האם  ביער:, יה
דם נשענים על 

 אבי משתיקת /
אולי שם  - נה 

–ה של מלכה 
סוג , מעט שלווה

אנשים ש
זכרונות

הצליף הנס ,ע
. ככדור אש בו

הבית נמ .ייסה
גם הש. הזוטרים

וחולצתו ש, דיו
שבו הביתה ור
ששלחתי אותך

ההעולם השניי
בוחשת בקדיר

וה לחפהמצוּ , ה
קורות משפחת
וההמשפחתית 

רתי בריח הטלית
ד בשוחות חייו /

בעמק הבכא מו
מלכה מעמ." דתי

-אותן לאדמה 
פר על יסורי מצ

מעב. משפחתה
ת בין שני הורי
אשר נורו בעוד

. ליו חולצה זו

ילדיה המתים//
ר לנקודת הסכנ
אלטרואיזם הזה
מזכה אותה במ

. האונים

ג'ם

בא לא
וז הגיגים

של הסוס נגרע
להב ניו של הנס

לבחוש את הדי
חד הקצינים ה
בור היה עמוק ד

הקצינים . מחוז
אומר להם ש, ם

ת חתה במלחמ
אם פר שלווים:

רונים של בעלה
לתאר כך את ק
מן של השואה

"את אבי הכר: ה
אהבה כשחפר ב

אבי ב ם/ והייתי
של אמי / אבד
א אינה מעבירה

לכפ, להיות שם
אות שחוו בני מ
גישה המחודשת

, גה בדם ילדיו
יה להוריד מעל

ת בחפשה את י
/ הרבה מעבר

ים לקלוט שהא
ה ך נפשי בהול

הוריה חסרי  צד

עקב אלג

מתמך ו
ה, זון ז"ל

שהו מחיוניותו 
פנ. ו בור בחצר

משיכה אמא ל
מתנת אשת א

כשהב. גדללך ו
הגעת קצין המ
ור בעוד יומיים

 ". בור אותך חי

על קורות משפ
כפ חיי -  ורלה

רגעי חייו האחר
ר היה מיטיב ל
תוך מנהרת הז

לנעליו של אביה
שדיברה א לים /

תי ילדיו הירויים
ך קולה השסוע 

היא. מפץ הנאצי
מרגישה צורך ל
חוות את הנורא
מתארת את הפ
חולצתו הספוג

יסרב אב ךכר ח

קות אמי בלילות
מבעד לחלון 

שנ נדרשות ".
צור אהו -  חתה

הגיהנום הזה לצ

יע

ל הולך
לכה נתנ

דומה היה שמש
לכרות לעצמו

דיים רועדות המ
מ -בריח דבש

שכת שובל הול
ישר את דבר ה

חזו, ח שמוליק
שכח שרצה לקב

ורה של מלכה ע
לכאורה פסט .

בר אולי צופהם 
ל סופר מוכשר

תבעצמה  את ת
לבזמן עבר סת 

שפתו דלת המיל
על הצלב והיית ו

ָרה / ובתוך ּכָ ר ׁשֶ
ת של המוהמו

מ . היאבעצמה
לח, בזמן אמת

כאשר מלכה מ
הוא חושף את

שנים אח. מגננה

מצעק" א ברק}:
אני רוכנת ין/י

המלבין והקיר
רגי של משפחהט

יבת לעבור את 

שהחלל
על מל

כשד, ד הימים
וציווה עליו, א

ביד. ות בנעשה
מהול ב, קינמון

מוש, פוסה הגא
הגיע רץ ובי ,ה

ע לאבא: "ברח
יים הנס יירגע ויש

מרר מתוך סיפו
.בלתי אפשרית

האםובו בזמן , ר
שיאמר כי כל

שותלת, טוטלית
נכנ אלא ממש
ובש בקה בנעליו

ה // והייתי אתו
י את הבורימו יד

קולט את מכות
א קולטת אותן 
לא הייתה שם 
 ,תה נאלם דום

פה הילדים?" ו
בצלו כביכול למ

כה {הכליאה מל
ים על גופו עד
איל בתמונה /

העבר ה תוךבה 
גם אני הייתי חיי

ג   14 ּגַ 

 דומה

באח
באב
לצפו
של ק
בטיפ
בזעה
הציע
בינת

מזהו קטע מצ
של מציאות 

וירוודבש בא
ייש מ. קבר

המשוררת הט
–הייתה שם 

שדב / והזפת
נפשו הצלובה
// וחפרתי במ

יא בָּ כַּ  ָרק הקּלִ
אלא –רגילה 

אשם על של
את -  ותיספר

"איפ שואלת:
חוסים , חזהו

כיצד מגיבהו
בימים שדמם
השלווה/ והא

עצמה לשתול
ג: של הודייה
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, פרופ' גד קינר

בקפה קפולסקי 
לכה כבר נודעה 
ר בספר זה היא 
לילה הכבדים / 

חתית של פהמש
 ואין בא //כלב 
וא בך היום/ גם
- ל ילדותה בבת

מן " :זכרונות ם
יע // בחלוננו
לשמיכת הצמר 
פכת לרחם של 
ים בשרשי ארץ 

שקט מתוק "ל: 
 שירי הספר  כל

ב כי ביתו של 
בשיתוף  אמנות

35גליון 

מימינה:, פרים

לחן הכיבודים ב
באותה שנה מל

כבר. ן"ירון גול
נו ממראות / הל
אל הטרגדיה ה

/אין יוצא  יכים
 השמש לא תבו

ובו כתבה על, ם
יד העיבו עליהם
ה באמצע הרק

/ ואני /מתחת ל
הבת היא הופ או

רשינו /השרופי
כביכול, האידילי

לאורך  יםניכר 
ן המקומי נכתב
הרצאות וערבי א

בית איגוד הסופ

סביב שול -  תנזון
ב .זנפלד תבל"א

בהוצאת "י אים
כחול חסם אותנ

א מפנה זרקור א
מך / כמו בתכרי
ערל לאלהים / 

בטבעת הים -  ף
ישל אושר שתמ

ש אדומה זהרה
 גדרות התיל /
לה חיק של אם 

המרנו את שר, ה
במשפט ה השיר

ימי השלוה הפנ
בעיתו. שוררים"

ה, ו ערבי שירה

שנייה מימין) ב
  ציפי שחרור :

תי את מלכה נת
יניהם ברכה רוז

פתא רעלתשון 
ילון הכוהו" אן:

היא אזכבר  ".ם
עצמ בתוך עטוף

// אותך גזרו ע. 
נוסף ספר רסמה

שה ועל רגעים ש
ת פיטמה /שמש

מי/ מחזירּה אל
באין ל ". עצמי

ייֶלה- ׂשּוֶרה שיו ּבֵ
ה מסיימת את ה

חוסר ה, הארעי 
ת סופרים ומש

ערכוימותה ובו י

 מלכה נתנזון (
:יושבת .אלג'ם ב

שירה וכך הכרת
בי, כותבי שירה

פר שיריה הראש
ת של היותנו כא
ו רעלת פתאים

ע משם / חזרת
.ים/ ימיםי אלפ

מלכה פר 1993 
חדשהם בארץ 

ות חול זקורות
 שנתה של אמ

ר בתוך  ת / ֻעּבָ
לרעיתו : "עכש

מלכה ."ותנו עוד
תחושת, החרדה

"עמותת ים- בבת
שכן ארעי לעמ

דר קריאה" עם
בקיע, עשהאלרה 

פירסמתי ספר ש
בנו חבורה של כ
פירסמה את ספ
חון רב במציאות
טינו על עצמינו

"ח. הלום הקרב 
 לפתחך / כבר 

בשנת .חרתיים"
ערות של ההורי
לטנו/ אל גבע
 תן מבעת/ את

טת ברזל חורקת
שאביה מספר ל
אן לא יעקרו או

ה ".אז / בחמלה
הקמנו ב 1995
מכישמש   אש

משתתפי "חד
אור, משמאלה

 1990בשנת 
ישב, ים- בבת

כמשוררת שפ
קחימביטה בפ

ועט הסתגרנו
,אמנון בעלה
שחור / רובץ
לא מחר /ומח

תעהעל ה, ים
המשאית נמל
בלילות היה 

הגסה /על מט
גם כש. עצמה

ישראל / מכא
עטף אותנו א

בשנת . הזה
הסופר שלום
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: יחיאל בר מזל 
 עצמנו מטרות:
תרבותי ברשות
טלבו שוב בעת

שוב את  פגשתי
נודע  הלום קרב
בני  –הסופרים 

מלכה  .האחורי
האישפוזים של 
צאה מכך נמנעו 

כדי להמשיך  ן
כמי , בנוסף. דם
לבוש , מסודר, 

אינו ו, ל ישראלי
היה לי . יו לעד

חשה שזמנה ינ
גם . בתודעתה

מיוחדים שהיו 
. ת מקום

בן , זאת ועוד. ה
היהודיה {בעיקר 
ת / מכוערת /
י פעם "זרקתי"

היה זה  ".האדם
נמלאתי חמלה

. בתי קפה -  אה
פילו לא הציעה 
מגלה לראשונה 

לפברואר  7, שי
למפגש ספרותי 
סביב השולחן 

לא מעל . מראש
שון שנבחר היה 
יש עמד לנסוע 
זכה בפרס אס"י 

ברים הפעילים:
לע הצבנו. לג'ם

יצוג הנושא הת
נו נפרדו והצט
אלפיים ובהם פ
סיפור היותו ה
פרותי באגודת 
ה ג ואני במושב

על ה, טומי הלב
כתוצ. ל"כה צה

מלכה ומאמנון
בני אד כך אלל 
,איש שקט - זה

ויה הרגילה שלו
מה שינו את חיי
לי בסתר ליבה

וצרוב  תחרו –
עם סימנים, דים

ל משפחה בקרבת

של מלכה הדות
קולל // האם ה

ת / את מכוערת
מד. ת רוטשילד

כמרבית בני ה,
ערב אחד . נקת

תרא, ה : "אמנון
מלכה אפ. יופי"

דמתה כילדה המ
יום שיש ד שהגיע
לרעיון  ד ואנכי

תוך כדי ישיבה
מ הירים שהכנ

המשורר הראש
האי. את עצמה

שז פרעות קשב

והחב ת יפה צינס
למית ויעקב אל
רים; חתירה לי

דרכי. ארגוניים
החל משנות הא
.ב אמנון בעלה

רוע ספיתרחש א
מין בעלה שנהג
על הרופאים אט

כרתו כנכלאי ה
מדה נדרשו ממ

כלכול להתאכזר 
דר ההאיש הנה
ומהה לם מנותק

ל זוועות מלחמ
אול. ר עליהעוב

–ש את ילדיה 
ם של ילדהרגלי

חיים אצל לדים

לפי עד, לי ודווי
ת אותי בלחם מ

אומרת ייתהה, ה
קפה של שדרות

,כוס קפה נשתה
הסוגרת והחונ
אל אמנון בעלה

תראה איזה י,ון
אותו רגע נד. ם

עד. כאלהצעות 
חיים נגיד, הגינו

ת, צר או יוצרת
תק מחוברת ש

ה .השירה לשמה
כאילו הזמינה א

הפ מתוך ספרו
.

בחרה המשוררת
וודוביץ שול, ן

סופרים ומשורר
רו לנו כוחות א
הם התחברתי ה

בקהל ישב, לידה
וכל אימת שהת
לכה ישבה לימ

ע, שרד הבטחון
טחון בנוגעיהב

עקשנות והתמ
ה איך ממסד יכ
תי לתפוס איך ה
סגור בתוך עול
חצית השעה של

על כל שע בע"פ
ים לחפש- בבת

צאו בו עצמות ר
פרו לה כי היליס

ת גורל של חול
י הייתה מפטמת
ולם פרידה יפה

על פני בתי הק ם
נ, רב לאתנחתא

גורלהץ לבועת 
ה פנתה לפתע א

אמנ. נים וחיים
חיים אחריחיות 

להציע להם הצ
ה 2013וף שנת 

ש עם שירת יוצ
כל משתתף עו
מתוך אהבת ה

והמטלטלת כת 
,מבחר משירתו
.תגובות חיוביות

יו"ר נב ידקתפל
זון פייג שמעון

עידוד ס, ההחבר
טובות אך חסר

אליה –הסופר 
מעל לבמה ול
, כלי התיקשורת

מל. יתה ברכבם
ם שלהם עם מש

 לב של מערכת
,ח נפשיומה כ

תה מקשיב ותוהה
לתואמנון לא יכ

, דם הלום קרב 
מדוע מח .רתיים

חוף לספר גם ב
אם המסתובבת

קבר אחים ונמצ
לבסוף ס. ת האם

לא חמק מגזירת
"אמי :שת הימים

ְבָעה / לעו ת ׂשָ
ה היינו חולפים

נשב איזה ער, ר
דקות אל מחוץ

מלכה. ..לנסות
בים ושותים ונהנ

לח: ה עם גורלה
יותר לא יספתי 

בסו. טי בחייהם
פגשילהעיקרו: 

כאשר בידי כ ,ם
, כחוויה שירה
התזזיתית, קורית
מ שהכילה, ברת
נתקבלו ת, אלף

ל. רבות בעיריה
מלכה נתנז, לד

וה חום התרבות
יו לנו כוונות ט
פרותיים בבית 

פיעהולרוב מ, 
הופיעו יותר בכ
לקחו אותי הבי

ה על העימותים
ר על אטימות ה

כמ. לגיטימיות
את. שברילי לה

ת פעמים עם א
הוא אד –מצוין 

יי יום יום שגר
כה יש צורך דח
ון הזה של הא

נחשף קשכ, ולין
זה לא שכנע את

של מלכה ל תה
רג במלחמת שש

אינה יודעת שם}
כל נסיעה הביתה

בואו נעצור" :ה
ך אותם לכמה ד

כי אין טעם , ה
אנשים יושב -

היא השלימה. ב
יו. בקצה הרחוב

לתאריך דרמט
 ."חדר קריאה"

איגוד הסופרים
קריאת  - מקול

שירתו המק. נר
הכנתי חוב. שנה

המפגש היה מא
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עם האגף לת
ברכה רוזנפל
פעילות בתח

הי. המקומית
הארועים הס
מלכה נתנזון

הם הו, ברבים
הזוג נתנזון ל
דיברה ודיברה
אמנון ובעיקר
ממנו זכויות

במאבקם מבל
שנסע עשרות

נהג - בקפידה
יכול לנהל ח
ברור שלמלכ

כריהז. קצוב
כשנסעה לפו

גם ז -  לאחיה

איש מבני בי
דוד שלה נהר
זו שבאה מש

בכ ".מכוערת
למלכה הצעה

למשוך סיוןינ
רוויה בתובנה

תראה, אמנון
שנעצור ונשב
חנות גלידה ב

שהיה .2014
" שקראנו לו

הגדול בבית 
במה וללא ר
פרופ' גד קינ
לחו"ל לחצי 
.ויצא בספרא
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כתב- ורא הלום
י דפי פוליו של 

 תוך, ת החוברת
אומרת:"כשאני 

אני ו "י בחיים!
מופלאה ומייצג 

ש חייכה באותם 
ו טרם ידעה על 

18/3/201 
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עמידה את הקו
יא העבירה אלי

  

יהרתי להכין את
ריאלה היא א א

 משאירה אותי
כתוב בשפה מה

גם שמש. הנאה
בושיום האחרון 

                   15

המ, צמתיתוהע
ה 2014ך ינואר 

  .בקרוב בספר 

על כן מי -  ושר
ת ספריית ביל 

הכתיבה. שפחה
, "בים אל האור

 

 

  חּוי 
 

 
 
 
 
 
 
 

בה בון ומחייכת
הי – נתנזון ז"ל 

                      

תי את שירתה 
ךהלבמ. דייחוי 

להתפרסם מדים 

ה אומלכמסב ל
ון הסופרים של

את גורל המש 
נתיב" אופטימי:

  : ממשית

  רּוַח 

 ם ָת יָ ֲאחֹוִתי ְוֵערְִ 

  מָלתֹו ְואֹוְסָפם.
  ֶשֶלת 

ק  ק ִמן ַהּדַ   ור ּדַ

ל ִאח יתֹו ׁשֶ  ֵראׁשִ
י רּוַח ַמְבִריָאה 

כאן . הסופרים
 7, ביום שישי, 
עם לב אבל , ם

.  התרגשה מאד
 יתי ואניירע, ו

. גב שם חומוס
, פינת שלעבים
ה אוכלת בתיא
חייה של מלכה 

              .ברוך

הכרת. כה נתנזון
שרון ביטוי יח כ

הסבר שהם עומ

ור עם שירתה מ
ג שלה בארכיו

, את האידיש, 
שיר מעט א ברת
הפיוטית והמ תה

ָפה ֵמָחרֹון ָהר  ִנּגְ
  ִהיר 

  ר ָהאֹור
י ַוֲאער ַוֲאִבי ְוִאּמִ 
  ַתי ְועֹוְלֵליֶהם

 ּפֹוֵרט ִמְנָעד ֶחְמ
ה ּומֹוׁשֶ, רֹוָד יהָ ֶד 

ִביַע אֹו ַחת ֶאל ּגָ
  ד ְויֹוָנָתן וִ  ְוָד 

הֹוִמים, יֹוְצִקים ֵר
ָרֵאל  ְפֵתי –ׂשְ ׂשִ

  ד ְמפָֹרר 
  ּו ָלּה ְמַעט

 בבית איגוד ה
,פגש עם מלכה

ה דל משתתפים
א הי. פי מלכה

סיום הצענוה 
תנו ליפו ולנג

ו ברח' בן צבי פ
לראות את מלכה
דע שזה יהיה בח

הי זכרה בי        

מלכ ייתההבאה 
ולנוכח תי נתפס
תוך ה, ם חדשים

מפגש של הציב
במונולוג. שאים

, חיה את הבית
פיס בראש החוב
בנית נוף מולדת

יִרים ָהַאֲחרֹוָנה ש 
ה ם ִנְמַסְך אֶֹדם ּבָ

רֹות ַאַח  ררּמֹות ּתָ
ַע ָלִלים ִמן ַהּיַ ַהּצְ

ְודֹודֹוַת יִיים ְודֹוַד 
אֹוָניו,  יְנְספֹור ׁשְ
ַעל ֵאיְנסֹוף ִמְנָעֶד

חֶמ לֶ ְח ָמה נֶ  ת ִנְפּתַ
ָרֵאל. וְ  ל אוּ ׁשָ ִיׂשְ

ֹוחֹות ְזַמן ָקדּום ה
ִליַח ֵמֶאֶרץ ִי ָ הׁשּ

ַמדֵמ ת ְזַמן ָחָדׁש לְ 
או ִרּפְ ין ׁשֶ ִפּלִ ְוַהּתְ

חוברת נמצא 
למ נה ששלחנו

המפגש היה. 20
 את השירים מפ

לקראת.  יפה
אי מנון לנסוע

ישבנו.  הסכימו
היה תענוג ל .ץ

מי יד -  בתרם ש
           . בגופה

המשוררת הב
גורל בלת מול

ברובם, שירים

ידעתי שכל מ
מיון לפי נוש

אני , כותבת
חשבתי להדפ
נאמנה את תב

ׁשִ פֶֹלת ַהּנְ ּנְ ׁשֶ ּכְ
י ְוַעל ְחָטִנּיִ ַהּמַ
ת ֹוָלִעים ֵעיֻרּכְ

ָיְצאּו ַאֲחרֹוֵני 
רּוִיַעל ֲאַח  י ַהּיְ

ב, ַעל ֵאֶר עֶ ְוהָ 
יָנה, ע ֲאָבל ַהּקִ

ת ֲאָדָמ סַּ ְוַרק ּפִ
נַּ  ת ֶאֶרץ ׁשֹוׁשַ

ּוְכָבר ָהיּו ִניחו
ְפֵתי ַה מֹו ׂשִ ּכְ

  ּוְמַנֶחֶמת 
ְבִניתיוֹ  ֶצֶקת ּתַ
ית ו  ּלִ מֹו ַהּטַ ּכְ
ֶפׁש."     ַלּנֶ

עותק מן ה
הזמנלמעלה: 

014בפברואר 
פתוח שתינו 
זה היה יום

למלכה ולאמ
לשמחתי הם 
על ספסלי עץ
רגעים של טר
המות המקנן 
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ה הלוי

מת ואני חשה
,כמו הארה, ת

כך, לו קדושה
ה נתפס אצלנו
חיצונית כאחת
וחוץ דרך שני
תפילת שמונה

 ').1ד

ך 
הודהא וי

ת היומיום נעל
ה מלים נרדפות
פנימית. ואיל

ו"חוץ" זה, חוץ
ותה פנימית וח
ה זו של פנים 

הן בת, דושה"
ות" (ישע' ו' ד

סקי

חזיתיךָ 
אבן עזר

בהילות, תפוגג
יתן למצוא לה
כוונות לחוויה

יא נובעת מבח
לתי גשמי. בהיו
להתבונן בזיקה
לה הקרוי "קד
קדוש ה' צבא

ביה ליטב

קודש ח
למשה א

כל. החולין מת
הי קדושה? ני
מלים אלה מכ
מוש במילה הי

בל, קוסמי, דים
יונלי. ברצוני ל
תו חלק בתפיל
ק "קדוש קדוש

 אֹות
ׁשּואֹות , ּתְ

 –ֹות 

, צּון
 צּון.ְירֹוצֵ 

מֹוָראֹות , / ּבְ

, צּו ֵאל
, ת ֵאל

 ִהְתָראֹות

 רית.

צב

כן בק
וטי אוַפן

פך הבית להיכ
יתן להסביר מ

מות רוח. אך מ
ד. מטבע השימ
אם עצום מימד
מכל היגד רצי
הקשורים לאות
שמרכזו בפסוק

 ן עזרא

א ָכל ּפֵ ריִצים / ּבְ
רֹב תרגִּ  ים / ּבְ יׁשִ

ָלִאים / ְוִנְפָלאֹו
 ש ה' ְצָבאֹות!

יָמה ֵהן / ַיֲעִריצ
ָרִקים / ְי, ּבְ / ּכַ

יש ֵאל / / ְלַהְקּדִ
 ש ה' ְצָבאֹות!

/ ֲעִריצ -ֶרֶגׁש יַ 
ת ּלּוׁש / ְקדּוׁשַ ׁשִ
קֹול ַמְרֶאה / ְלה

 ש ה' ְצָבאֹות!

לב המיסה הנוצר

בשני פיו

נרות שבת הופ
דושה. האם ני

התרוממ, עלות
ה פנימית בלבד

כי א, קונקרטי
הקדושה , ם כן

ה, אוַפן"מם "
ש, קריאת שמע

' משה אבן

ְמִליִכים / ַמֲעִר
ים / ַמְר ַמְרִעיׁשִ

ֵאין ִנְרִאים / ִנְפל
ֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש

ֵאי ָרב ַרַעד / ּבְ ּבְ
רֹום ָעִפים ם / ּבְ
ה / / ְרׁשּות ִמּזֶ

דֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש

ֶר / ַמְרִעיִדים / ּבְ
ֵעת  ָתם / ּבְ דּוׁשָ

ק רֹב ֹנַעם / ּבְ / ּבְ
דֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש

פסוק זה הוא גם ל
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עיון ב

עם הדלקת 
כרוחצת בקד

התע, שלווה
יננהא, נראה

לא כמקומי 
אם, מסולקת

פיוטים שש
עשרה והן ב

/ ר' אופן

ַמְלָאִכים / ַמ
ים /  יׁשִ ַמְקּדִ
נֹוָרִאים / ְוֵא
אֹוְמִרים: ָקדו

מֹו ָלַעד / ב ׁשְ
ָרִפים אֹון ֹשְ ׁשְ
ׁשֹוֲאִלים ֶזה 
אֹוְמִרים: ָקד

המֹון ֵעִדים /
ֲהֻמָלָתם / ְקד

קֹול ַר  ַעם /ּבְ
אֹוְמִרים: ָקד

יש לציין שפ1
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 ביסודה עומד

ההיכל; שרפים
ובשתים רגליו 
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יותר בתפילה.

יו מלאים את ה
ובשתים יכסה 

מם והמועצם בי

רם ונשא ושולי
ם יכסה פניו ו

  

 

   
  , ם

 
  

  

 –  

 ,  

  

החלק המרומ, 

ושב על כסא ר
ם לאחד בשתי

  וי

  ַנֲעֶלה ְוֶנֱעָלם!

  ָך ָמֵלא עֹוָלם!

  , רץ ֵהִקים
ְרחֹוִקים   , ח לַָ

ָחִקים ,  ׁשֹוֵכן ׁשְ
ַעל רֹאש ַמֲהָלָלם

   ַחְדֵרי אּוָלם!

א ָוָרם   ,  ִנּשָֹ
ָרם   , ם ּוְבשָֹ

ָך יֹוְצָרם. ְלּתְ   ּבִ
ם?  ַמְלכּוְתָך ֻעּלָ

 ה נֹוֵתן ָאְכָלם?

  ,  ְקָראִתיךָ 
  אִתי ְמָצאִתיךָ 

  ִזיִתיָך.
  ַמִים ְוֵחיָלם

   קֹוָלם!

  ת ָהָאָדם?
ָעָפר ְיסֹוָדם  ר ּבֶ

  תם ּוְכבֹוָדם!
רּום עֹוָלם ,ֹות ּבְ

ם! א ֻכּלָ ה נֹוֹשֵ ּתָ

,בתוך הקדושה
  לנביא: 

אראה את ה' יו
פים שש כנפים

' יהודה הל

ָצאָך? / ְמקֹוְמָך

בֹוְדָך ְמָצאָך! / ּכְ

י ֶאֶרִבים / ַאְפסֵ 
ְבָטח ֹוִבים / ַהּמִ

ה , כרּוִבים / ַאּתָ
/ ְוַאּתְ ַע –ָבֲאָך 

ֲאָך  י  –ֹשָ / ַאף ּכִ

ס  ֵליֶהם / ַעל ּכֵ
אֵליֶהם / ֵמרּוָחם

י ֵאין ִב, ָבֶהם / ּכִ
/ ְוַעל ַמ –יָרֲאָך 

ה –ְקָרֲאָך  / ְוַאּתָ

י , ְתךָ  ָכל ִלּבִ / ּבְ
/ ִלְקָרא –אְתָך 

ּקֶֹדׁש ֲח רְתָך / ּבַ
א ָרֲאָך? / ֵהן ׁשָ

ָמע  ִלי ִנׁשְ ָך / ּבְ

ב / ֱאלִֹהים ֶאתֵש 
ר ב / ֲאׁשֶ כל חֹוׁשֵ
ִהּלֹוָת ב / ּתְ  יֹוׁשֵ
פְלֲאָך / ָהעֹוְמדֹו

ְסֲאָך  / ְוַאּתָ – ּכִ

משולב ב, אמור
תו של ישעיהו ל

המלך עוזיהו וא
על לו שש כנפ

אופן / ר'

ָאָנה ֶאְמָצ, ָיה

ְוָאָנה לֹא ֶאמ 

ָרב ְמָצא ַבּקְ ַהּנִ
ר ב ַלּקְ ּגָ ֹשְ ַהּמִ
ב ּכְ ה יֹוׁשֵ ַאּתָ

ְצב  ל ּבִ ְתַהּלֵ ּתִ

ל לֹא ִיָש  ְלּגַ ּגַ

ֲאךָ  ֹשְ ֲעֵל ּוְבִהּנָ
ה ָקרֹוב ֲא ַאּתָ
יֶהם ָיִעיד ּבָ ּפִ

ִמי ֶזה לֹא ִיי 

אֹו ִמי לֹא ִיְק 

ּתִ  ַרׁשְ י ִקְרָבתּדָ
ּוְבֵצאִתי ִלְקָר
ּוְבִפְלֵאי ְגבּוָר

ִמי יֹאַמר לֹא 

ידּו מֹוָרֲאָך  ַיּגִ

י ֵיׁש ָהָאְמָנם ּכִ
ּוַמה ַיְחׁשֹב ּכָ
ה ָקדֹוׁש  ְוַאּתָ

ַחּיֹות יֹודּו ִפ 

יֶהן  ַעל ָראׁשֵ

כא, ה"אופן"
חזון הקדשת

בשנת מות ה
עומדים ממע
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וינועו אמות, ו

קדשת יחזקאל

ה דמות ארבע
חיות... והחיות
בעתן ומראיהם
ילכו האופנים
ל הארץ יָנשאו
הנורא... וממעל

ואראהכבוד ה' 

לשמש שלוחו 
כצו אבסולוטי 
ס הכבוד שעליו 
תהילתו לפניו 
,פנינו. עם זאת

ער בין המראה 
מונה היא בעלת
לנוכח הדינמיות 
בכל זאת ננסה
ח הילולה בלתי 

 עם החוגגים.

נרמז –משה 
ל אחת שלושה
ן מופיע חרוז

הפסוק, ֵאזורה

כי השרת" (ראש

 שקל.

ל הארץ כבודו

של הק, שמימי
 ע:

ך האש; ומתוכ
מתהלכת בין הח
מות אחד לארב
ובלכת החיות 
ובהנשאם מעל
ע כעין הקרח ה

.. הוא מראה כ.

המחייבת אדם
,ת ממקור עליון

האנושיות: כס
פנים האומרים

אף בפיוט שלפ
והפע, ה במפורש

ה הפנימית לתמ
ל, "רצוא ושוב"

מעלה. אם - יות
של צהלה נוכח
וך שיתוף מלא 

–שם המשורר 
בכל, סטרופות

ת זו עם זו. כ
י מתחרז עם ה

יות הֹקדש ומלאכ

רוז ו/או משחד ב
 תר.

מלא כל 2באות

ף הוא חזיון ש
ל רמב"עיוטו ש

החשמל מתוך
הלפידים היא מ
חד בארץ ודמ
לאות עינים... 

 עמדם יעמֹדו
אשי החיה רקיע
.ת כמראה אדם

, תגלות עליונה
הקדושה כנובעת
יה" בעיני הרוח
ת הקודש והאו
שון הווה. זאת 
הדובר מופיעה
הטקסט. החוויה
ל כאן לנוכח ה"

המלאכים וחי, י
ת ראות ילדית 

ת, הרהור הגותי

שירת ימה"ב. ש
ט כולל שלוש ס

נות מתחרזותו
שהבית שליש

 אך.
פנים ושרפים וחי

ות קבוע המאוחד
תי צלעות או יות

 שון "בריח".

קדוש ה' צ וש

א, הקשר נוסף
עליהם נשען פי

ב ומתוכה כעין
בוערות כמראה 

א אופן והנה
פן... וגּבֹוָתם מל
ו האופנים; וב
... ודמות על ר
מות הכסא דמו

4-28.(

אציה על פי הת
את ה ה" מעמיד

כניתנת ל"ראיי
חיות, השרפים, 

ויה בלשבנ, ואה
אין דמות , כחת

והוויזואלי של 
" אפשרי מתבטל

קר, בורי המחזה
צא לפנינו נקודת
עות עצמית או ה

פי מוסכמות ש
. הפיוט5טרופה

; שתי הראשו
. כ, ל סטרופה

 ל.שלי. צ.
מולוגי) ומין מלא
מין מלאכים: "אופ

": מספר שורבית
ופה, הבנויה משת
תי הסטרופה, מל

קדוש קדומר 
 )1-4שע' ו' 

מבוסס על ה3
ע, את הפסוקים

ונגה לו סביב
הם כגחלי אש ב

וארא החיות ;
פן בתוך האופ
ל הארץ ינשאו

.4החיה באופנים
ות כסא ועל דמ

8דבר. (יחז' א' 

הסיטוא, אם כן
המושג "הקדשה

, ועם זאת, ב"ה
,ויות המלאכים
הקדשות הנבו
ודת תצפית נוכ
הסחף הרטורי 
"תבונן. כל "אני

ת הרגש של גיב
נמצ, מות הדובר

כל מודע ה ללא

מעוצבים על פ
שונה של כל סט
ארבע צלעות
הראשונים בכל

הציטוטים הם ש
גלגל (הקשר קוס
וא גם שמו של מ

שירה מודרנית "ב
שורה אחת בסטרו
ה הנועלת את בת

א זה אל זה וא
ת ימלא עשן (יש

3"בשם "אופן

א כאן מתוכו א

מתלקחת אשו
ת החיות מראיה
כמראה הבזק;
אשר יהיה האו

שא החיות מעל
רוח הכי , ומתם

על ראשם...דמ
קול מואשמע 

,מב"ע מעוצבת
אדמות. עצם ה
לדברו של הקב
מראה ה' ודמו
יטואציה בשתי
א מתוארת מנקו
ן מתפוגג מכוח
חווייתו של מת
המולה ותעצומות
ני רוחנו את דמ
נאחזת בשמחתה

חרוז והמבנה מ
ון באות הראש
כל אחד מהם 
שני הבתים ה

, ההדגשות בגוף 
ן" שני מובנים: ג
הוא גלגל. אך הו

א מה שנקרא בש
קה הימ"ב הוא ש
הוא הברה שלמה
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יעופף; וקרא
הספים והבית

נוי הפיוטיכ
לנביא. אביא

גדול ענן ...
חיות...ודמות
רצוא ושוב 

מעשיהם כאו
אצלם ובהנש
האופנים לעו
לרקיע אשר 
ואּפֹל על פני

באופן של רמ
של האל עלי
לשמש שפר 
מצויה דמות
ומסביבו. הס
למרות שהיא
לבין המתבונ

ולא, המשקל
הה, השוטפת

להעלות בעינ
והיא נ, צפויה

הח, המשקל
באקרוסטיכו

שבכ, 6בתים
בין 7מבריח

מכאן ואילך,2
למושג "אופ3
האופן מחד ה4

 השנה כד')
הסטרופה הי5
ית בפואטיקב 6
חרוז מבריח 7
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בה,  הראשונה

גה מן המשקל
ינה פוסקת אף
ריבוי הפעלים:
,ים". החרוזים
ת ה"תשואות"

ועל, באו לעיל
.. רצוא ושוב
"ברקים ירוֵצצו

משמש כמטבע
 אלה מוסיפים

בדרך האלוזיה
). השמחה14 
בו אין עוד, רר

הופעת הפועל
ן את נפרדותם
דרגה הרוחנית

הרינה, רעמים
על, חזיון זה, 

תו של התיאור.
  ר היא.

ימה והשמחה:
,תואם-לה באי

ראשון של כל
 זה רק שכרון

"ִעבדו את ה' :

ד משלו. בפיוט

35גליון 

של הסטרופה 

. ללא כל חריג
ת עוצמה שאי

וכן מתוך ר, ת)
ִלים... ַמְרִעיִדי
ם את תחושת

 הנבואה שהוב
.שאו האופנים

כבהן כלפידים 
המ, ל סטרופה

ות". שיבוצים 

חרונה מעלות ב
" (שמות כ'ות

נסתזיה) מסחר
מצב אקסטטי. ה

והן, מימד הזמן
המתרחשת בד

הר, התשואות 
ראים". כלומר
ל אף מוחשיות
אקסטזה באשר

ן בטקסט: האי
יים רגשות אל
פיעה בבית הר

אין, ה הפיסית
נאמר בתהלים:

 בעל חרוז מיוח

וטיות היתרה ש

אוזיות הטכנית
רננה המתוארת
 שתיים קצרות

ים... יׁשִ ׁשֹוא רּגִ
צימים בצלילם

ר על הקדשות 
מעל הארץ ינש
רחובות מראיה
החוזר בסוף כל
 קדוש ה' צבאו

  

הסטרופה האח
אים את הקולו
זוג חושים (סינ
א בהתעלות למ
בטלת הן את מ

ה, ה אקסטטית
, המעוף, בזק

לביטוי "ואין נר
שות גשמית על
תכליתה של הא

יעים לסירוגין
על פניהם מצוי
 "יעריצו" מופ
 זו רק הְרעדה

כנ, דה פנימית

  ו.
וף כל סטרופה, 

  .3ישע' ו' 

ציין את הקישו
  בתים.

א מעל הוירטוא
המעניקה ל, ת

מלה אחת (או
ים / ַמְר מְרִעיׁשִ

מאיצים ומעצ 

תבססים כאמור
הנשא החיות מ
 ישתקשקון בר

ה 10ֵאזורשל ה
דוש קדוש  "ק

ט טכני מוסכם.

ת האחרון של ה
רוא וכל העם 

ט מגיעים למיז
הוא, אם כן, ט

מב, להתראות"
ף הוא לחוויה
כל תנועות הב
אורה בניגוד ל

. אין בו ממששר
ת, גשמי ברוחני

מרכזיים המופ
". ע, עִריצּו ֵאל

תחילה (המלה 
. אין11רוממות

למותה של עבו

פיע בשיר כלשונ
שה) המופיע בסו
לש את הקדושה י

 כמו כן יש לצ
בכל הב ֵאזור ה

לה אבן עזראע
חיפה והיסחפות
ל צלע בעלת מ

י ים / ַמַמְקּדִ ׁשִ
, גרת טכנית

ל המלאכים מת
ובה " נוספים: 

יתהוללו הרכב
שיבוץ השלם ש
ושה בתפילה: 
אינם רק קישוט

" בביתהתראות
 מתן תורה: " 
ם לאורך הפיוט
סיומו של הפיו

"ל, ניין התפעל
זה אופייני אף

כ, אה. ואמנם
עומדים לכא, ט

נראה לעין בש
מבליעה את הג

בשני רגשות מ
ֶרֶגׁש יַ  / ע - ּבְ

צ מלכת, ר, ע
היראה ואת הר

של, ל התהילה
  ).11ל' ב' 

       
  צף הטקסט.

 חלק ממנו המופ
שלוששניים או 

וא הפסוק המשל
  לרומם.

 קדושת האל.
ריח מתחרז עם 

מתע, ורר גדול
של סח 8יתמוס

 היותה של כל
/ ַמעִריִצים... 
אינם אלא מס

ועה והקול של
ת הן וממקורו

"בחוצות י ק";
הש –וכמובן , 

ל חטיבת הקדו
וא, עה ולשאון

ול מראה / לה
 המקודש של 
שגב המתוארים
מראה וקשב. ס
רת המקור בבנ

ז תפים. ביטול
ותר של הבריא
מפורטים בפיוט

אינו , המולתו
משמוחשיות זו 

צב זה כרוך ב
 / ַמְרִעיִדים /
גוד. השורש ע
רך יחדיו את 
לא ּכוליותה של

" (תהלרעדהבו 

       
רצתחושה שבונה 

וק מן המקרא או
ת אחד (לעתים 

הו ֵאזורת המהווה 
ל –פחד. להעריץ 

המשלש את
החרוז המבר

אך ככל מש
הוא בונה רי

מתוך, לרגע
"ַמְמִליִכים /
שאף הם א

  וההמולה. 

תיאורי התנו
מ 9שיבוצים

כמראה הבז
)5(נחום ב' 

המרכזית של
אף הם לתנו

בקו" המלים
את המעמד
שותהילת הנ

הפרדה בין מ
ה בצור, א, ר

של המשתת
הגבוהה ביו
וההמולה המ
כל עצמתו ו
ניתן לומר ש

טיבו של מצ
"המֹון ֵעִדים
ואפילו בניג
סטרופה) כו

אל, החושים
וגילו יראהב

      
הת –ריתמוס  8
פסו -שיבוץ  9

בית – ֵאזור 10
שלפנינו הבית

לפ –לערוץ  11
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דווקא העובדה
מציבה, טקסט

כסוד עליון, ת
"ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש,

מניע הראשוני
יות אלה יש
לא רק במימד
ת גם בדרגות
עקרון התנועה

עד, וף ובנפש
נאצלות החל
הבריאה כולה
י בלב ליבה.

התהילה, היש
וקףמב"ע. בת

אותה חיּות, ה
בימת ה"אני"
,שאלה. ואמנם
של הדובר אל

ותו בכל אשר
ת השנים בין

נראה לוסופיה.
,כרה האנושית
השירה מתעלה
עין בסטרופה

כס הכבוד. ד
אינו מרומז בט
ל ההתרחשויות

,החוזר ֵאזורט ה
מיד סוד זה כמ
דה. התרחשו
, שג האקסטזה

הן משתקפות
ע, קרון היש
בג, ני האדמה

אה והרעדה 
מלים בקינן. ה
בוד ה' המצוי

 ה והתהילה.

את עקרון ה
באופן של רמ
אך אותה תנוע
בעי אלא על 
ובתו עולה הש
ייה הראשונה 

דובר ומוצא או
בית בת מאות
ם בתחום הפיל
מו" מחוץ להכ

וה, פי עמודים
ת באותו הרף 

זו מוקד אחד:
א מופיע ואף א
ח החיּות של כ
טאו. רק משפט
ְצָבאֹות!" מעמ
תכליתן היחי

תוך הבנת מוש
רוחני הגבוה.

וכות יותר. ע
פועל גם על פ

. היר12יצורים
קודש ועד הנמ
הללת את כב
היא היא השירה

לוי מעמיד 
כפי שראינו

א, ת כס הכבוד
טב-בחזיון על

ובתשו, תשובה
צויה כבר בפני

ונה אחת. 

תר אחריו הד
טומיה המערב
יכוחיה העקרים
ר כשהוא לעצ

בדיון בן אלפ
ייקט מתבטלת

לכוליות ז
שאין הוא
אותו כרוח
שאין לבט

ה' ָקדֹוׁש 
שלהן וכ

מ, לראות
הקיום הר
קיום נמו

פ, והחיּות
ן היאחרו

מחיות הק
שרה ומה
הבריאה ה

יהודה הל
,א מחוצה לה

ת הקודש תחת
ידי ביטוי לא 
לתו טמונה הת

והיא מ, רונית
סלית בעת ובעו

!

חד. בו זמנית
לוי את הדיכו
יות שלו ואת וי

ה"דבמידו את 
אנט הגיע לכך
סובייקט לאובי

 ניין זה.

האנושית ולא
ת בו אמנם חיות

באות לי, עדה
"אני" שבשאל
שי מרכזית ועקר
יותר ואוניברס

ָך ַנֲעֶלה ְוֶנֱעָלם!

 ָך ָמֵלא עֹוָלם!

ובתוכו גם יח ם
חד מבטל הל
ובין האימננטי

בהעמ, טומיה זו
לה. אלא שקא
כוטומיה בין ס

, ְקָראִתיךָ 

 אִתי ְמָצאִתיךָ 

י בענירה את עינ

ֶּבנֹו  אמן

בתוך התודעה
טורגי מוזכרות

הגילה והרע, ף
ה, סוד הקיום

אני" האישה"
יה אינטימית ב

ָצֲאָך? / ְמקֹוְמָך

בֹוְדָך ְמָצֲאָך! / ּכְ

י מחוץ לעולם
ף קולמוס אח
טיות של האל ו
שם קץ לדיכוט
חה הכרחית ש
עין. גם הדיכ

י , ְתךָ  ָכל ִלּבִ / ּבְ

/ ִלְקָרא –אְתָך 

קינסטלר שהאיר

אה הלוי על פי ה
מנורת הכנסת
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ב, והקדושה
מיקומו הליט

סוף-אין-עד
התוהה על 
נוכחותו של

פניי, אלוהיו

ָאָנה ֶאְמ, ָיה

ְוָאָנה לֹא ֶאמ

הבורא מצוי
קיים. בהינף
הטרנסצנדנט
שרק קאנט ש
אך גם כהנח
עליו בהרף 

 השלישית:

י ִקְרָבת ּתִ ַרׁשְ ּדָ

ּוְבֵצאִתי ִלְקָר

תודה לעדה 12

דמותו של יהודה
- ביצירתו ֶאְלָקן

ד
א
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מכוח פנימיותו
ופי שבין אדם
לעולם בהיותו

מצא "בחוץ"?
 התעכבות על

בבחינת, חולף
דרישת הנכסף
סות החושיות

,כרונולוגי, ארי
 הריהי מאליה
) מבטא היפוך
,צוקה לרווחה

בשאיפה אליו. 

ה מהמונו של
י בתוכו.מצו, 

הפרדה בין סוף
ת הסופי ומכיל

ות על התמלא
) הינה המלכת
ה בתוך המילה
 מושא הערגה
תוך התמסרות

עון. שני אבריו
מרחב של קול

בונה, על כיוון
די של פנים אל
ו מתרחש. על
,מר מדי צאתי

המכילים, ניים
פר. בהקשר זה

35גליון 

תגֶלה אליו מ
המרחק האינסו
 אינו נמחק ל

א יוצא? מה נמ
 בצל קורתו? 

אני" בבחינת הח
 של הנצחי. בד
ם ומן התפיס

תהליך ליניא ב
: התרוקנות זו

)5 (תהל' קיח' 
הופכת המ ,לב

טבעי או ב-על

והריהי ככניסה
,אם כן, ף הוא

היתה נוצרת ה
סופי חודר את
ול ה"אני" והן 
חילוף אותיות)
צאתי" מצוייה

שהיא ,  האל
מת, "בכל לבו"

עמוק וטע, ִתי"
מלזו הראשונה 

 היחס המורה ע
זהו מפגש הדד

מתרחש ואינ ש
כלומ, "בצאתי"

ר במצבים זמנ
ד עפפי של ילו
  רת החול:

 של האדם ומ
וה, ערגה אליו

הוא, לכאורהש

חדרו? לאן הוא
א ה' להתארח

מתוך ה"א, צמו
מת "מציאתו" 

ענייני היומיום
ב. אין מדובר 

זמני-פנימי אל
ני במרחב יה" 
באה מעומק הל
ל תלות בחזיון 

ו,  של האדם
אף, ה "בצאתי"

ה, לא היתה כזו
מעיקרה. האינ
רה הן על ביטו

אין" בח –"אני 
זאת: המילה "
שונה. מציאת 
 היוצא אליו "

  ות.

/ ִלְקָראת –אְתָך 
בונה ל, קראת"
מילית , אות ל'

ז ההיענות לה.
 אליו. המפגש

", את ציון הזמן
הרי מדוב, דש

הסופ, ליניארי
 בהגדרתו לשי

.  

בעצם פנייתו 
ין האל ובין ה

ובניגוד ש, אה

? מסף ביתו? ח
לקראתך"? הבא

תוך עצהאדם מ
הפרטי מתקיימ
ההתרוקנות מע
לתחושת הנשגב

אלא בהיפוך פ 
עננ, יה קראתי

נייה לבורא הב
ואין בה כל, וי

שת בפנימיותו
ן הדובר במלה
אינסופית. אם ל

היא בטלה מ, ו
ק זאת. הוא מור
יינות ה"אני" (
יתן לומר אף ז
לת את הראש

את האדם , ת
ה היא המציאו

ִלְקָרא, ְקָראִתיךָ 
מהקריאה ל"ל
ת הקריאה. הא
ת תנועתה של 
הדדית מתמדת
עלה בדעתנו א
 למציאות הקו
 בתוך הזמן ה
ר הגות השייך 

טיקה של ימה"ב

מצוי האל ב, 
ת ההפרדה בי

כפי שנרא,  כי

ן יוצא הדובר?
ומה פירוש "ל
 אלא יציאת ה
טישת ה"אני" 

ה, רגעי חסד
מביאה ל, שמי

, ר כך מצאתי"
וק "מן הֵמצר ק
מתוך עצם הפנ
שה אליבא דהל

הפרטי מתרחש
" שאליו מכוון
מה התנועה הא

כפי שראינ, ם
מצאתיך" מחזק
אלוהות. התאי
 של האדם. ני

כולל, אם כן 
כמו מחבקת, ה

מציאה. המציאה

", בבתים אלה
א. המעבר מ, ר 

כולל את, ת דרך
ואת, ל הקריאה

ת גם תנועה ה
אינסוף. אם נע
צא מן החולין 
ינת רגעי חסד

שיר, ר של הלוי

       
קישוט בפואט –ן 

,זמנית-או בו 
. בכך מתפוגג

אם, חק באחת
  דת.

מנין –קָראְתָך" 
ל "חוץ" זה? ו
רה לנו שאין זו

עולם הזה. בנט
בר, ף. ואמנם

 של הקיום הגש
דם יצאתי ואחר
חנית. אף הפסו
יורית דומה: מ
ב. זוהי הקדוש

תחום האני ה
 היכל. ה"חוץ"
אה זו היא עצמ
בתים הראשוני

מ –"צאתי  13וד
ב, הפנימי, תר

מת בפנימיותו
, זו האחרונה

מכילה, דההיחי
מציאות היא המ

השני המופיע ב
, ק -תו שורש 

קראת" בבחינת
 המתמסרת של

עת ובעונה אחת
אותו כמפגש בא
ם בהם אני יוצ

בבחי, האינסוף
את שירו הקצר

       
שון נופל על לשון

,מלכתחילה
המשתוקקת.
לבוראו נמח

תנועה מתמד

"ּוְבֵצאִתי ִלְק
מה טיבו של
צרוף זה מור

יסודו של הע
מצוי הנכסף
והמרחביות 
בנוסח: "קוד
לאות רוח הּמָ
זה בלשון צ
המצר למרח

יציאה זו מ
ה"חוץ" אל 

מציא-יציאה
ובב, ואינסוף

אותו. הצימו
ה"חלל" הנו

מציאות האמ
"מצאתיך".

והמציאות ה
טוטלית. המ

אף הצימוד ה
נובעים מאות

. ה"לקוקשב
את התנועה 

אך בע, פנים
כן ניתן לרא
באותם רגעי

בתוכם את ה
ניתן להבין א
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בדים לו בעצם
שחררת אותנו

 דים:

השתוקק פעם
את סוסו ורכב

"? רק הקב"ה

לבית שב ורכב

ימי חל גם על
מתייחסת אל
רץ? הנה שמים
ו של פסוק זה
,ם ֶאת ָהָאָדם?"
לוהים ֵישב את
אף הוא מהווה
ם בו מהללים

הביניים שבנה
,א מרכז היקום

מקור, הראשון
"הוא השכל
עתו על העולם

ף שאנו משועב
מש, עם הבורא

מאגדות החסי

ה, איש כפר, ד
. ותיכף חבש א

 הדלת וקרא:

ל עצמה "אני"

בלי להיכנס ל

קרו של האינטי
לם". אמירה זו
ת אדם על האר

). תחילתו18' 
ב / ֱאלִֹהים ֵיׁשֵ

אל, ההפך: כן
דם!" בית זה א
מצוי בכל מקו

וגית של ימי ה
ת זו הארץ היא
הוא המניע ה
כלומר האל.
ס"ה)... השפע

 ִשי.

הגשמי והחולף
תנסות במפגש 

קרובה באחת 

ח): חסיד אחד
דכי מליחוביץ'
בקוצר רוח על

כולה לומר על

שו הצמאה ומב

בכלל. אך עיק
מה "חדרי אול
שב אלהים את
תי" (דב"ה ב' ו
י ה: "ָהָאְמָנם ּכִ

זו אצל הלוי ה
ִהּלֹוָתם ּוְכבֹוָד ּתְ

). אתה מ4כב' 

ונה הקוסמולו
פה קוסמולוגית

גלגל הראשון
,ומעל הזמן

(מורה א' פרק 

 1977ושלים, 

י  ּוא ְלַבד ָחְפׁשִ

דַֹני!" ָאְמָרה ַנְפׁש

מייצגים את ה
כבר בגדר הת

מצוא משמעות 

של פסח הגדה
ר' מרד, הצדיק

וכשהגיע דפק ב

ולם בריה שיכ
 לא אחר.

השביע את נפש

ם של האד, בר
אחת כמה וכמ
: "כי האמנם ֵי
תהזה אשר בני

טרופה האחרונה
שאלה רטורית 

ב / ת ָקדֹוׁש  יֹוׁשֵ
ראל" (תהל' כ

התמ, הגלגלים
ם. על פי השקפ
רגות היש. הג
שמעל המקום

גם יחד ( הידוע

רן, הוצ' כתר ירו

/ ֶעֶבד אדַֹני הו

קֹו / "ֶחְלִקי אֹד

ירת ימה"ב בש
שהיא בעצמה 

ה"אני" ניתן למ

חר" (מתוך ה
תורה מרבו ה- ר

ו, ו של הצדיק

איפה יש בעו
הוא ול, ר "אני"

ה, לה מפי רבו

מיותו של הדוב
אָך" על , א ִיּשָֹ

ת בית המקדש:
אף כי הבית ה
אשון של הסט

משתמע מש, 
ה ָק, ו כי "ְוַאּתָ

שב תהלות ישר
ה. 

שור לשיטת ה
ר ע"י הרמב"ם
מייצגים את ד

שמת העולם ש
דעת והיודע וה

ין הרב שלמה גור

בֵדי עָבִדים ֵהם 

ל ֱאנֹוׁש ֶחְלק ש ּכָ

מן" ו"תבל" ב
ש, ההכרה בכך

.

של יציאה מן ה

ני הוא ולא א
לה לשמוע דבר
אל עירו וביתו

!

 ן הבית ואמר:

 החסיד.

 כי:

שאומר אני? 
צמו יכול לומר

סיד דברים אל

נו במרחב פנימ
ל לֹא סמי: ְלּגַ "ּגַ

המלך בחנוכת
לּוָך  לא יַכְלּכְ

יבוץ בבית הרא
,לשלמה המלך

אם בעפר יסודו
אתה קדוש יוש
בעצם האמונה

כר למעלה קש
ן השארמצה בי

המ, ם גלגלים
הוא נש, חיים

או הד, המושכל

של פסח שהתקי

ג   24 ּגַ 

ַעְבֵדי ְזָמן ַעְב

ׁש ַבּקֵ ן ּבְ ַעל ּכֵ

המושגים "ז
קיומנו. אך 
משעבוד זה.

בהקשר זה ש

אנ –אני ה' 
תשוקה גדול
שעה ארוכה

פתחו לי -

נענה הרב מ

מי שם? -
השיב  –אני 

מרדצעק ר' 

מיהו זה -
בכבודו ובעצ

כששמע הח
 14לכפרו.

עד כה שהינ
המרחב הקו
דברי שלמה
ושמי שמים
מופיעה כשי
אך בניגוד ל

גם א, האדם
שיבוץ: " וא

מצוי , אותך

הגלגל המוז
ואו, אריסטו

וסביבה נעים
התנועה והח
והמשכיל וה

מתוך הגדה 14

-
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עתו על העולם
,רחבי הבריאה
ת שבין שיטת
 הינה "ביטוי
של הבריאה...

נשימת פוגה...
עד-אותו דחף

אל חיים, מש
.16בכל נברא"

  לנפש האדם.

,פה השלישית
תבונן בקירבה
,ב"עיני הרוח"

  לבד. 

 צירוף מטפורי
. מושאו של
ם להופיע אלא
ן שהינו חושי

שהיא, ניגודים

ֵאזורני בתי ה
כולו. הביטוי-

מו: אתה מצוי
ראוי לציין את
רחוקים ביותר.

מגידעשה ידיו 
," (שםע קולם

דיבור שאינו 
 זו סובלימציה

35גליון 

 ס"ה)... השפע
התשוקה בכל ר
קשר המשמעות
פמן: שיטה זו

כסוד הנצח ש
שאיפה ללא הפ

א, צחים אפלים
הרי קיום שבמ

דו שהוטבע ב
א מקור החיּות 

האחרון בסטרופ
). מעניין לה3 

ואף לא ב, בשר
מת בקדושה בל

האוקסימורון: 
ם זה בצד זה
ניגודים יכולים

והן בדמיון, ת
ה של אחדות נ

הן הגותית. ש
- וכנמצא בכל

ורון בפני עצמ
של כל נמצא (ר

הקצוות הר, ץ"

ם כבוד אל ומע
בלי נשמעברים 

,פסוקי תהלים
. ולדעתי אין 

1962 . 

(מורה א' פרק 
רות הכוסף וה

על ק 15בוהה."
של דויד קויפ

 אל הצורה כ
יכה ונהירה וש
ולים מנבכי נצ
במדומה אל זה
 שלטונו וכבו

נצחי כפי שהיא

מופיע בבית ה
דך" (תהל' סג' 
שאינה בעיני ב

המתקיימ, דיעה

 כה לגבי הוא ה
ך כדי קיומם

נ על פיה אין, 
 מבחינה לוגית

חוויה, וי רוחני

הן לשונית וה
דר מן העולם 
הריהו אוקסימו
 מצוי בקרביו ש
ם ב"אפסי ארץ

  שלישית: 

שמים מספרים
מר ואין דבין ֹא

 בפיוט והן בפ
 עצמה לדיבור

2רב קוק תשכ"ב 

הידוע גם יחד (
 סיבה להתעור

ד לשלמות הגב
 דרך דבריו ש
כמיהת החומר
בכל. מקור הלי
לי יצורים העו
צללי קיום שב

חותם, בעותיו
רגה למוחלט הנ

שיבוץ המ, תיך"
אות עוזך וכבוד

זוהי ראייה  ן.
ידהי ראייה של 

כל הנאמר עד 
ה את זה תו
,תפיסה מוכרת

הן, חינת זמן
צג גילורון מיי

ה,  את הפיוט
 הקב"ה כנעד

ה, קסימורון זה
ן הלאה: אתה 

כמו גם, קרוב")
ל הסטרופה הש

 מיד לעין: "הש
ה דעת. אי ה ְיַחּוֶ

הן , מופיע, ה
פכת הבריאה 

מוסד הר  ימה"ב,

דעת והיודע וה
היא , ו הנעלה

עד, רה לצורה
תן לעמוד גם

כ, יע הראשון
 צמאון היש ב
 פוסקת של גל
חֹמר נדחף מצ
..טביעת אצב
הוא מתוך הער

י "בקֹדש חזית
ש חזיתיך לרא

ובין חזו, ה), א
של רמב"ע. זוה

אפשר ביטוי לכ
מבטלים זה ,ה
מחוץ לכל ת, ן

הן מבח, מרחב
האוקסימור, כך

  או כאחד. 

השלד הנושא
מעמידים את 

איברי אוקד מ
את העולם. וכ
לה "ֶקֶרב" ו"ק

של ֵאזורפיעה ב

  ַמִים ְוֵחיָלם
   קֹוָלם!

ים י"ט מזדקר 
ר ולילה ללילה

ה שאינה ראייה
 ניגודים זו הו

       
  עת.

רות העברית של 

או הד, המושכל
דרגת מציאותו

מצור, ה מעלה
בין הפיוט נית
להידמות למני
תהוות... אותו
ה גאות בלתי 

י אדירים שהח
לה מעשי ה'.

מּונע אף ה,  כן

ותו של הביטוי
הלים: "כן בקֹד

א, (ר, ה, ז, ן ח
 חושי בפיוט ש

שוני היחיד המא
צויים בסתירה

אם כן, ן עומד
הן מבחינת מ 

אם כ, קשר זה
ה ועולם ומלוא

סימורון הוא 
,כפי שראינו 

אחד, א עולם"
ואתה מכיל א, ם

שותף של המיל
דים נוספת מופ

א ָרֲאָך? / ֵהן ׁשָ
ָמע  ִלי ִנׁשְ ָך / ּבְ

וך מזמור תהלי
ליום יביע אֹמר
בדומה לראייה
. דרך אחדות 

       
, דעאוצר ישראל

מחקרים בספר ,ד

והמשכיל וה
היא בכך שד
לעלות מעל
הגלגלים לב
לכיסופים ל
כיסופים לה

אותה, היקום
בכוח געגוע

אל, שבצורה
אם, הקוסמי

זוהי משמעו
אף הוא מתה
הלשונית בין
כאותו חזיון 

הצירוף הלש
שאיבריו מצ
האוקסימורו
,זה אחר זה

במהותו. בה
כחוט השער

האוקס, ואכן
,שבתחילתו

"כבודך מלא
בתוך העולם
השורש המש
אחדות ניגוד

ִמי יֹאַמר לֹא 
ידּו מֹוָרֲאָך  ַיּגִ

השיבוץ מתו
הרקיע. יום ל

). ב1-3פס' 
נשמע לאוזן

      
א ,לוינשטיין 15
קויפמן דויד 16
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רה של "פלאי
 כבוד האל.

ר דרך הלשון
. הוויה שהיא
כך ניתן להבין

בהיותה היא, ר

הקב"ה קרוב
ֲאֵליֶהם" מדגים

על פי , הקודש
יה"ל אינו יכול 
החושים הנובעת 
די מציאותן של 

ם!". 

יר. אף זו אינה 
ה לי שיש בה 

שאלות כך של
רחבות פנימית. 
והופכת לחלק 

. זוהי תכליתן ת
את היקף , אלה

יכול , הקשר זה

הסינסתזיה בונה
כדברי יחזקאל. 

(זוהי הגדרה  ת
כתכלית רוחנית 

מעבר  –חוויה -

שיר, א תהילהי
אה לראות את 

תזיה. הוא יוצר
יגי או הייררכ

רים כולם. רק כ
ניתנת לתיאור

אלא ברוח., ד
ֲא-מוד "ֲעֵליֶהם

 טורגי:

הקדושה: חיות 
יאור זה לגבי רי
על פי תפיסת ה

כי תוך כד, מנית
ם א ֻכּלָ הוא "נֹוֹשֵ

הרף לאורך השי
נראה, הריתמית

בא להצביע על
קה לאדם התר
יו של השואל 

ַדַעתלְ , של הרוח
את היקף השא

בה, אוקסימורון

ין חוץ ופנים. ה
כ, בלב הענן

על השניות ירה
מעמיד עצמו כ
- ושים. ההוויה

ריאה עצמה הי
יאלקטית: הירא

יוצרת הסינסת
סדר כרונולוג
ו חותרים הדבר
אף היא אינה 

ד הגשמי בלבד
עלות. אף הצימ

 ״אל".

קף מיקומו הליט

ה של הוויתיות 
ות אותו. אך תי
ושגיה ודמוייה ע
ומתבטלת בו זמ

כפי שה, תן עליו

מופיעה ללא ה
בר לתרומתה 

ש באמצעי זה ב
ות עימה מעני

בקרבונספגת 
תה הנמשכת ש
אלא מרחיבות 

רק  רוח חיותה.

את הניגוד שבי
אש המתלקחת

שמיאחת תוך 
מ, ר לסינסתזיה

בר לאחדות הח

י כרוחני. הבר
מונה עמדה די

כזו ש, חושית
הוא מבטל כל

שאליו, השערה
שא, ירבה אליו

, רם

, ם

א מדובר ביסוד
חוויה של התע
עה אל מקום: ״

הקדושה בתוק

, ם עֹוָלם
ם!  שֹא כּלָ

זמני- בואלא ה
ס הכבוד ונושאו
" היוצרת את מו
שגבת מתקיימת 

הוא גם נושא אות

ה, ה הריטורית
. מעביניימית-

סימורון. השימוש
ת השאלה ולחי

ההולכת, ליאה
לחלק מחיות, חי

השיר. אין הן א
בהיותה ר, חדות

מבטל , בדרכו
ת החושים לא
גודים לשלמות

הוא חורג מעבר
ים מצוייה מעב

 של הקדושה.

החומריהבנת 
מֹוָרֲאָך" טמ –ָך 

של חוויה ח ה
משום שה, ום

נגיעה בחוט ה
לה ְוֶנֱעָלם" לקי

מו": 

ס ִנּשָֹ  א ָוָרַעל ּכֵ

ָרם / ֵמרּוָחם ּוְבשָֹ

שהרי לא, טלי
יותר מכל , צמו

ותנוע –"על"  –

חוזר אל חזיון ה

רּום ָהעֹוְמדֹות ּבְ
ה נֹוֹשֵ – / ְוַאּתָ

,ק כאן את הלוי
מצויות תחת כס
חום "עיני הרוח"
ב. התמונה הנש

ה, על כס הכבוד

יוט הוא השאלה
פואטיקה הימי
לזו של האוקס
נות להכיל את

אלה עצמה לפל
נים הח חומר הּפְ
רבות שברצף ה
תפוגגת אל האח

 טורית בפיוט.

כל צירוף , ורון
תמזגות תפיסות
מצרף את הניג
עצמו). בכך ה
אחדות הניגודי

זהו לב ליבה שש

אלא , לרוחני
ף בצימוד "ָרֲאך

העצמהן אינו 
רגת מזמן ומק
ה שהיא הוויה. 
בין מקום "ַנֲעֶל

ר כשהוא לעצמ

אָך ֲעֵליֶהם /  ֹשְ

ָקרֹוב ֲאֵליֶהם /

ינה ריחוק טוט
מרוחו שלו עצ
–ו מציין מקום 

ים את הפיוט ח

ת יֹודּו ִפְלאָך / 
ְסאָך  יֶהן ּכִ ָראׁשֵ

ה החיות מעסיק
מ, נביא יחזקאל

בתח, חום החזיון
ם של זמן ומרחב
"דמות" הקב"ה ע

י נוסף של הפי
גרידא של הפ

המתקשרת, ונה
. הנכונתשובה

בה הופכת השא
ייתה הופכת לח
ת הרטוריות הר

עד שזו מת, גית
בה לשאלה הרט

ה והן האוקסימו
שבה מת, טטית

, לעומת זאת, 
ת לאוקסימורון
שורש הווייתה. 

סטטית. אפשר ש
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של החומרי
גבורתך". אף

האוקסימורו
החור הווייה

חוויה. חוויה
את הקשר ב
עצמה "הדבר

ּוְבִהּנָ

ה ַאּתָ

קירבה זו הי
לאדם יותר מ

בהיותו, זאת

המסי ֵאזורה

ַחּיֹות
ַעל ָר

אך לא מראה
חזיונו של הנ
להישאר בתח
מן הפרמטרים

" תחתהחיות 

קרון מרכזיע
בגדר קישוט
חשיבות עליו
קיומיות אין

במקום תשוב
מהוויתו. חוו
של השאלות
הסתירה הלוג
להיות התשוב

הן הסינסתזיה
חוויה אקסט
האוקסימורון

אוקסימורונית
או כש, שלה

לחוויה האקס
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לד

ימון
)2012, (ספרא 

,ו כשם הספר
הנושאים, שפט

ת את זו המרכז
ואב וללא חת
 לשמוע אותם

ר העברי אסרו
,גיעו מאירופה
יתי מוכת יגון

35גליון 

ם וורמבול

תרגום

תמי לי | 
 ן טעם לכתוב

וג שלה ששמ
ית. מבנה המש
ת אך מאפיינות

כו, ק מתמיד
יכולתי ממש 

  שה זו. 

ספרה... בבית 
 פליטים שהג
 וחצי כבר היי

 -  יואכים

לושה ת

 לתרגם
חות מאמת אין
לעת עתה בבל
מקורה בגרמני
ויה הישראלית

עיסו, יאניות"
י,  את שיריה

שולמית בתחוש

לוש.ה מגיל ש
יתה מאוכלסת

בת חמש... ת
, ם

ני 
ון 
ל 

בר 
ם 
ין 
י. 
ה 
ת 
ה 
תי 
ה 
ל 
, ל

תמי לימון

של, קור

אין טעם
פחבספרה , פל

יא מפרסמת ל
תבת עברית ש
מתחברות להוו

ת "ברכטיחרצוּ 
שכשקראתי, ך

שיתפתי את ש

כה וקיללתי בה
בת ילדותי היי

שהיה פעם בית
בעצם ...יידיש 

 בעיקר כשאנ
הניגו . מטלטל
מצי,  היחידה

ר תורגמו בעב
שבחר לתרגמ
ת והלשונית בי
ן הזה לא מקר

של יידישמן ה
כזת והמצמצמ
ווחת. כשאלז
ת בסלון ספרות

ינה שחבל שא
עברית...". קה
שולמית אפפל

  

אפפל – ת

שה מק

מאמת א
ל שולמית אפפ

ים אותם הייא
ושה שהיא כות

שלא מ, ת לעין
ת ונחחדוּ , לג)

לה גרמו לכך
נות הראשונה ש

רכ יידישברתי 
כל סביב ...יש

ה להם ממה ש
י. דיברו שם 

.יידישבשוב 
דות עם חומר 
הייתה שפתה

מית אפפל כבר
כן שגם מי ש
בקרבה התכנית
תרגום. הדמיון
פל שנובעת מ
כתיבה המרוכ
ור גרמנית ר

שיריה בגרמנית
 העז לומר לה
י הרי כותבת ע
 שיריה של ש

 קור בגרמנית. 

שולמית א

 שלוש

פחות ה: 
 עם שיריה של
עי שירה פרוזא
התחמק מהתחו
מילים שקופצות

של, יער, נהר
בזיכרון; כל א
רמנית. בהזדמנ

ביסיפרה לי "ד
יידייא מילה ב

 השפה נשארה
חתי עולם סוד

 הפסקתי לחש
יש לי התמודד

ה יידיש, סבתי

דמים של שולמ
קרואטית. יתכ

חש ב, ה דווקא
רית לשפות הת
ל שולמית אפפ
ד לגרמנית. ה
פת צורת דיב

 קראה פעם מש
אחד האורחים

ניא"ענתה:, ית
ת שיקרא את
ב שנכתבו במק

 ש

 הקדמה
במפגש שלי

וגם עם קטע
קשה היה לה

מ, המרכזיים
אירופאית (
במשפחה וב
מתנגנים בגר

"בילדותי" ס
עלינו להוצי
אנשים שרק
ובסתר טיפח
מעולם לא

כותבת; כשי
של שפת ס

  אותי."

שירים מוקד
לרוסית ולק
לשפות אלה

ברשפתה הע
העברית של
קרובה מאוד
שלה משקפ
לסקר שילר 

בירושלים וא
כותבת עברי
דובר גרמנית
עשוי לחשוב
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  לא ביער

ַער ּיַ  לֹא ּבַ
ַדת ָנָהר  לֹא ַעל ּגְ

ִית ּבַ  ּבַ
ֶחֶדר  ּבַ

ְלָחן ֻ  ְלַיד ַהׁשּ
יְלֵעיֵני ִאּמִ   
א  ְקּפָ ּתִ   ׁשֶ

  ֶהֶגה ְולֹא ּתֹוִציא 

ד הּוא ָיִרים ֶאת ַהּיָ ׁשֶ  ּכְ
ֹראׁש  י ֶאְגרֹוףְוִיְדּפֹק לִ   ּבָ

Nicht im Wald 
Wald im Nicht  

Nicht am Flussufer 

Zu Hause 

Im Zimmer 

Am Tisch 

Vor den Augen meiner Mutter 

Die erstarrt 

Und kein Wort sagt 

Wenn er die Hand hebt 

Und mir einen Schlag auf den Kopf verpasst 

 
 סלט

יָמִנים.  ּסִ יר ּבַ   ָהִייִתי ְצִריָכה ְלַהּכִ

ֲעָוִנית. הֶ  ַ ּה ַהׁשּ ּלָ   ָחלּוק ׁשֶ

ל ָאִביו  ט ָהָרדּוף ׁשֶ ּבָ   ַהּמַ

ל ָהָרִהיִטים  פּוא ׁשֶ ַעם ַהּקָ   ַהּטַ

ה  ְלִחּיָ ּמִ   ָהאֶֹרז ּבַ

  ר ָהאֶֹכל ִעּקָ בְּ 

ָלט  ּסָ ִהְפִריׁש ִמיִצים ּבַ ָצל ׁשֶ   ּבָ

ִהְתַחְמֵצן ֵמָחִציל ְמָלפְ    פֹון ׁשֶ

ְרָסה ּקָ ה ׁשֶ   ַעְגָבִנּיָ

ד  ם ִמּיָ ָ   ָהִייִתי ְצִריָכה ָלֵצאת ִמׁשּ

ֵאר ַלֲעׂשֹות ִאּתֹו ְיָלִדים ָ    ְולֹא ְלִהׁשּ

  

 
 
 

Salat 
Ich hätte es sofort merken müssen. 

Das Wachstuch. Ihr Morgenrock 

Der verfolgte Blick seines Vaters 

Der erstarrte Geschmack der Möbel 

Der Reis im Salzstreuer 

Vor allem das Essen 

Eine Zwiebeln die ihren Saft in den Salat ausscheidet 

Eine Gurke die neben einer Aubergine oxidiert 

Eine zusammenfallende Tomate 

Ich hätte da sofort ausziehen müssen  

Und nicht bleiben und keine Kinder mit ihm in die Welt setzen  
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Sie nenn
 
Sie nennen

Ich wurde 
Namen nic

Mein Vate
Großmutte

Was jetzt d

Ich bin auf 

Meine beid

Mein Gelie

Wenn er da

Hätte man 

Eine Jüdin 
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nen mich

n mich Apfe

mal in aller
ht hebräisie

er war Po
er in Russlan

die Ukraine 

f Zypern geb

den Großvä

ebter war au

a geblieben 

seine Töch

 muss nicht

h Apfel 

el wie den F

r Öffentlich
ert habe 

ole meine 
nd 

 ist 

boren mein

äter waren K

us Emmanu

 wäre 

ter nicht in 

t erst an Sex

  ַסְקסֹוְנָיה

  

Führer der N

hkeit dafür 

 Mutter in

n Mann war 

Kommunist

uel 

 Beit Ya'ak

x denken um

אוֹ  ַס-ּנֵ ָנאִצית ּבְ

  ם

רּוְסָיה    י ּבְ

  ָתם

ֵאב ֹראׁש  ל ּכְ  קּבֵ

Neonazi-Be

ausgeschim

in Rumäni

r Spanier 

ten in ihrer 

kov aufgeno

m Kopfweh

Ap 

נּוָעה ַה ֹאׁש ַהּתְ

ם ֵ י ֶאת ַהׁשּ ִעְבַרּתִ

רֹוַמְנָיה ָסָבִתי  ּבְ

י    ה ְסָפַרּדִ

ְצִעירּות יְסִטים ּבִ

  ל"ֵבית ַיֲעקֹב"

ֵדי ְלַק על ֶסְקס ּכְ

ewegung in

mpft dass ic

ien gebore

 Jugend 

mmen 

h zu kriegen

pfel ם לי

Apfe ֹמֹו ְלר ּכְ

פֻ  ּלֹא עְמבֵּ  ּבְ י ׁשֶ

י נֹוְלָדה  ָלִני ִאּמִ

  ִאיָנה 

עְ  ִלי ָהָיהִריִסין ּבַ

י ָהיּו קֹומּוִני ֶשּלִ

נּוֵאל   ֵמִעּמָ

ָאר ׁשָ    ם  ִנׁשְ

לֹות ְל יּו ִמְתַקּבְ

ְחׁשֹב ַעצִריָכה לַ 

n Sachsen 

h meinen 

en meine 

n  

קוראים
  

lקֹוְרִאים ִלי 

ַעם ָנְזפוּ  י ּפַ ּבִ

ָאִבי ָהָיה ּפֹוָל

ו אּוְקָרִא ַעְכׁשָ

ַקְפִרנ י ּבְ ֹוַלְדּתִ

ים ׁש ּבִ ֵני ַהסַּ ׁשְ

ֲאהּוִבי ָהָיה ֵמ

ִאם הּוא ָהָיה

נֹוָתיו לֹא ָה ּבְ

ה לֹא ְצְיהּוִדיָּ 
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מסילות ברזל ,
חוג הגדול קופץ 
, גיעות בו בזמן

, מימין, ראשים
הרת אל התחנה
האדומות בקצה 
גלגלי הרכבות
יוכל לקפוץ על 
ולמשוך אותו 

לעלות , י נשלט
ה שיש לפניהם 
חל). הוא מביט 
ק עמם בגורלם. 
סיטה? ממסיבת 

הם , וא משלהם
, שיצטרף אליהם
שר? מהמשרד?

תק! תק! תק!,
הן , הנה, ם. הנה

לו בצינעה בצל 
והרכבת מימין 

למחנה. 

ו במרכז הצומת 
ו לבחור בחיים, 
א יודע שנפשו 
שקול מחדש את 
רגע כוח איתנים 
לם ממתינים לו 

 רזל

,משכות מימינו
! תק! תק! המח
שתי רכבות מג

והר, ים וילדים
כבת מימין דוה
בניין הלבנים ה
י של המחנה. 

י, רכבת משמאל
לתפוס בידו, ם

בלתי, דחף עצום
אלה, ת שמימינו

ע! הוא מתחלח
שיתחלק, ליהם

בא? מהאוניברס
הן הו, ר אנשים

מתחננים ש, לו
רים? ממכון כוש

עון הגדול צווח
לולים מקבילים
אדומות החבוי ל
שמיים גבוהים, 
ותצא אל מחוץ 

רגע זה, בעומדו
בן מאליו שעליו
ד להתעלף. הוא
וק לזמן כדי לש
א יהיה. באותו ר
ל, הרכבות, כול

ז

ת הבר

סילות ברזל מתמ
אותו צועק: תק!
עות את אוזניו.

נשי, של גברים
לו שהרכ ברור

בב, קטר ואנשים
אה בקצה השני
ימין וגם את הר

הרבה ידיים, ים
חור. הוא חש ד

האבות, האמהות
של עשרים רגע
שים שיצטרף א

הקייטנה? מהצב
מזהה יותר ויותר
אנשים קוראים ל
רונות? מנשף פו

ת משמאלו. השע
בות הנעות במס

אל בניין לבנים א
מסתלסל אל ש
הנה, עוד רגע ו

ור בחיים. אך בר
לא נשמע לו מוב
רחר, הוא עומד
כאן. אך הוא זקו
ר, עוד מעט ולא
, מסילות הברז

רבקה ר

מסילות
סיפור

ילות ברזל. מס
נק. הוא שומע א
ותובעניות קורע
סים בראשים ש
חר את הרכבת.

ק, קרונות, ולה
אל שער היציא
יג את הרכבת מ
טות לעברו ידי
רכבת עליו לב

ה, ראשי הילדים
בל על הדעת ש
ת הרכבת ומבקש
מבית הספר? מה

הוא מ, וכן, בטו
גם משמאלו א
התיכון? מהטיר
עלינו לחיות. 

הרצות, מימינו
ק בין שתי הרכב

זו מימין א, עודה
ועמוד עשן מ
ל המחנה, הנה,

מצווה לבחודם 
זה ל - ו הבחירה 

ראשו סחימין. 
דרך להימלט מכ
מן הולך ומתקצר
ב, מחוגי השעון

צומת מ

ומד בצומת מסי
השער שעון ענ
צפירות חדות 
הקרונות דחוס

אל תאח, מהר
ָלע כו היא ִתיּבָ
מאל מובילה א
זדרז יוכל להשיג
הרכבות מושט
להחליט באיזו

ב ההזדהות עם ר
ל הבלתי מתקב
תחינה מחלונות

מ –מכיר אותם 
א מחדד את מב
לם גורלו. אבל 

מה –פים אחדים 
חובה , לחיות, ת

הרכבת הרצות
ולבו מתרסק, ט

רכבת תפנה ליע
ארובה ארוכה

שבצידו השני של

ת. הוא יודע שאד
שבו ניתנת בידו
את הרכבת מי

ות זו דוהתעלפ
את המוות, והזמ
הכל קופא סביב

בצ

מוצא עצמו עו
שמאלו. בראש 

שומערגע הוא 
מאלו. חלונות 
עקים אליו: בוא

דקותך עשרים 
לו הרכבת משמ
מהירותם. אם יז

נות שתימחלו
הוא לא מסוגל
בו נשסע מכאב

בד (המשקלבל
ניבטים אליו בת

הוא מ, כן, חדים
הו - נת היוגה? 
גורל, אחד מהם

הוא מכיר פרצופ
לחיות, עברום ל

רוע בין מסילות 
ספורות להחלי
מקום ממנו כל ר
עלווה, שולח

שער היציאה ש

ראשו מערבולת
מוות, ברגע זה ש
בחיים שחסרים 
מה דרך מילוט,
העריך מחדש א
ל מחוץ לזמן וה
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הוא , בשנתו
מתמשכות מ
קדימה ובו ב

משמ, מימינו
צוע, משמאל

הסופית. תוך
ואיל, המחנה

מאיטים את מ
זו או על זו.
לרכבת. אבל
על שתיהן. ל
עשרים רגע 
בפרצופים הנ
הוא מזהה אח
חנוכה? מסדנ

הוא א, משלו
גם כאן ה, וכן

והם צועקים- 

הוא עומד קר
יש לו שניות 
מתקרבות למ
עצים עשירי
מתקדמת אל

נפשו סערה, ר
בין החיים והמ
בוודאי לא ב

מחפשת לעצמ
החיים, כדי ל
זורק אותו אל

שיחליט. 
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שיו הוא מבחין 
,  צחיחה ויבשה
, ם פרחים זעירי

הוב. אבל זה לא 
מרחק. הוא כאן 
שכו עשרים רגע 

ות של רכבות. 
אשים בחלונות
ות למקום שבו 
אה את הרכבות 

והוא שומע , ויר
להצטרף, לונות

מידה הוא שייך 
הוא  - רים שנה 

 שונים בו בזמן 
ם. גם אם יגידו 

  כל חייו. , מן
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לי זיעה. רק עכש
שאמורה להיות 

המון , ם זעירים
ירוק צה,  צהוב

ת זמן וקפיצת מ
ימשסוף חייו שי

ד קדימה. צפיר
הרא, ונות לנוע

הרכבות מתקרב
מאלה. הוא רוא
ורעות את האוו
ם אליו מן החל

ובאותה מ, מימין
רים רגע או עשר
 נעות בכיוונים 
ופפו את החוקים

בו בזמ, שזה כך

ות גשם או אגל
ילות הברזל וש
 פרחים צהובים
יפס זוהר בירוק
עשית לו קפיצת
ן הרכבות עד ס

קופץ צעד אחד
הקרו, לרוץ ות

אה את ההוא רו
 שני מושך שמ

חדות וקו, חריהן
עקיצו, משמאל

 שייך לרכבת מ
עשר – סוף חייו 

בשתי רכבות  ה
לו כבר מזמן כו

ש, ודע שזה כן

ע אם אלה טיפ
תה קורעות מסי
נותו ובירקותו. 
שב ורוקמים פסי

נע, תחלפות לו
ה שם שסוע בי

 המחוג הגדול ק
ת הברזל חוזרו
צטרף אליהם. ה

קטר , שך ימינה
כבות הבאות אח

מ, מגיחות מימין
כי הוא , החליט

ועד , שפחה שלו
וגם אם נסיעה, ן

 שהרכבות האל
הוא י, ל הדעת

ניו. הוא לא יודע
הקרקע שאות 

שב דחוס ברעננ
ירים מתוך העש

הקרקעות מת, לו
ה כאן והוא יהיה

ה לתוך הזמן. 
שמאל. מסילות
ם לו למהר ולהצ
קטר אחד מוש
את צפירות הרכ
ם מהרכבות שמ
א לא מסוגל לה
 האלה הן המש

בו בזמן, רכבות
הוא יודע , אות

 לא מתקבל על

על פנ, על מצחו
,עליו הוא דורך

עש רוקה כולה.
מאי, הרורי אור

ם מתערבבים ל
והוא יהיה, בזמן
  נה. 

 הוא צונח חזר
מש, מימין, עות

קוראים, ק אליו
, זל מתפצלות

וא כבר שומע א
הנשים והגברים 

 כבר יודע שהו
כי הרכבות , אל

הנצחי בשתי הר
 עם חוקי המצי

שזה , י אפשרי

   

ות מים עטיפ
שהקרקע שע
הקרקע הזו י
זהובים כמו ז

הזמנים, ייתכן
והוא שם בו ב
או עשרים שנ

עם ידיעה זו
הרכבות מגיע
חוזרים לצעו
מסילות הבר

הו, מתרחקות
, את הילדים

והוא, אליהם
לרכבת משמ

יהיה הנוסע ה
לא מסתדרת 

בלתי לו שזה

  



:גג I 3 ון ;3

הלוי

רים
למית חוה

שני שיר

 ָבֶהן

ִבים  ׁשָ

ים  ּוִגּיֹות ּוַמּדִ

רב   ׂשַ

ּפֳ   ִריםּצִ

 ם

 ּבּות

 ת

 ֵרי ֵאיָמהזָ ים ְמ 

 יו

שול

ש

ר ָאָדם ׂשַ  ה ּבְ

ים ֲחרּוִכים  ָנׁשִ

ַמִים ָ  ֹופֹות ַהׁשּ

ּבָ יםרֹות ּוְמַנּקְ יּ 

 ן ָהאֹוְסִפים

 בֶר ִשים ְוָכל עֶ 

י ׁש ְלּתִ ַחת ַהּבִ ּתַ

ר עּו, ָקֶפה ְוֻסּכָ

ם יֹוְרדֹות ַעל בְּ 

ָבר ֶנֶגד ָטַבע ַהצ

ים ינֹוקֹות ַרּכִ ּתִ

אֹות, דינוּ   נֹוׂשְ

ֶהם רְֹך ְוַתְרּב ּבָ

ֶרְך אֶ  ִריתּדֶ ְפׁשָ

ֵדִלים ִלְגָבִרי ם ּגְ

ָני ֵאין ָלֶהם ִמּפָ

לנורא
תה ָהָרָמה ְזרּוָעה

ים ְקרּוִעים ַוֲאָנ

יעּו ע ַמֵהר ִהּגִ

יּ וִ גְּ הַ ַעל  יםַחגִּ 

יעּו ֲאֵליֶהן ם ַיּגִ

ֶקר ָיְצאּו ֲאָנׁשּבֹ

ְצאּו ּיָ ֲאֵחִרים ׁשֶ

ית ַמֲעָבר , נּו ּבֵ

ָנַפִים חֹוֶלֶמת ּכְ

ִתים  י ַהּמֵ

אוֹ  ָבֲאִני ׁשֶ ֵמר ּדָ

ֲאַנְחנּו יֹוְלדֹות

ּדֵ קֹות אֹוָתם ִמּדַ

רֹותּמְ ׁשַ ְמ , ינוּ ֵק 

ָכל  וָנה ְוֶחֶסד ּבְ

נִ  ים ְוֵהםפֹות ׁשָ

ר א רת ָצָבא ֲאׁשֶ

...ס
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המנון ל
ְוָהְיָת

י ֲאָנׁשִ

ה ּמָ ּכַ

ְוָהיּו 

ֶטֶרם ּבְ

ָכל  ּבְ

ִמּנּו א

יֵתנ ּבֵ

ַוֲאִני 

ֲחֵבַרי

ּוִמי ֲא

ה נֵּ הִ 

ְמִניק

ֵח  ֵקיּבְ

ּוְתבּו

ְונֹוְקפ

ּתֹוֶצֶר

ָמנֹוס
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  ם

  ָשבֹות

  ה

 

ִלים   ּגָ

  

 

  ג

ה מה

ת ֵעיַנִיםאַ לוּ  טְ 

ִים ּמַ   ְגֶליָה ּבַ

  ביָלדֹות

ִדידּות   ּבְ

  ָכפּול

  ְצמוֹ 

   ַמה אֹוְמִרים

ָלִאים  אֹו ַהּטְ

י חּוץ ּוְלָבִנים לּפֵ

קּוָעה בְּ  ׁשַָמֲח  ׁשְ

  קֹות ְיָלִדים

  עֹוָלָמהּ 

  מים ּוִפְרֵחי

ְך ָרְצָת ל ּכָ ּכָ  ׁשֶ

  יןיִח ֹוֵצאת ׁשִ 

ה ַמְעּגָ, ֹות עֹוׂשָ

 דּוָקה. ְמִביָאה

  עבַ ֶרה ְלטֶ 

  אֹות יהָ בֶ אֵ כְ בִּ 

ג ָ ל ֻמׂשּ ה חּוט ׁשֶ

  ַעל ַעְצָמהּ 

 מביאה

ה  ה ְקַטּנָ ַיְלּדָ

ֶכת ַרג ְכׁשֶ ְמׁשַ

לֹא ְמִביָנה ּבִ

נֹוָהה ַאֲחֵרי ב

רֹוָאה ַהּכֹל ּכָ

ר ַעצְוָתר ַאַח 

  

ֵאיָנּה יֹוַדַעת

ְצנּוִצים א, ַהּנִ

ַל חִֹרים ּכְ ְ ַהׁשּ

לַ  ִנים. ּכְ י ּפְ ּפֵ

ּלֹא ַמֲעִסיק ׁשֶ

תֹוְך ע ה ּבְ ַחּיָ

ת ּדֹוִמ ׁשֶ ְמַבּקֶ

ֵכֶלת  ַעִין ַהּתְ

ְהיּו  ּיִ ָלּה מׁשֶ

מֹוֵצאת ּבֹורֹו

ַעל ֲאָדָמה ְס

ים ַלּמֹוֶר ְנָחׁשִ

ֵאיָנּה רֹוָאה ב

ֵאין ָלּה ְקֵצה

ִביָאה עַמה ּמְ 
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שירים
ן

שושה 
ריקי כהן

וד של

ים 

לוג ועו

ַעת ְנִתיִבי ּסַ ְמׁשַ

דיאל

ךְ אֹוָת ִתי 

ֲהָבָנה  נּו ּבַ

אֹור 

יךְ ב  ְרּתִ ִהּכַ

דֹוָלה.  ּות ּגְ

ךְ ֵמ 

.

הסרק

י  י ַהֲחִריׁשִ

י  ֶקט ַנְפׁשִ ִלי ׁשֶ

ׁשֹוְמִעים? 

ַני  ף ִמּפָ ה ִנּגַ

יָרה ִהּלּוִכים ּומ

ק ַהּיֹוְמיֹוִמי. 
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דיאלוג

ָראתבַּ  ְך ּבָ חֹׁשֶ

ָכה ָחִיי ֲחׁשֵ ּבַ

י  ִהְדַלְקּתִ ׁשֶ ּכְ

 .ּתְ ְמ ֶנֱעלַ 

ֲאֵפָלה ׁשּוב ּבַ

ה   ַקוִהּנֵ

ה ה ְנֻקּדָ  ִהּנֵ

ָמעּו ה ַמׁשְ ִהּנֵ

 ּבֶֹקר ֶאָחד

ְלַעְצמ ּתְ נֹוַדעְ 

 ָעַלי ָנְפָלה

מּוָרה. ָנה ּגְ ׁשֵ

ביש בכ

י ְדּתִ ְליֹום ֻהּלַ

הּוא ְמַאֵחל ל

ם ֶק ׁשֶ  ט. ַאּתֶ

ֲאִני ִנְמֶחֶקת.

ִתיָב ֶחֶסד ַהּכְ

ֲאִני ַמֲעִב ׁשֶ ּכְ

ָר ְכִביׁש ַהּסְ ּבִ
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 ֹות

 וִרים 

ָנה   ּכֵ

ה פצועה

 שֹוָנה

 בוֹ  ּוַמְכא

 

ק.  ַהּדַ

ַח  ְזִרי ִלְהיֹולֹא ּתַ

דולה

ת ַההֹו ִמּטַ יָה ּבְ

 ּנּו; 

 ן ְוֶעֶצב

ּה.  ְרּכָ   ּדַ

ה ּוִמְסֵכ  ְקַטְנַטּנָ

 

 ת 

 של הכרה

ִהְתעֹוְרָרה ִראׁש

ְ ה לַ  הׁשּ  ִנּיָ

ּו אֹותֹות ֶעֶרׂש 

צּוָעה ָרה ַהּפְ ַהּכָ

סּות ָהעֹור ַה ת ּכְ

לתּוַח. ּוְלעֹוָלם 

תקווה הגד

ב ָאִב ֶלת ֶאל ּגַ

 ם 

נ ִהיר ֶאָחד ִמּמֶ ּבָ

  

ׁש ּבֹו ִמין ּיֵ ָבר ׁשֶ

כֹות לָ  ּכְ ָמה ִמְזּדַ

יִתי  מת: "ִחּפּוׁשִ

 , רֹוֶצה ִלְברַֹח 

 " 

 אֹוְקָטָבה ַאַחת

רּוָפה.   ה ַהּצְ

  ה.

ים רשמ  

ָמאִלית ִה ְ ַהׂשּ

ָאְמָרה, ִמיקוּ 

וּוָיה.  ַאּתְ ּדְ

ְיָלה ִח  ּלַ קלְּ ּבַ

ִמים ֵמַהַה ְרׁשָ

ִעים ֶאת ְמַבּקְ

בֶ  תֶזהּו ׁשֶ ר ּפָ

ר  ַקו ְמֻחּבָ

  

  

 תדר הת

י ִמְתַעְרֶס ּתִ ּבִ

עֹוָרּה ָהֵעיֹרם

טֹון ָבְנמּוְך בְּ 

ָעָתּה  ּתֹם ַהּבָ

ָב ל ּדָ ֵמִביס ּכָ

גְ  לָ ָרה ְוַהׁשְ ׁשִ

 

ִהיא ְמַדְקֶלֶמ

ְך  ל ּכָ ִהיא ּכָ

ֵאין ָלּה ּכַֹח!

בֹוהְַּוקֹוָלּה גָּ 

ְקָו ֶתֶדר ַהּתִ ּבְ

זֹוִהי ַהְרמֹוְנָי
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שמח. רב צעיר
רכות, צהלות,

ילהממושך שכ
מה ששיערתי
פתאום מלמל:
יניו ראיתי את

מגושמים. וגם
קום. ואף אינו
ליי מבט נואש
שהוזמן עבורנו,
והערב הצוהל
נו שנינו מרוב

ים. דרשה גם
- ערטלו הכול 
ו,יכביכול יחד

הכנת שיעוריו.
מומים, ובסופו
תן כשאסור לו,
וד, והוא חשב
ריו איימו עליו
היישוב, שומרי
שנוא, אשר היה
ר יותר, אחרי

תי כמו חלום ש
בעת, המוני בר
אחרי הצום המ
ר לא קרה מכל

ז הוא נרתע ופ
ויש כולו, ובעי

ת עם בחורים מ
מצויות בכל מק
ומים, שלח אל
ר כך למלון ש
נינו החוצה, ו

למלון נרדמנ ו

כונותיהם הדלי
ותינו ועלינו ע
כשעדיין חיינו 
עצמו לצורך ה
צאי דברים עמ
ה בכלל התחת
חן בעיניו מא
בורי היה שהור
ם אנשים מן ה
א הצלחתי לש
סיפר לי מאוח

בן צבי

טיח

ה" שעטף אות
כך היין, הטב
שתינו ואכלנו א
לא מבט, ודבר
ותו בעצמי ואז
. הוא היה מבו

 י נפשי.

תי אחרי פגישות
ערות יפות שמ
מלמולים וגמגו
קש שניסע אחר
גררתי את שנ
רך, ועם הגיענו

היחידה בחסכ
והשיחות סביב
יו לעת ערב, כ
ומתייחד עם ע

ח החברתי, רק
ל השאלה למה
ד, ואני מצאתי 
הגרוע מכל עב

הםחיות שלו. 
העדין הזה של

מעשה. אבא ס

ה שאול ב

חור מב
סיפור

"מרש החתונ
האריך. אחר 
חוד ושם רק ש
א הושיט ואף ל
סיתי לחבק או
את. תאמיני לי
צרה. לא ידעתי

ת הזאת הוקרת
מביט כלל בנע

רי מייחוד, אח
ל בכל זאת ביק
כמו ידידים. 
מתארך ומתאר

חת. 

*
י קנו לבתם 
לא עודדתי; ו
ה חוזר מלימודי
כמה מילים ו
דינה והשסע ה
לבר ניחשתי. וע

פסיכולוג עודד
קרה נס. אבל ה
ל הירושה לא

ת עולם לגבר ה
ועשתה מ אימא

רבקה

בח

מעורפל אחרי
לים יפות ולא

תנו לחדר הייח
וך מאוד: יד לא
חדרי ייחוד. ניס
י לי זאת לא א
האירוסין הקצ

עדינות הגברית
מצוות ואינו מ

בחדר ה והנה
ינו מקומו. אבל
להיות יחדו. כ
ו חלום רע שמ
כפתו למיטה א

הדירה שהוריי
אני אשמה, כי 

היה עלינו. הוא
רוחה, ממלמל
ת על מצב המ
רש הסוד שכב
וריו לחצו, והפ
לי בכל זאת ייק
יכתבו את כל
תי עצמי אסירת

א, עד שקמה 

ה את מבטי ה
ה בו אמר מיל

עות. לקחו אות
ו. הוא היה נבו
ל המתרחש בח
בטוח. תאמיני
ממני בתקופת

צמחוני. את הע
שהוא מהדר במ
י, רק במצחי. 
נח במקום שאי
זאת נצליח ל
עבר עלינו כמו
ו שני זרים שנכ

רשה לה את 
מיצו בגלוי שא
את בגדינו מע
ראשו אל האר
שיחות חכמות
הושמע במפור
ה", הסביר שהו
מימות שלי אול
גט ללא מחיר,

לי מראה. ראית
ו בכבלי כסף,

 י:יכבר ביד
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גררתי לחופ
שאמי בחרה
נשיקות ודמ
את כוחותינו
ודמיינתי על
מצטער, לא 

ד שמנע הסו

רזה ועדין וצ
התרשמתי ש
מביט בעיניי
של מי שהונ
ואולי בכל 
סביבותינו ע
עייפות, כמו

משפחתו דר
כספים. השמ
כאילו נטלו 
משפיל את 
כבר לא היו
של דבר גם 
כי הוא "כזה
שבגלל התמ
שאם ייתן ג
מצוות, אציל
רתוק להורי
שהגט היה כ
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וכולם אחריה.
וורון של כעס
הביט בה ופניו

מצחיקה אותה
ל להתחתן, אם
ידע שיהיה לו
 תיתן לבחורה
דם נאור תמיד
לי, ממש קשה

תראו. זה"לה. 
 ואנחנו רוצים
בל אני חוזרת
ען כבודכם לא
ויזיה בתוכנית

תבוא. תשמחו
  "ת פלילית!

" באלט העבה

תי דירת חדרר
חד, היו הרבה
מי ציחק מולי,
אש, שכלל לא

  שמו.

שבת כבר מיום
לי, וכמה אני
לא חשתי ולא

הזכירה אותם 
ים האלה נראו
החד הזה שלא
על זה, ודהרתי
 את שערותיי,

35גליון 

נכנסה לסלון ו
סיפר אבא, חיו
קיד ממשלתי, ה

תי שהמילה מ
שלכם לא יכול
קים. הוא לא י
ד את האמת; 
אמינו לי, כאד
ל נשים. קשה ל
ה מעט את קול
עון הזהב היקר

אב עשיתם לנו.
מי אתם, שלמע
ם עורך בטלוו

ת ם הבת שלנו
קורבן לסחטנות

ה "לילה טוב"

ק מהכסף שכר
ת יום ששי אח
אסרתי על עצמ
. ללא כיסוי רא
שחסמו את בוש

והבית מוכן לש
כך לא נעים ל
מטמת, ואיך ל

 אימאכאלה, ש
יכשהו הענייני

שלי, היופי ה א
גלת לחשוב ע
צפה, אוספת 

נ ימאאועתים. 
ייתה חיוורת, ס
ן במקצועו ופק

  רעוד. 

ה, צדקת (ידעת
ם לנו שהבן ש
חק עמנו משחק
היה ישר. תגי

לה ילדים. ותא
על 'מתים'יוק 

הגביהה "רשת!
הדירה ואת שע
 כל הבלגן שע

ומ הבן שלכם 
וגם 'ת אחרונות

.(  

 על הבוקר. גם
תן לה להיות ק

ב הדר" ואמרה

הושכרה. בחלק
בת. אני זוכרת
הנה כל מה שא
 כלימת התום.

ייתי כמו פרח ש

דממו בחדרם, ו
תי למה כל כ
למה אני מטומ
 על עניינים כ
תם בשמם. וא

אימ בלבושה, 
לא הייתי מסוג
שת עיניים ברצ

בפרצופים מבו
יישבו. אמי הי
ל, רואה חשבון
סודי, החלה לר

 יפה, משכילה
אתם לא אמרת
חור שלכם שיח

ת -שוט, אבל 
א יוכל לתת ל
אלה, שלא בדי

דנות בסיסית נ
ים בחזרה את ה
גיעים לנו על 
רץ תדע מיהו 

ידיעות'עובד ב
רא "שקר לבן")

 

ל צריך להגיע
שי, אבל לא נית

מה אמי "ברוב

*  
 חזרה אלינו וה
ה לקראת השב

צחקוקים. ה תי
כלימה ענקית.
ודעת נפשי. הי

צה, וההורים ד
תי. ואז חשבת
כול מחדש, ול
 באמת ידעתי

 לא כינתה אות
דקדקתמית המ

פה ושם, אך ל
ת עצמי, כובש

דמת, ונתקלו ב
ם האחרים התי
 אביו של אייל

רה לחשבון ביס

 בת מצוינת: 
רך העניין). וא
תם, אבל הבח

א פששהמצב ל
 גבר שאולי לא
פת האנשים הא

אבל הגינ וע...
בל אנחנו רוצי
 פיצויים שמג

כל האר –חרת 
לי בן דוד שע
ך זה מה שנקר

  ת. האב שתק.

 ברבנות, ואייל
 גרימת נזק נפש

סיפר, התרוממ

רשתי. הדירה 
י לחזור הביתה
, ראיתי ושמעת
ו פתאום כמו כ
מוגפת. אינני יו

מש עזה התפרצ
הארגון הבית ל
התחיל את הכל

חין בהם. ומה
גונה, ומעולם 
 הגבוהה והגרמ
בא מפלרטט פ
 יתרה; כובשת

א הודעה מוקד
על הכורסה וגם
ה בקול חותך. 
ו של אייל, מור

נתנו לכם"ה: 
תמשה בה לצור
 אולי לא ידע
 אני מבינה ש
 להסתכן עם 
 רעה את רדיפ
 לא רוצה לפגו
תן וה' לקח. א
נמחל לכם על

י משחקים! אח
עו לכם שיש ל
ין אחד כזה. אך

ל החלה לבכות

ו פותחים תיק 
עים אתכם על 

ום הזה, אבא 
  פיק. 

הייתי כשהתגר
ה עיר, ונהגתי
לות באוטובוס
טשי הגוף נחוו
ל המצב. כולי מ

ח במיטתי, ושמ
מולכת על מא

ואין לי כוח ל
ם שראוי להבח
"צורך" חצי מ
שייכים לאישה 
ך. וידעתי שא
 של צניעות 

הם באו ללא
היא ישבה ע
נורא, ודיברה
אפורות. אמ

מרהא אימא
ושהיא השת
ללמד זכות,
עסק אתי....
להחליט אם
ראיתי בעין 
להגיד...אני 

מה יש. ה' נת
ונ גט מהיר.

ואומרת, בל
אפרט. ותדע

(אי "חשובה.

אמו של אייל

מחר אנחנו"
שאיננו תובע

ולאחר הנאו
שלה. זה הס

בת עשרים 
ישנה באותה
חיילים וחייל
ובגדיי מטש
חבשתי בשל

והלכתי לנוח
אימחמישי. 

מתביישת, ו
ראיתי דברים
תמיד כמין "
כל כך לא ש
הגיר כל רוך
לעבר מחוז
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תי לפני אייל,
מהם. מאוימת
לפני הארוחה,

עי שאלהרבי
דת עכשיו; וכן
יטה, מהרהרת
מנדלסון ובלי
י נראית, בלתי
על מה השליך
רעננים כל כך
הבחנתי? ומה
ן? והיכן נסתר
הביט בעיניים

 חטאות.

לובי" של מלון
אנחנו הולכים
ים, ועל ביקור
חשבים בימינו
הפעילם. והוא
י, אבל שמחתי

עט ספקות אך
יפיתי להמשך
-טרידה אותי 

יטה שהיה לה
טולת שרוולים,
דלה ללכת כך,
בה סטודנטיות
יה הראשון בו

 שקטה.

ל עכור, ונסענו
לא לבשתי את
לטפס כבר עד
תלבש כהרגלי.
ממני, מקפיד

עירים שהכרתצ
זתי להיפטר מ
ד לא נטל ידיו 
בר באותה עת;
פני שאני לומד
תה בשוכבי במ
ובריאים, בלי 
לי לחוש בלתי

מה ציפה? וע,
ות, צעירים ור
אות? ואיך לא 
לי לעמוד בהן
יכולה בכלל ל
ת בעיניי בהתח

במכוניתו ל"ל
שהיה ברור שא
ה שבקרוב יסי

ענק. כל המח
שתמש בהם ולה

מש הבנתיא מ

ה שגרמה לי מע
תי על מה, וצי
שה מוזרה הט
תי מהאוניברסי
שה בשמלה נט
דה את הרמז וח

ם סלוניים והרב
חדש שקניתי ה

ניו התפעלות ש

קה, כמו ערפל
טעות היא של
כל כך רציתי ל
תי צריכה להת
שבותיי כצנוע 

ריסר בחורים צ
נה, וכמה נחפ
בררנותי: האחד
ישי לעס ודיב

המקצוע הרחפ
אבל עת - נתי 

ם היו צעירים 
א היו גורמים ל
א הוא... בעצם
ם, כמהי חתונו
איפשר לי לרא
שכל כך קשה
ר? והאם אני י

ת ההן שתלויות

ייל לקח אותי 
כך מוצלחת, ש
לימודי הכלכלה

לאכסון מחשב
ט יודעים להש
שאת טיבה ל

מלה לבנה צרה
, אך לא ידעת

הרגש זואי אז,
נזכרתי בחברת
שר באה לפגיש
ה, ומאז הבינה
רקדו ריקודים
שלי, והבגד הח
ובשמלה ובעי

הלכה והתעמ
רהרתי שאולי 

ת תיכון, אך כ
י לבכות. היית
יר אייל במחש

עולים כחצי תר
פגישה ראשונ
כתי בלבי על ב

השל ב והנכד;
בכלכלה תחת 
חשובות מבחינ

. שההביטו בי
בתים. הם לא
ו אייל שדווקא
עבים ושוקקים
ה באמת לא א
ות של צניעות 
אופן כה מצער
עיניים העגומות

אירוסין, כשאי
ת הייתה כל כ
לתו בבנק ועל 

כולו מוקדש ל
ם, ורק מתי מע
החדשה הזאת,

כל כך. אני בשמ
. רציתי לדבר,
והנה דווקא א
ייל להחריש. 
, ויום אחד כא

ר חוסר שרווליה
ברה שלנו, בה

פן בהקפדות ש
יוני מתבונן בי 

תיקתו של אייל
לה ביננו. והר
תי כמו תלמיד
כמעט גרם ל
תונתנו הצטיי

ת; ובזיכרוני ע
, ממש אחרי 

והתברכ צו בי?
נדלסונים, הסב
במשפטים או 

תמיד סיבות ח
שהם פשוט הם 

שר היה להקים
מה היה באותו
עת, נראו מורע

מ –דעתי. ואז 
על עצמי גזרו

אותי לשגות בא
ות את העלרא

גישות לפני הא
פגישה הקודמת
לי אז על עבודת
, בניין שכל כ
ל כך מורכבים
רזי האמצאה ה

 כוונת אליי.

צופפה אותנו כ
ץ גאווה דקה.
ם הקודמת, ו
יותר גורם לא
חשבת ישראל,
סתומים לעבר

אמת היא שבחב
י די יוצאת דופ
יתי אותו בדמי

תי על מה, ושת
מנוע, וחומה ק

ת, שבה נראית
וכובד הטעות 
ת שקדמו לח

וולים וחצאיות
נפנפתי אותם,
ם? ומכך שחפצ
דע מי היו המנ
וע לא בחרתי 
לאה. היו אלו 
תפסתי פתאום

ם אפשּתָ חן, ואִ 
לתי...בלתי...ו
היום אני יודע

שעכשיו ידפי 
י? ולמה גזרתי
סמוי שפיתה א
טה עמוקה בלי

אום באחת הפג
" הנחשב. הפ
ר. אייל סיפר ל
שב של הבנק,
אמר, כי הם כ
כך התלהב מ
, שנראתה כמכ

נית הקטנה שצ
להימנע משמץ
תלהבת מהפע
מסוגנן והנשי 
לתואר שני במ

מבטים  ושלח
מתחתנים. והא
שרוולים, הייתי
ג ממנהגי, וראי

ר, אך לא ידעת
מלבד רעש המ
חולה המתרחב

גבר, ואישה ל
שות לא מרובו
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מאריכה שר
וכמה מהר 

ממגרעותיהם
השני לא יד
בתמיהה מד
הלאה וכן ה
במה שהיה, 

ולחנימוסי ש
ממוששת, ב
יהבו. והם, 
ומושכים, כ
באמת רציתי
אותו גורם ס
של גבר הבט

ונזכרתי פתא
"גד תפארת
לקראת קשר

בבניין המחש
ענקיים, כך 
ביניהם. וכל
בהתלהבותו,

ישבנו במכונ
לא יכולתי 

השיחה המת
שהמראה המ
חבר שלמד ל
הוא החריש 

ובקרוב הם מ
הלכו ללא ש
העזתי לחרוג

רציתי לדבר
ללא רחש מ

הכח השמלה
למקום של 
באותן פגיש
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 של מי שהונח

וד שני מטרים
לם כניסה ענק
רות הקלושים,
ו שונים מאוד
לקות ונפוחות
ם בשפה בלתי
 ימיני מחבקת

 בחלון. ספגתי
הישר והמעודן
נות. חשתי את

 שהתרוצץ כה
מסגרת ובאותו
דיו לא היה בו

  ים.

וש, שלידו כב
תדהמתי פרחו
שהתמיהה אותי

שבילו עוגתב 
דפותיי, אם כי
תיים, בין זוגות
עלה והקירות
ם רצו לקיימה
ת. ועם "מרש

א צפויות קטעו
זה, ובעבעו זה
ווניל המלטפת

35גליון 

ת במבט נואש 

שהתעקש לעמו
בפנים היה אול
 יחד עם האור

היושבים היו 
 בתסרוקות חל
ם והמו כיונים
 בשפל הספה,

התכול הנשקף 
י האף היווני ה
המומחית לאמנ

.  

ה לבחור צעיר 
פיו שחורי המ
שלמרות לימוד
לאחר ימים רבי

ק מתוכו נועם
עוררת. אבל לת
א ברורה לי, ש

 תורכי עבורי.
 וזוכר את העד
כך ישבנו שעת
שניגרים מלמ
 זוגות ההורים

ה חסידיתמוזיק
   יהודי יותר.

ון שתיקות לא
ם המו זה אל ז
תי על עוגת הו

עיניי התמימות

לב רחוב לבן ש
ך מעט; ושם ב
ה קלה הבהבה
 נערתו. שאר

ה אירופי זר, 
חורה אלגנטיי
תונה, צמודים 

בנו, על הנוף ה
יפהפיים בעלי
ופסור מנדל, ה
מדתי להתחתן.

ש באצבע צרדה
במשקפ טודנט

 מעיני אייל, ש
כך חשבתי רק ל

 שולחננו, מפיק
שמש בוקר מע
נט בארשת לא

ף עבורו, וקפה
ד עם כל אדם, 
 לגבר צעיר. וכ

ש, והאורות ש
חתונה ששני 

מרים שינגנו 
ה מקומו לטקס

יה מעוך, שהמ
בעיניו. ששניהם
מתוק והתענגת

  ים.

ייחוד הביט בע

*  
שווא להניס כל
 צמרי ומלוכל
מדמים. חשכה
ת, בחור מול
ם בעלות מרא
 לזה בחור וב
תיינו לאחר הח

   בי.

התיירים שסביב
תי מול פניו ה
הציגה פעם פרו
 הצעיר עמו עמ

צר רוח, והקיש
נו ופניו פני ס
 נצנוץ שנעדר 
קיד. אבל על כ

קל ואומד ליד 
ש  רודמת נוכח

במלצר הסטודנ

עם חלב מוקצף
בחיר לבי נחמד
או כמתאימות 
ף כפרפר יקו
דותינו ועל ה
 ממש, וכליזמ
בל, לפני שפינה

ויים, שקולו הי
ן בעיניי וגם ב

קפה התורכי המ
ת שנקיעל הבי

. אבל בחדר הי

שוער, מנסה לש
 ושבים; פודל 

רת וקירות אדמ
חבקותרסאות מ

ועניבות; נשים
רסא נצמדו זה

 שכך ייראו חי
ות רבות עברו 

ל הלובי, על ה
רציני; השתאית
אמנות יוון שה
לה, אל האיש 

אמר אייל בקוצ
לה הגיע אלינ
ת במלומדים, 
מעשיות של פק

 שהה בחיוך ק
ו נורת חשמל 
אייל, וננעצו ב

טעמים: קפה ע
ל. ושמחתי שב
פותיו שלא נרא
פרף ללא הרף
יברנו על עבוד
 ארוחה של 
דיין היה מקוב

דהומבטיו היו 
טודנט מצא חן
בשלווה את הק

נו המאושרת וע

יותר ו"צדיק".
  נו מקומו. 

המלון ניצב ש 
רחרח עוברים 
 תקרה מקומר
ישבנו על כור
רים בחליפות ו
. על ספת כור
ה בי מחשבה,
ו אותי. מחשבו

חלנו לדבר: על
קולו העדין והר

טון על אם בסר
 ממסגרת השמ

א "יגיע המלצר,
גש שבידו. הל
ם שניתן לזהות
ינטלקט אלא מ

סטודנט הזה-ר
ו של אייל כמ

יהן עיניו של א
  ה.

זמין לשנינו מט
עוגת וניל –לי 

ממתי על העדפ
ש, ומלצר מרפ
אדמימותם. די
ל, כנהוג, ועם
ל מנדלסון שע

ני משחזרת שמ
; שהמלצר הסט
ד אני שתיתי ב
מתי על חתונתנ

יותר, טהור 
במקום שאינ

והנה בפתח 
מהכניסה, מ
ומפואר, עם
ואנחנו התיי

תנו: גברמאִ 
ובמחשופים.
מובנת; עבר
אותו שמאלו

ואז כבר הת
לתוכי את ק
שראיתי פעם
גופי הפורץ 

מתי כבר י" 
וכה עם המ

נצנוץ עיניים
חותם של אי

והנה המלצר
האפיר זוהרו
וזהרו כמאל
בראשוניותה

בנועם רב הז
"סברינה" ול
מעט השתומ
משוני לבוש

רים באשזוה
באולם גדול
החתונה" של

ורק היום א 
את שיחתנו;
אל זה, בעוד
את פי, וחלמ
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ות

הספר התיכון.
ורר המשתתף

בשתיקה-כאוב
,תי סטודנטית
ש עם המורים
נו: לצלוח את
בחר בו לימים
,שנת פטירתו)
י ַתְבּתִ ָבר ּכָ ִני ּכְ
רך./ ָקָראִתי אוֹ 

עֹוד לֹא ֵרַח ׁשֶ הּיָ
ֹוִאי ְוִתְרִאי ֶאת

מנסות לגעת".
ל"אל הרימון"

. כרמיהשירה
,יותר מאוחר
כתוב שיר בכל
ה דרוך לקראת
–החתול בחצר 

ך. אם אתה לא
משחקת תפקיד

אן ָבר, מּכָ ֲאִני ּכְ
זה כשאמרתי
על היחס בין

ת המוו
ו

-למידה בבית
ווה את המשו
ך" לסיפור המכ

בהיו, כך-אחר
כרמי למפגש

שהטיל עלי ה
השיר שכרמי ב

ש, 1994-אור ב
ִים ֲאֵחרֹות/ ֲאִנ
ְרְיָך ם/ ְלֶאְגֵלי ּפֶ
י ֶאת ַהּיֹום/ ְוַה

ד) ִסְרּפָ / ּבו, ּכְ
מֹו!" 

דיו "מילים שמ
המתייחסים ל

אודות -תו על
ורי והלחץ בא
ם הוא יכול לכ
תנייה. אם אתה

ה, טפים בכיור
המוזיקה שלך
שוב. הבטלה מ

ֵלְך ִמ, לו: "ֵלךְ 
לא ידעתי את

זה שיר, אהבה
 ב".

לון

וחרדת
נה למות

לראשונה כת
מכאוב המלו
ו הוא "מתהפך

ו. כמה שנים א
אביב את ט.-

לעמוד במשימ
ת עיקרו. זהו ה
שירים" (יצא לא
ין/ ֵלְך ֶאל ֵעינַ 
ָאדֹם ָאדֹם ָאדֹם

י ה ַמְסּתִ ר ִליַאּתָ
ְמַלֵהט ֶאת ָיַדי

ְמקֹומ ּנוּ  תּול ּבִ ׁשָ

בתוכנית הרד
ולאלו, בכלל

תר את תפיסת
בטון מינו, אגב

". לשאלה האם
ם עניין של הת

המים שמטפט,
, חלומות שלך

חש מאודפקיד 
ואני אומר ל,

יר אהבה. אני 
שזה לא שיר א
מתחיל לכתוב

רבקה אייל

-  רית
שנ 20: י

רני) התוודעתי
שיתו בתחושת

בים; בסיומום 
אהובתכלפי ו 

-ניברסיטת תל
לא הצלחתי ל

ולהבין את, מון"
"ש, ם הנבחרים

א, "ֵלךְ  ֵלְך ִמּכָ
רּוַח/ ְוָא ים ּבָ ּדִ ּקַ
ו ַא ֵאיְנָך./ ַעְכׁשָ
ִעיר/  ִזְכֵרְך ַהּצָ

/ ְוהּוא עֹוֶדנ, די

אילנה צוקרמן
קלטתי אותם) 

ן המובהק ביות
חילים בדרך א
שלו מהתחלה"
ה כרמי: "יש ג
. העץ שבחלון

ה, מילים שלך
ייה משחקת ת
,ואה עץ רימון

לי שכתבתי שי
האמת היא ש
יודע כשאתה 

ר

מסתור
ט. כרמי

ר: כרמי טשאר
אשר ראש, "

ה שבעלה נעלם
וה את רגשותיו
ת מורים באונ

אך, תו החכמה
שירו "אל הרימ
ל ספר השירים
ת שייחס לו: 

ֹרק/ ַלֲעָנֶפיָך ַהַק
ו ֵא ׁש.// ַעְכׁשָ ּקֵ
ְלׁשֹום/ ְוִז ִיְך ׁשִ

י, שי רֹאׁשִ ָיַד, ּבְ ּבְ

ידי א-כרמי על
תי לדבריו (והק
ג השיר באופן

הם מתח, טעים
שם בתחושה ש

ענה, ה מסוימת
אתך פעולה...

עם המ, כל לבד
ואז ההזי, רעות

ואני רו, לוןהח
ל אז מתברר ל
התברר... אבל

את זה אתה לא 

טעינה מ

. כרמי (במקור
השיר "סיפור
בלה של אישה

המלוו, ר עצמו
חלקה להכשרת
בתי את ישרות
האלגנטיים בש
כריכת הגב של
ה גם החשיבות
י ָיר ל.// ָאַמְרּתִ
ַלח ְוָהָאֵפל ְוַהִע

י ָעַל י/ ַתְבּתִ (ּכָ
ַנְפׁשִ מֹו ּבְ ה:/ ּדָ ּנֶ

מותו רואיין כ
רק כשהקשבת
תי מדוע מייצג
שירים שהם מט
בר בעצם חבוי 
נדרשת התניי
ביבה משתפת 
.. אתה קודם כ

אין לך הפר, ות
מסתכל דרך ה

אבל, ָך ֶאְתמֹול"
אן". בסוף ה מּכָ

אבל א, כתיבה

ג   40 ּגַ 

ט

אל שירת ט
למדנו את 
בשתיקה בא
של המשורר
הזמינה המח
לעתיד. חיבב
המכשולים ה
להופיע על 
ומכאן ברור

ָעֶליָך ֶאְתמֹול
ָך/ ַהּלַ ְרׁשְ ְלׁשָ
ָעָלה.// ּבֹוִא
ֶנ ָהִרּמֹון ַהְמׁשֻ

חודש לפני 
נראה לי שר

הבנת, בפרט
אמר: "יש ש
אבל הוא כב

או האם, עת
הס ,הכתיבה

זה הסביבה..
רוצה הפרעו

חשוב. אני מ
י ָעֶליָך ַתְבּתִ ּכָ
לעץ: "ֵלְך ִמ

וההמציאות 
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,א מחוצה לו
המוגדר כקשר

צא אליו בגלל
כמו אצל, הרך

ץ' יש בשירתו
בשיר, למשל 

ִמְצחֹו/ ֲאָבל  ּבְ
ַצח ְעְנחֹו.// ַהּמֵ
ם אֹות ּו ֵאין ׁשָ

ָמעֹות, דָמעֹות ּדְ
   ֶהָעָפר." 

דםכא מאודב 
זה סימן רע., ת

 ממני. היה לי
   זה".

 הטעינה עליה
ליח לדחות את

35גליון 

ונמצ, גיסא-ד
ר בובר מפגש ה

לב הקוראים יוצ
ה-ושר האירוני
ביץדליה רביקו

,  "נעלם". כך
ַאִין-אֹות –ֹוד 

ַמן ֵיַדע ְלַפע  ַהּזְ
ִאּלו,  ְוַהּיֹום / ּכְ

ר ּדְ, יר / ּוְבִעּקָ
ְטֲעמּו ֶאת ַטַעם 

שאותו אהב, יס
היו לך הפתעות
רה לא הרפתה

את זעוד אבין 

הזה; אולם אם 
יון שאינו מצל

 ט. כרמי

מחד, ע בשירו
אילן שאיתו יצר

אך ל, י גיבור"
ות הביטוי והכו
וכמו בשירת ד
ים בהם האני 
ּלֹו ל ַהּיִ מו): "ּכָ

ַרק- ְסָתִרים/ ׁשֶ
ְיָלה  ַאֲהבֹות ַהּלַ
ַלּקֹות נֹוֶטֶפת ִר

ִיְט, אֹוֲהבֹות / ׁשֶ

 משירי דן פגי
אם לא יה –נה 

ִמְצחֹו" השור,  ּבְ
אני , וד על זה

שא של השיר ה
יר מולידה ניס

ט

יה 
נה 
של 
ינו 
או 
ה" 
רי 

, "ת
שג 
בו 
יו: 
, ם

לא 
אי 
ות 
עת 
את 
את 

שהרימון נבלע
הוא אולי הא, ש

יו הוא ה"אנטי
ן זך יש בו חדּו

ו, דמיון סוער
פים גם בשירי
 הם בשיר עצ

ע בִּ ,  -ְכַתבֻמְטּבָ
תֹם / ֶאל ַא, ם ּבְ

ְקַל/ ְלׁשֹון ֲחלַ , 
ָפַתִיְך א אֹור ְוִלׂשְ

 ברוחו אחדים
טעינ, חשמל, ח

אֹות ַאִין  –לֹוד 
ואם אני אעבו, 

ה היא גם הנוש
 המתוארת בשי

 (גם לאינטונצי
את הדרך הכנ
סטיפיקציה ש
 כי איש אי

ושג "מוזה" א
 ה"רוח הנכונה

הר, ת השיר
דריכות" ,רמי

במקומו (המוש
ד המלט בשוב
התנקש בחיי

יש דברים רבים
שכרמי ל, תר
וקרוב לוודא 

ירתו: החושניו
ר (היא נובע
ים) ומלווה א

וגם א, אהובתו
ש,  של הכותב

 לחלק מהנפש
   אתה".

 הגיבור בשירי
 כמו אצל נתן

ת השיר שלו ד
 כל אלו נחשפ
ים המרובעים 

,ָחתּום, / ָסתּום
ִנים, בֹות ֶאל ַהּבָ

ם ְוָגְפִרית ׁשֶ ,ל ּגֶ
ר/ ָלא ׂשָ ב ִמן ַהּבָ

ר זה (המזכיר 
ן הנזכר: "מתח
ּל ל ַהּיִ שורה: "ּכָ
,י עוד לא מבין

ית של הידיעה
הטעינה ,  שיר

ם לדברי כרמי 
קולטים , שלו)

מתרחק ממיס
אלוהית". אם

וד בימינו במו
כדי לתאר את 
 למשורר א
לופי של כר
ראוי לבוא ב

השיעור שלמד
 מהניסיון לה
א הכל"). אך י
החשובים ביות

,אודות השיר
א אהב את יצ

רוגה בשירהא
 של האימאז'י

את תאור א, ון
 הפרדוקסלי 

שהפך, א. העץ
בספרו "אני וא

וצר מודרניסט.
כמה אלמנטים:

חי יש בתמונות
ל כאב עמוק. 
יָלה"] (הסוגריי

/, רֹוִאים- ֵמֵעין
מּוָרם/ ֶאל ָהָאב
ל טּפֹות ָמרֹות ׁשֶ
ָתב ִציאּו ֶאת ַהּכְ

הראשונה בשיר
ר כרמי בראיון
שחשבתי על הש
שם משהו שאני

עינה" המסתור
בראיון יולדת 

כשמקשיבים
של הקול ש
בה הוא מ
השירה ה"א
משתמש עו
"השראה" כ
ה"מכתיבה"
המושג הח

נראה לי ר
מזכיר את ה
מאנגליה 

היא מּוָכנּות"
ואולי הם ה

א-אמר על
שבגללם הוא
המופלאה ה

מהצליליות
תאור הרימו
תאור מצבו

גיסא-מאידך
" אתה–"אני

כרמי הוא יו
שילוב של כ
יהודה עמיח
ביטויים של
ת ְמִח ׁשַ ּקָ ["ּבַ
ָהאֹות ָעלּום 

ֵדל ְלַאט מ ַהּגָ
ֲאָרב.// ִט ּמַ ּבַ

צֹוְרבֹות// יֹוצ

על השורה ה
אמ, וכיוצר)

אני זוכר כש
ברור שיש ש

ה"טע, בעצם
מדבר כרמי 
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א בין השירים

תה קורא אותו
בדרך, השטח

ותן הפתעותא
אך, א צפויים

ך להיות משהו
שיש תחושה, 

שיהיו מקצבי

שבשיר צריך
עדין זה. ומכאן
את המתח בין
שהאחרון לא

הלשוניים קים

משחק בחומרי
שקל 'יקומו נא

מחבואים" עם
ינחה תופס את

ולד בברוקלין
להעניק לילד
בהיותו בן שש

מאחראחת. 
ואחר שבה, ץ

כך-ואחר, רים
ל כרמי איננה
ץ והיותו חייל

תו: מצד אחד
"אין, וחלום"
"נחש, אחרון"

ת (השיר הוא

יח אותך כשאת
א מונח על פני

א, ין לא מודע
ורים דברים ל
לא נאמר. צריך
,להגיע לחומר
,ם בתוך השיר

חשוב לדעת
ית על איזון ע

א, ר את הקושי
הקורא באופן

חראים הִמשחק

משחק. מ, דוע
משחק על מש

את "משחק המ
די יוהאן הויזי

דומה. 

כרמי? כרמי נו
מתוך החלטה 
רק באנגלית. ב
ל למשך שנה
ש שנים בארץ
מדרש למור

יה המגוונת של
עלייה לארץ, ת
.

מופנמת בשירת
יות ("מּוםיגוד

עברית ("הים ה
.("

ייתו המוקדמת

ל ריכוז שמכר
השיר לא, לומר

לבי, מטאפורה
קו, ספרי גדול

הצד שנאמר ול
כרוך במאמץ 

חילופי מהלכים
."

עד היום. כמה
ראון היא האח

לשֵמר, צד אחד
ל מתח זה על 

שעליה אח, ת

כי, השירה היא
אבל זהו גם מ

ת". 

יאליק תופס א
התרבות ההולנ

קיות פנימית קד

ית של כפרות
גרת הסורבון. מ
שוחחה עימו ר

ישראל-לארץ
משפחה שלוש
ישיבה ובבית
תית. הביוגרפי
יצולים בצרפת
עה ועשיר בטוי

ת העשירה המ
עם צליליות וני
מן המסורת הע
מסתכל במראה

ידי צפ-יו על

סוג של –ריכוז 
הראשונה. כל

פיתוח ומ, ורני
ד בלחץ אטמו

בין ה, שוב לי
שזה היה , מק

חשוב לי גם ח
מילים למקצב"

ריך לכתיבה ע
בעוד הלשו, ור

מצ, השיר חייב
לא להטיל, שני

ורך בהתרחקות

הוא כתב: "ה
א, עיניים ולבב

ריבים עד מוות

ציני כדרך שבי
טוריון וחוקר ה
מושתת על חוק

בעשייתו הס
ראה ולאם בוג

והאם , עברית
סעו עם האם

נותרה המ, ניה
ד ט. כרמי ב

וספרות צרפת
דים יתומים ני
שורר רחב יריע

ט את התרבות
ומי חזק יחד ע
רות השאובות מ
("האוניקורן מ

ממנו ומאוהבי
 ני מותו).

מו: "אני אוהב ר
ו כאילו בפעם
בין הצד הצו
ון שהוא עובד
הצד הייצרי ח

שיש איזה עומ
ייבים להכתב.

ח בין אוצר המ

שמשים לי מדר
אמור ללא אמו

שה, ה ולהסיק
ומצד ש, עליו

אולי פשר הצו

משחק רציני.
במראות ע, רה

שבו נאבקים היר

משחק רצ, ריו
וכדרך שההיסט

אך הוא מ, פש

יה חלק חשוב
רב ומורה הור
ח עם כרמי רק 
רמי ואחיו יס
עם האם ובנ

למד, ניו יורק
ספרות אנגלית

יפול בילה (ט
ועיצבה מש, ר)

ריו כדי לקלו
בהן יסוד קיו
בר האחר כותר
ים") והכללית 

ת הערמומי מ
שכתב כרמי לפנ

עוד בראיון עימ
יה לקרוא אותו
שיש בו מתח 
פתע מהן. כיו
הצד המפוכח ו
צריך תחושה 
שהדברים היו ח
ה לפעמים מת

של כרמי מש
משקל בין הא
ם ללכת הלאה

ולא לדלג, צר
אותו. זהו א

 מדבר עליהם.

בשיר סוג של 
ליל וצבע וצור

ש, חקו לפנינו'

לדבר, ואה אפ
בשירו "זוהר" ו
שהו שיש בו חו

טלת הביוגרפי
לאב ששימש 

האב שוחח, ות
שפחה שט. כר
ארץ היטיבה 
עם חזרתו לנ
ת קולומביה ס
תק גם בהמשכ

מלחמת השחרור

בכותרות ספ
שיש, סטיביות

ומן הֵעב, רים")
ליד אבן הטועי
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חרדת המוות
ש האחרונים

כרמי אמר ע
בפעם השניי

כלל מפני ש
שהכותב מו
המתח בין ה

, שלא נאמר
ש, חשל כור

שיהי, דיבור

דברים אלו 
להיות שיווי
אנחנו יכולי

התבונה והיצ
יוכל לשאת
שהמשורר מ

כרמי רואה 
בצל, הלשון

הנערים וישח

השיר מהווה
הצפרירים ב
המשחק: מש

עד כמה נוט
יורק -שבניו

מכל העולמו
הוחלט במש
שהשהות ב

לברוקלין. ע
באוניברסיט
חדלה מלרת
אמיץ לב במ

די להתבונן
כותרות סוגס
פרחים שחור

", הנחושת"
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נלאית מאימוץ 
פלאים למחזות 
שחק ומחזה גם

 וייתכן, ריסטו)
השובר את, סט

ב":  הידוע "ֶקׁשֶ
ִניִנים אֹו- ֶלה ַהּפְ

ושית שבה אנו
על ההבנה, חד

- בשפה הלירית
משל מבטא את
,רבים מהשירים

 החיפוש אחר
כפי,  גולומב)

וכך הוא זולת.

כרמי משתףך 
רק את דבר 

א מדמיין את

מע בפנימיותו

35גליון 

נ אתגרים ואינה
 מהתרגומים הנפ

play פרושו מש
סיום (כדברי א
אלא שכמודרניס

כך שירו הקצר 
ּה./ ַרק ׁשֹוֶל ּלָ  ׁשֶ
ל החולשה האנו

מצד אח, מצביע
פים בשירתו ב
 (כאן ז'אנר המ
 ביניהם. כך בר

ודרניסט. אך 
כך לפי יעקב 

ה ומתבוננת בז

אך, סבל הזולת
רושםה ("אני 

את אף כי הו

ת הצעקה שש

רתו מחפשת א
ם מחזות (חלק 
y יסוד דרמטי (

ט ומשם אל הס
קונפליקטים. א

  סוף ולהיפך. 

כך. כ- צהיר על
ם  ה אֶֹזן ַלּיָ  ַמּטָ

המצביע על, זה
מ, דות עצמנואו

גמיו שלו נחש
דם באשר הם 

ים ונה של יחס
  עם אשה.

בהיותו מ, מור
 –כות פנימית 

פנימיות נדיבה

ההשתתפות בס
אן להיסטוריה

וזא, ות הידיעה

. א20.11.1994
   

לה עד כמה שי
 שנמשך לתרגום
ת שירים בעלי
 אל הקונפליקט
 מהיר ורוחש ק
כול להיות גם ס

גם אם אינו מצ
ל ַאַחת  ש./ ּכָ ּמָ
ֹותֹו ָים". שיר ז

א- ת בדיווח על
עצמו: פג-  שלו

הא-  כפגמי בני
דינמיקה לא נכו
 יחסי האהבה ע

כאמ, מי קשור
סמכ, וטוריטה

בא מפ, השנייה

א ׁשֶ   ר ּדֶ

מבטא דיו את ה
דמה אותה כא
 מה שבגבולו

4 –אז כן היום 
חשתי גם אני. 

י המשורר מגל
כשם , למשל, ך

א נמשך לכתיבת
 מן ההתחלה 

הקצב, כבדרמה
ראה כהתחלה יכ

ג, משלבנויים כ
יָחה ל-  ׂשִ ַמָמ- ׁשֶ

ׁש: או ִלי ֲחׁשָ ַע ּבְ
קשבה ולהרבות

על צניעותו , ר
ולת מתוארים 

או כביטוי לד, 
ה"מנתחים" את 

שות אצל כרמ
אה מהמילה או
ופת כתיבתו ה

 

ָעָנף ם ּכְ   , ַעּקֵ

ֶבת ר, רּכֶ ְלַאַחר ּכַ

 

ו ָמְלאּו רּוַח" מ
ומד, ה לשירה

ור לו ולקורא

כא ,ל ט. כרמי
, ק בניסור העץ

: קריאה בשירי
תיות חדשות. כך

הוא, ידו)- שו על
ה ההליכה היא

כ, שגם בחיים 
שמה שנר,  יודע

 של ט. כרמי ב
ֹוֵחַחֻקְנִכּיֹות ְלשׂ 

קֹות/ ָיכֹול ִלְקּבַֹע
להמעיט בהק, ת

ומצד אחר, פש
עוד שפגעי הזו
,לכל בני האדם)

ה, ם רוב שירתו

ר צורות חדש
 (אותנטיות בא

ה בתקויר אות
  ): 2"נֹוִפים" (

  , רֹאׁש ָהֵעץ
חֹל   ,  ּכָ

ָניו ּגּופֹו ִנְת, ּו ּפָ
  , ּוַח 

ִאיִתי ֵמַחּלֹון ָהַר
  סּוִסים.

  ק
  ָלתֹו.

י ַמְעּתִ   .  לֹא ׁשָ

ָניו... ָיָדיו ֲערּו ּפָ
יחסותו הזהירה
המקפידה למסו

את יום מותו ש
ל הפועל שעסק

ולא רק זאת
ספרות צורות

שקספיר נעש
יחד). בדרמה

, שכרמי חש
הוא , הצורות

חלק משיריו
י ֻק ּתֵ ה ִלׁשְ ָקׁשֶ

יק- סֹוֵחר ָהַעּתִ
נוטים ללקות
של כרמי לנ

ב, המקודדת
ההתיחסות ל
שהם אולי גם

החיפוש אח
האותנטיות 
שקאמי מגד
כותב בשיר 

ר הּוא ָעַמד ּבְ
ל  ָלבּוׁש ַסְרּבָ

ר.   ְוִנסֵּ
ְלֶפַתע ִנְפֲערו
ָיָדיו ָמְלאּו ר

  ְוהּוא ָנַפל.
ל ֶזה ָרא ֶאת ּכָ
ְוִלְפֵני ֶצֶמד ס
ם ַרק ֲאִני רֹוׁשֵ
ַבר ְנִפיל ֶאת ּדְ

ָעָקה   ֶאת ַהּצְ

הביטוי "ִנְפֲע
אותנו בהתי

ה, נפילתו")
  הצעקה. 

אני זוכרת א
על מותו של
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לאחר שנים, ם
עימן התחדשו
,בשיא פריחתה

היה זה, מגורים
תופסת שבחזי

צל ישרים. זה
כיוון ביאליק

לדותי ונעוריי.
,למשאת נפש
,הפרטית שלי
י היה התשליל
אצלנו האפיר

בחשש, דחקנו
אל, ידעו גבול

תי לבקר מעשה
שבהם התכוננו
ה לי אמא של
ה כאן כף רגלי
,טולת ספיקות
,רוצה והגיונית
כך גם כל מה

,ה כסרגל. לכן
,של מאמציה
תיים קודם לכן

התגלגלתי לשם
שקשריי , יתה

ם קודם לכן ב

רות ומקומות מ
על תריסי המר

פסי צ, שממולו
ן מוצל שאליו

ם הקטן של יל
היו לי , מותה

א הייתה היפה 
שם שבית הורי

כך הלכלוך ,

ות בנעורינו ונ
תה המתה לא י
בבית זה נהגת
הצים בלילות ש
מתפורר אמרה
רבות לא דרכה

נט, שה דעתנית
חר, תה בגלוי

ופתי ומשום כ

הישרה, ראשית
גולת הכותרת

י הכביש. שנת

ד

מוזהב

אשית הקיץ ה
שתי חברות כי
רים וחמש שני

כך הרבה דיר- 
מקומו ואשר ע
ופת החולים ש

מעון, ויציבות

ביותר בעול קי
ם כה חזק בדמ

אך היא, מותה
ממש כש, שלי

,זהיר את פניה

פעמים כה רבו
יו ובמיוחד לבת
עגל היושבים. 
המצעים המגוה

ברור שביתנו מ
שנים ר, ואני .ל

אש, של הדיה
מביעה דעת, ה

שנכון וראוי ומ

ביתה בדרך הר
שהייתה ג, דה

דורדרת לשולי

נורית דוד

דש המ
 סיפור

ם ביותר של ר
ה וקבעתי עם 
מה מתה כעשר

-שהחלפתי כל
המתמיד במ ,ה

פים את בנין ק
כעוגן של ותק 

הוריה היה הנק
שהיו מוטבעים
ו אולי יפות כ
כזר את כיעורי
יטב ומירק והז

כמו שעשינו פ
ית וליושבילב

. הצטרפנו למע
ב וישנתי בין ה

בכשהיה , סתי
כך רצה הגורל

תה של אמא ש
ישרה ותקיפה
של כל מה ש

רוח והומור. 

יהלה את בני ב
את כל מאוה 

נה במכונית מד

המק

הימים החמים
אביה של ֶהְדָיה
מנה. הדיה עצמ

, שביו התפזרו
הוריה של הדי

המקיפ, ברוש
דותי הצטייר כ

 רע עייף"., יי

ה ביותר ובית ה
ש –יקיון ויופי 

שרתת נצח. היו
האיר באור אכ
ו שהניקיון חי

 ש אותם.

ניגבנו רגליים 
שמסירותה , ם

לים ובמנחמים.
וחות ערב לרוב
רים וכשהתגייס
ביתי. אך לא כ
הכרתי. דמות

,בין טוב לרע
השנים כסמל 
א ונטול שאר ר

א התנהלה וני
שבה השקיעה
התשיעי להריונ

ובאחד, ציונה
ם אבלים. מת 
בקר את האלמ

 חר חתונתה.

ת הורי חרב ויו
ע לשוב לבית ה
ים אותם עצי 
החולים שבילד

יא אלוֹ בּ , ייאל

ה לילדה היפה
ני, ופי וניקיון

נעשיתי לו מש
לה, י יודע מנין

מצוחצח. וכמו
פיזר וטשטש, י

רגות הבוהקות 
ת צערה של הא
ם המלא באבל
אכלתי כאן ארו
גשתי כאן חבר
ה את ביתם כב
שינויים שלא

בחין בבירור ב
תה בי במשך ה
טי ומטיל מורא

הי, יו שוליים
,שבתה, אכזר

מותה בחודש ה
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-גדלתי בנס
לניחו, רבות
לב, ונהלאחר

זמן קצר לאח

שבית, עבורי
מעין תעתוע
עדיין מותח

בנין קופת ה
אוכששר "ּבֹ

הדיה נחשבה
י –צמד זה 
ש, לאידיאל
מ, שנשלחה

של ביתה ה
ופרע את פנ

בראש המדר
מה מעוצמת
חדר המגורי

א, יום ביומו
פג, לבחינות

הדיה שארא
והבית עבר 
היודעת להב
נותרה חרות
שהוא שיפוט

בחייה לא ה
היה זה כה 
מצאה את מ
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 היה להן דבר

ל הדיה. מותו
הבלתי, מכאיב

,ה או כך סתם
,ה ובין חברים
עליהן. כלל לא

את, ות רגליה
יריה מורחבים

 

בין חברותיי, ה
תובע, בהירות

שבקריאתו הב
–יפני? בספר 

35גליון 

שפחותינו שלא

שורפת פניה של
ש על מותה המ
ותה ובחתונתה
אהבה במשפחה
החניכיים שמע

את כפו,  גבה
ות לרווחה ונח

מא של הדיהיא
בב צץ עכשיו 

המקדש המוזה
ר מות חברי הי

נת דרכים. מש
  ה.ריה נורא

 אלי כשמש ש
ת לאבל מחודש

בילד, בקבוצה
שאת על גלי א
 מעט מוורוד ה

את, ת כתפיה
ה. עיניה קרועו

  לה.

הפקוחות של א
מנין , מנעוריי

הקיו מישימה 
ש שנים לאחר

פעוטים בתאונ
דיה של סימטר

השולחן זהרו 
כשיו הזדמנות

לבד וב, ל זווית
ני, שמחה, שרת

ת ובריאות וגם
מציגה את, בת
את אוזניה, בוה

ראה יופייה של

   ב

ם תחת עיניה ה
יו זכורים לי מ

ספרו של יו, 
למעלה משלוש

שני ילדיהם הפ
לשני ציד,  הכל

 שנערמו על ה
סיפק ע, טובה

פניה קרנו מכל
ום חול. מאוש

ת שיניים ישרות
נלהב,  מבוישת
ה הגביה ומצח

מה ולשבוע ממ

מקדש המוזהב

בשבתי שם, עתי
ים שחלקם הי

,מה-ע על דבר
ל, 2007 בקיץ 

בעלה וש, חותי
ככלות ,  נעשו

תמונות הרבים
נפטר בשיבה ט
היפה בבנות. פ

צוחקת ביוית ו
חושפת, תחררת

כלל לא , מה
את צדע, וליה

להריח את עצמ

המתוך הסדרה

לה פתאום בדע
 אורחים אחרי

חפץ להצביע 
ה באותה עת 

נהרגו גם אח
מן המשותף 

מאלבומי הת
ש, של האב

של ה, נתפס
לבושה חגיג

מסת, רוקדת
מסתירה עצ
שוקיה וקרס
כמו חפצה ל

דוד, מנורית 

מנין צף ועל
לכיתה ובין
,תשומת לב

הייתי שקוע
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תלמד אל חייו
חמדה העתיקה

 של יופיו.

ואם, המוזהב
המספר, מכוער

ה הנזיר הצעיר
ד מן הספר שב
מקדש המוזהב
ל הדיה להיות

,סה לכיתה א'
יום שני האחד
רחונית שקופה

עד, שנפל דבר
נשקפו אלי מן
לתל ולא חמוד
לת לעומק של

חרישהחודר כ
רק שהשיער

מנוקד, ף יפה
הפה, ד ומעוגל

דים שלא ניתן
צילו עולים על

ביר אז שקעה 
נו אני הובסתי
דיף את הדיה?

עשרה-מארבע
ביט בפניה. על

הרי שיש, הב"
על יופיו של
ם מאוחר יותר
יפה כמו זה?"
בי כי אם בכוח
,ך כמכת ברק

של נזיר זן מת
את שכיית הח
ינא במקדש בש

ה היא המקדש
ה המגמגם והמ
הספר מתוודה

ומשפט אחד, י
יזוגוצ'י את המ

על, א של הדיה

מין דלת הכניס
תחיל עימנו בי
חת מוסלין פר

יניים. ידעתי ש
הזהוב שנשערי 

זהוב ולא מתול
שיות המחלחל

ה, החרישי שלו
ולעור הפנים

מן הזן המשתזף
גבוה מאוד, וני

משורטטים ח
שבצ, מוטבע בו

רתה. האם כבר
תי נמנעת בינינ
ים עיני בו יעד
דיה. למעלה מ
לא שבתי להב

 שבאלבומים.

כמקדש המוזה
ה פורה. שכן

אך כמה שנים
דבר כה בלתי י

אובייקטיביו ה
הוא כווה אות

בן נגף בדרכו ש
נזיר זן צעיר א

ענה שקי, זאת

הדיה, המוזהב
וא פרח הנזורה
ונה. בתחילת 
זאת של היופי
פה?" שואל מי

אמא, ?" "מדוע

ה העומדת לימ
בה אותה מלהת
עטוף במטפח

הרצ, הסוסיים
ני העגולים וש

לא ז, ודל אחר
סתי את החריש
החּום החם ה

לעיניים , יער
העור שהוא מ
ו בתספורת פו

שיוצרת גבולות
פי שהמרחק מ
מו הרצון לשר
בהשוואה הבלת
שכל מי שאשי

בפניה של הד
אך אני , טובה

מונות הרבות ש

הביטוי "יפות 
נראית לי כש

, כבר בילדותו
היופי להיות ד
לא אמור ביופי
הבחנת מייד וה

ניצב כאב, נזר
תי שבו שרף נ
ריו מדוע עשה 

ה היא המקדש
אני הו –אליו 

ציו- שביפן לנס
ב מולה הייתה 

כה יפך להיות 
להיות כה יפה?

בדמותה, שש
כבם. מחלה עי

תה היה ראשה
יותר את פניה 
יתי ממראה פנ
ש יופי מסדר גו
ּום. באחת תפ
בדרכו באופן

של חּום לשי
זאת ניכר על 
ם יכוסה בחלק

חינת נוכחות ש
ת? ההיה זה יו

מתעורר כמעצמ
שב, פסיד כאן

י לא יישאר? ש
שבתי להביט

חברתי ה, לומר
ה המזהירה בת

ו בראשו את ה
קדש המוזהב 

רבות מאביו כ
ה "האם יכול ה
של המקדש ל
יה של הדיה ה

ע באגם בגן מנ
ל מקרה אמית

ידי חוקר- ל על

לי מנוח: הדיה
בן משוואה מו

עתק מקיוטו ש
נה שהוא ניצב
זר "מדוע עליך

עלייך ל, הדיה

לראשונה בגיל
שנת הלימודים
וסמל למחלת
והאריכה עוד י

נהני, פה ביותר
ניי הבנתי שיש
י כוחו של הח
ל אשר ייָקרה 
ץ. אותו גוון

עם ז, ים יותר
שלימים, המצח
 לים.

ַשל נעליך? בח
נפרדת, יה מנגד

שקט? ומיד מ
יים עתידה להפ
כל האהבה ולי
כיתה א' לא 

אפשר ל, ייתה
ות את בבואתה

ים יפות העלו
בין הדיה למק

 שמע, יזוגוצ'י
כל יופי ותהה
הר בכך שיופיו
. ואילו ביופיי

הנטוע, פה זהב
סיפור נשען ע

וכשנשאל, 195

זרה לא נתנה ל
השני של המש
מחזה זה שהוע
מיתית הראשו
ניי כפזמון חוז

, ושונה "מדוע

י ליבא אל, ת
לאחר תחילת ש

וכשריד, 1958
תחת לסנטרה ו
שזהוב הוא היפ
משנגלתה לפנ
עיניים. הכה בי
מים יכבוש כל
ללא כל מאמ
דרגה אחת כהי
ת חן קטנות. ה

ריסים מושפל,

בחינת ש, ע דתי
שתמיד תהי, ה

ות אחרים של 
י במשחק החי
יא תקבל את כ
רגע בראשית

יא הה, לצידה
ה מסנוור לראו

צ'י אומר שפנ
בל בהשוואה 

אומר מי, וזהב
לו לא ראה בו 
לכן הוא מהרה
לראותו כיפה
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מקדש מצופ
הס הבוגרים.
50-בקיוטו ב

משוואה מוז
חלקה  -כך 

ב, מיזוגוצ'י
שהבעיה הא
והדהד באוז
ואני חוזרת ו

כה יפה?" 

כישו, היופי
כמה ימים ל
8בספטמבר 

שנקשרה מת
אז חשבתי ש

אך , המראה
ולא כחול ע

שלימ, החּום
אך ל, עמוק

והעיניים בד
בכמה נקודו
חתום ושליו

ההיה זה רגע
להתערבב בה
הדעת מחוזו
ההכרה שאנ
בגדול? שהי
לאחר אותו
שנים הייתי 

כן היה זה כה

אף שמיזוגוצ
משהו שמחב
המקדש המו
כשעמד מול
ועוד קודם ל
דמיונו שלו
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ופי עד אחרון

שתה את היופי
ן עשיר ושום
ותמיד היטיבה

בוז  קצהו של

לא זה סוג, ה
עליו, מן היופי

ובע מפנימיות
 שבו אף טיפת

35גליון 

ינו מומחה ליו

נפשית שעשה 
יוט ולא דמיון
קריאה בקול ו
תנשאות וקצה

שים אותָך ליֶפ
נה שנפרדת מ

נוצוני נראה כ
סגור וחסכוני 

 היה אחד שאי

תוכה איזו בטנ
לא פי, וחדות

ג' הצטיינה בק
ה בה שמץ הת

רוחני לא עוש
וע משום תכונ
פה. היופי החי
ך נוצר מעגל 

אל מולה לא 

או שהייתה בת
ת רוחניות מיו
ילים (בכיתה 
ילו לומר שהי

   ב

דים או עושר ר
שי אל לו לנבו
טבעי להיות יפ

כ, צירת היופי

, בכל הכשרה

 יופי חיצוני? א
יו לה תכונות
 כישרונות רגי

אפשר אפ, לב

מקדש המוזהב

שרונות מיוחד
בר ביופי אנוש

הכישרון הט, ו
ה ומכוילת ליצ

א היה צורך ב
 .  

ה זה משום כך
? והרי לא הי

רק, וצאי דופן
לא איזה טוב 

  עיקום הפה.

המתוך הסדרה

רי יודעת שכיש
נחוץ. כשמדוב
רון בפני עצמו

כל כולה רתומה

להכיר בו ל
עובדי הזבל.

אך האם היה
למה שהוא?
כישרונות יו

ואף , לרוץ)
שהתבטא בע

דוד, מנורית 

אבל אני הר
הפנימיות ה
להיות כישר
והפנימיות כ
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חשבון הייצור
,יביתולה אקט

שה. כך גם לא
י מן הגוף ואל
ביצירת דברים
,ים ככל שיהיו
קה. פנימיותם
ם. הם את יפי

,א כנגד היופי
ואילו אני, נן

הנלוזה להשיג
ד ועוד ציורים
ים האלה ולמי
די להיות אמן
לל לקחת את

פרח מביאה-א
רותר של חוס

מכוער מאין, 
לעתים יצירת
תחת אפו של
שיצירת אמנות
פה גם כשהוא

שיוכל לשקף
גידולה נלקח

כולה מקשה, ת
,גוף בנעימות
של היופי ובָרזי

ש ובחייה של
ולא הייתה בו
ו. לא זכור לי
שעברו לבית
וציפורן סינית

ון שיבואו על 
ם הדברים בפעו
לו למין חולש
נביעה של יופ

ב, ובתו. להיפך
יפי, אצל נגנים

עד כדי גרוטס
בריהם הפנימיי

המפוכח יוצא
ב הקר המסוג

והתקווה ה, ותנ
בי לייצר עוד
שייכים הציורי

כד, . אכןת אמן
ן זה מועיל כ

כל מיני עורבא
מידה גדולה יו

.

,לה על הדעת
את התפרים. 

אותם ממש ת
ר מכל הוא ש

יכול להיות יפ

ות שונים כדי
תה מונוליט. 
בה כל כפילות
ממלאת את ה

באלכימיה ש, י

ת משפחת דבש
וקשים בבית ו
ומרקו וצחצחו
(בו גרו לפני
גדלו קוסמוס 

בעולם החיצו
כביכול אמורים
הימנעות ואפי

כי אם ב, צידו
ור לבעליו לטו

בולט במיוחד א
ת את פניהם ע
בפניך את אב

וגוצ'י המכוער
את יפי הזהב
שער של האמנ
לרגע ודוחק 

למי , חרי הכל
ה מכדי להיות

אי, ל האמנות
ר את החיים בכ
וקשה לתאר מ
המַגחך שיָצָרה

ירוף שלא יעל
טורח להסתיר 

תוחבת, פרים
עין כל. והמוזר
ים וציור דיוקן

בשלושה סגנונ
עוד הדיה היית
כך לא נגעה ב

המ, הזאתשית 
פה בידע הסודי

תקופות בבית
היו כללים נו
יהצו ובישלו ו

משפחתי -הדו
חרים שאצלם 

או על מטרות 
כ, כדי להטעות

קא לסבילות וה
חוץ לגוף או ל
וא אוצר השמו
ומתדלדל. זה ב

מעוותת, מוזיקה
כאילו חשפו, 

 ותו בצלילים.

שך שנים. מיזו
מסוכן ללחוך
ל היופי דרך ה
מנוע שאינו נח

אח, ת שמי. אך
ודה שהוא גאה

של, תחום הזה
כונותָך להמיר

, ך לאופי שני
ות לבין הקוף ה

ם רבות זהו צ
ה שאף אינו ט

ה על התפצבע
שיות יוצגו לע
סונות או חטאי

וא בנוי היה ב
בע, ולהכילו

אירוניה ובשל 
הבטנה הנפש
שהייתה שותפ

היו שתי, זאת
ורים. וה באיס

כיבסו וג, מהם
הבית הנמוך ה
ו השכנים האח

סוקים אחרים א
ייצור יש בה כ
יש יתרון דווק
דברים יפים מח
הגוף החי והו
ק היופי נפרט ו
יופייה של המ
צעת את מראם

נותנים או, לאה

תרה ממני במש
האש החם המ
תי להצטרף אל
יים הייתה המ

לפניי וישאו את
מתוו, מישימה

ובת, ן המשרת
נכ, או במאוחר

גיחוך נהיה לך
ל יצירת האמנו

אמנות? פעמים
מעשה הכלאה
חד מעצם ההצ
שחולשות אנוש
היא מתארת אס

 כיעור.

צ'י שהמיזוגו
לחבוק אותו
פיקות וללא א
ך אולי הייתה
, ורה והדואגת

.

ות מאשרים ז
מלוו, ה חמור

שהתגוררה עימ
טנה שלפני ה

כמו שעש, ים)

בזבזת על עיס
ל יופי. המילה 
שמדובר ביופי 

ה בייצור של ד
שהוא אחד עם

משק, מן הגוף
ב, להם בנגינה

פני השטח ופוצ
מוסרים הל, ים

פה הזאת נסת
ְזַהב לשונות 

הילדותית חפצת
סוקים אמנותי

שיהלכו ל, פנים
? גיבורו של מ
ה בך משהו מן
נות. במוקדם א
תדיר עד שהג
שבין יופייה של

של יצירת הא
, צר את היופי

שה עניין מיוח
מדת על כך ש
ת יפה גם כשה

שאין כמותן לכ

המוזהב אומר
,קט שמסביבו

ללא ספ, חלטת
סה חתומה. אך
של האם המסו
מידים בת יפה

אלבומי התמונו
ות גידולה היה

ש, ה וֵאם ִאמהּ 
ה בחלקה הק
ל קופת החולי
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יופי לא מת
המתמיד של
אבל ככל ש
מדובר חליל

יופי ש, הגוף
יפים בנפרד 
השקיעה של
יוצאת אל פ

ירפניהם ממ

האמת הצרו
משֵלח את 
בתמימותי ה
לי יופי בעי
שיהיו לי לָפ
שייך יופיים
נחוץ שיהיה
עצמך ברצינ
אותך לגחך

תיאום מזו ש

ומהו יופיה 
שיוצ, כמותו

האמנות עוש
עומ, הצופה

יכולה להיות
מראה פנים 

על המקדש 
את אי השק
ברצינות מוח
אחת כקופס
מעשה ידיה 
הסגנון המע

וא, בזיכרוני
הדיה. בילד
שמחה. ִאמּה
שטיפחו גינ
המשותף מו
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הקטנים בצבע
א חשבו לנכון

מה שמביא ין
. אפילו הרבה
ם ניתן לשאול

תיצבו בערימו
חד מן הדודים
,צבעים חדשה
וט לנסות את
שרות קופסאות
קם בין אצבע

כך בודאי, שכן
חלקם עם חוד
 אצל אמא של

והעצב, ל כבוד
 האהובה. זאת

של, פלת מבט

והתבהרו מעל
ם את פריחתה
ּה עברה מעין

קורנת, חותינו

אים הבחורים.
צירוף –חורים 

עוד שבביתנוב
א זכור לי עוד

 זהרורים. האם
כפרח, בחורים

הבית ניגב, ות
 לא עוד חתכו
,פירות שלמים

כבת לוויה, ת
ל כך ש"מראי
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ה עם הפרחים ה
ה כה רבה שלא
חין כה טוב בי
צא במשפחתנו

מדוע לקנות אם

אחד ממדפיו ני
וניים מתנת אח
פתוח קופסת צ

אלא כך פשו 
עמדו עש, מתי

א נהנה להחזי
ש, אותם בלבד

ח, גדלים שונים
ידיעה הברורה 
כובד ראש ושל
 סביב דמותה 

של השפ, וכים

השמים גבהו ו 
משכת חגגו שם
פנים ואף ִאמּה
תפת מעט בשיח

  ות מן הפרי.

יה אהבה שבא
רבב וריבוי בח

ב, כלכלוך כלל
על ידי אבי. ל

ה נמלא הבית 
ה האבקנית. הב
ם רגליים נמרצ
תנו במרפסת. 
ה לאכול שם פ
ת ההומה הזא
י מחשבות על

תום העגול וזה
דה בבית הייתה
ה תמיד להבח
א הייתה בנמצ
 קניית ספר: מ

הכניסה שעל א
עפרונות צבעו
אהוב עלי מלפ

,  מנת לצייר
לתדהמ, ה כאן

לא חידדם ולא
יה זה כדי לרא
 משומשים בג
רכם נשמר. הי

של כ, ת לחיים
ין מק המסתור

 כל שכן בחיו
  רך עצמה.

, ה חדשה באה
 במסיבה מתמ
אליה מאירי פ

משתת, צעירים
מותר לה ליהנו

. האמא הנקיי
. ניקיון ללא ר
ים לא נתפס כ

כלכלוך וגורש ע

והנה עתה, שהי
י כותרת לבתהל

דרגות ומנגבים
הם ישבו אית, 

ן היהתאום נית
העדה לפעילות
ם אני טיפחתי

על הראש הכת
חשוב שהעבוד
של הדיה ידע

כולת שכלל לא
פה בהדיה על 

ת ארון בחדר ה
חות מליאות ב

 לא היה דבר א
ילו שלא על

ל דף לבן. והנ
ל, לא נגע בהם

 דלת הארון הי
רונותב של עפ

ע,  יפה בארון
סיס של רצינות
 הדיה ואת עומ
ט בדיבור ולא
ולה בהכרת ער

 בתיכון תקופה
את הבית וכמו

נעורים באו א
נים לאורחים צ

שיו מ קשה ועכ

באו הבחורים.
בחורים הרבים
. ריבוי הבחורי
אחותי נתפס כ

  

ו אפרורית כלש
 המחזרים כעל
סים במעט המד

מנוגבים,  וכך
פ, לחים קטנים

שו. אני הייתי 
 כמיזוגוצ'י גם

זה בע, ני סוגיו
ב. אני נוטה ל

תועלת. אמא ש
יכ, ביא תועלת

ן או בצבא נזפ

תחה הדיה דלת
ת קרטון שטוח
רונות בצפון. 

אפי,  רחוקות
ים בשורה עלנ

רונות שאיש ל
וכשפתחה את 
 לצאת מגיבוב
ומות מסודרות
והנכון יצרה ב
את קסמה של 

של מיעוט, ייה
מהו, ם טבעית

עת הלימודים 
שמחה עטפו א

המחוזרת. הנ 
ה ומסבירת פנ
ה. קודם עבדה 

ב, י ללא רבב
 לבואם של הב
אמא של הדיה.

אחד שהביאה א
 בלו הבחורים.

פדן ונחה עליו
כמו אספה את 
ש הבית. מטפס
את ציפורניהם 
תפוח אחד לפל
ואף קפה הגיש
. אולי בסתר

ריף ריח על שנ
וליהם פס צהוב
מה שאין בו ת
 מה שאינו מב

בסוף התיכון, ר

ורי בביתם פת
דרות קופסאות
על לייצור עפר

מן רק לעתים
לסדר את הגוו
מדות של עפר
שתמש בהם. ו

מה כבר יכול 
בקופסאות חתו
נחוץ והמועיל ו
ך רק העצים א
ופה הכהה בחי
גננת אך כמו ג

 ההתבגרות ובע
ושאור , ת דבש

, הבת היפה
נהייתה נינוחה 

ח היפה שגידלה

הנק, מצוחצח
עמד בסתירה 

שהמציאה א, ו
פילו הבחור הא

כך יפה התקב-

בית שמרני וקפ
לתה לרווחה וכ

הוסיפו לֶשֶמש, 
א, את אוזניהם
ת, סבתא בעבר

ות וסוכריות ו
וצה עיני ראו

או ַטֶגֶטס חר
בורדו שבשו

לטרוח על מ
תועלת לבין
יותר מאוחר

  בספריה.

באחד מביקו
קטנות ומסו

שעבד במפע
דבר שהזדמ

ל, העפרונות
עליזות ונחמ
ואגודל ולהש

, סברה ִאמהּ 
ב, שבור? כך

הדיה של הנ
שנלווה לכך
הייתה התקו
צניעות מסוג

לקראת גיל 
בית משפחת
הזוהרת של
,מטמורפוזה

בזכות הפרח

אל הבית ה
הניקיון לא 

תודו, מיוחד
המלוכלך אפ
בית שבו כל

קודם היה ה
פתחה את דל
,חמנית גדול

א, את פניהם
כמו הס, שם

עוגי, ופלות
שקופה וחמ
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האין זה טבעי"
סודי הוא יצור

אינן, אלבומים
גיגהבח, עתה

כדי להביט, ה

מנין, ת החיזור
רחצו ושפשפו
יה עם בחורים
החינוך הצנוע
בדרכה. ואני

היודע, זוגוצ'י
הבה הקושרים
דימיתי שמשהו 
, אך יש וגם אני

שואה , רס גדול
שותף יחבוק את 

ואמא של , דנות
ָיה! במיוחד היו 

, מישהו טלפן, 
הצטרפו עימם 
ישי האינסופית
ני לנצח ניצבת
ות המתנועעים 

שם לא היה , נו
על. אמא שלה 
, את לבי בקנאה

רה של גברים 
י נזכרת לטובה 
תוק של האהבה 

ככרית , ובתוכך

" "האחד אחר.
שבה שבאורח ס

די אל מול הא
אז כ, הבחינו

וד גמור להדיה

את חדוות, תיות
חורים. מהדיה 
פייה והצלחותי
על ִאמּה ועל ה

ת כל אשרחפ
את. כי כמו מיז
שעבותות האה
דהאור ולרגעים 

צרות בביתנו. א
שיביא עימו הר

מש וגורל, כוער

בדוגמאות מעוד
תה: הללויה ֶהְדָי

,מישהו בא, הי
בטבעיות וכמו
שרשרת ימי שי
מקום אחר ואנ
סת ממול ובזוגו

אצלנ, כמובן, ד
ה להתחתן בפוע
יוק מה שצרב א
להימסר לשור
לים מאלה? אני
"את הכאב המת
י בגשם שוטף ו

יותר משל כל 
לי יגיע למחש

בות עתה לצי
ולי אף לא ה

ניג, שהי כמוני

ל נטיות אמנות
הפנים לבחלת 

אך לימים יופ,
ה גבר עליה וע

סוח, ת מלפניה
ם ראיתי כל זא
מוזהב כמוהו ו

ש נמשכתי אל ה
לה ואת סבך ה

ס שמימי ענק ש
נה בין יפה למכ

 ם של היקום.

חבות מודפסות ב
ה לביתה בינקות
ה הפתעה כלשה
ל ידי בני הבית 
כה זר ומנוגד ל

ד מתרחשים במ
מהבהב במרפס

להתחתן (מלבד
וזהב לא נועדה
מתמדת וזה בדי

,ןעמוד להתחת
ועליצות גדול
שירו המתחיל ב"
מלחכות לטכס

י היה לעשיר י
לתי נמחה כשל

היוש, ואורנה
אותן שנים וא
צה הייתה מיש

.

שלא היו בו כל
של קבל, אחרים

,טפה והושלכה
יופייה, שיטפון

רוקדת ומפזזת
ער מלא קשרים
את המקדש המ

כך כפרפר עש, מו
לשכוח את האפ
בואו של מדחס
קיים בלא אבחנ
ני צדדים שונים

ת ובחצאיות רח
ף לשם שהעניקה

תמיד נכונה, זה
רים התקבלו על
ת הדיה. כל זה כ
מי שישי תמיד
באור האדום ה

 מש העולה."

ל רזו את הבנות
אך המקדש המו

תנוחת הושטה מ
אבל לנצח לע
היש התרגשות
להתחתן..." בש
ת מאושר יותר 

?

ת עולמי הפנימ
שסבל מפגם בל

אלינה , חמדות
באי הבית בא

ם הגואה. נחוצ
נשף המחולות.

בבית זה ש, יה
הכירו בבתים א
צאת דופן נשט
לתי צפויים כש
ת עצמאית שר

בשיע, ם קשים
אינו אוהב א
כיעור שלו עצמ
אף עלה בידי ל

ציפיתי לב, שימה
מחצו את כל הק
לא יחיו עוד בשנ

בעוניות חמודות
בכך נתנה תוקף
או שמחה וֶעלז

והחבר, רה בבית
בת וחובקת את

ז ועד היום. ימ
ֶלה ב ופה בלב ּכָ

"בית השמ ם את

זר, ירות הצבאי
או בו ממש). א

עמדה בת, ושוב
א, את מחתונה

יש טוב מזה? 
זך "עמדתי אז 

רגע יכול להיות
עומדת להתחתן?

אך בדרך זאת
שנער צעיר ש

הנאות והנח יי
כמי שהיו מב
בפרץ הנעורי
מש פרח קיר בנ

ה אמא של הד
שלא ה, הרעיון

כל נטייה יו, ת
בשו ממדים בל
קם והיה לישות

במרפקים, ויות
ה טסּורּוקאווה
קדש שורשם בכ
הדיה דבק בי וא
מספרו של מיש
אנושיות שיימ
את היפים והם ל

פחו בשמלות צב
רה שיר תמיד וב
שי בערב שמלא
חג אף כשנשאר

ולה אחת הסובב
רכת אחַרי מא

צו, וץ למסיבה
החיות" הזועקים

לאחר השי, רים
משקל ולא רא
ה להינתן שוב ו
יכול כבר לצ

ה, הולך ונדחה
רגשות של נתן 
עת שוב". איזה 
הידיעה שאת ע
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,החיצוני דל
הוא אומר "

נבחר?" 

חברותישתי 
זכורות לי 
,המתחוללת

ולציין ולשמ

מנין המציאה
הביאה את ה
כל יצירתיות
התעצמו ולב

וק, שקיבלה
בעיניים כבו

שחברו היפה
אותו אל המק
מיופייה של 
כבן דמותי מ
וטרגדיות על
המכוערים וא

את היופי טיפ
הדיה כמו שר

אלה ימי שיש
לבשה בגדי ח
למשפחה גדו

גומה הנכהע
בחשיכה מחו
לקולם של "ה

בבתים האחר
לעתידנו כל 
הושיטה אות
כי מה טוב

כשהמימוש ה
בשורותיו המ

רוצה אני לדע
יושבת , חמה
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ם שחמד אותה 
כאבם המצטבר 
עוריה אך כמה 
ייתה לעזוב את

ומה על כאבם  

  

 מאחור ועשינו 
ה בביתם הישן. 
לכל אחת אופי 
דותנו חשתי אל 
היינו ילדותיים 
ה תמיד משמח 
יחידה שדברים 
פורטאית בחסד 
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 זה אחד האלים
או כ,  הייתה בה

אחד שֲעָזָבה בנע
ֵחר שתכניתו הי
ָכה ,יה טייס שּבָ

 את האלבומים 
מתגוררת בגפה

של, טשוה מזמן
ן מוכרות. בילד
דים שכולנו נה

וזה משום מ, רם
ת בין הבנות. הי
אוד וחמודה וספ

דרך. האם היה 
שעינן צרה , וני

ה. שהרי היה א
קש את ידה ואֵח
סטרליה ועוד הי

  רחוק? 

הותרנו , מושבה
אלינה שעדיין מ

נט ובות שאף הן
הליכותיה, ירות

 מסורה ללימוד
ול רשוכנעת ובק

תבכה במריבות
הייתה רזה מא 

מותה בשולי הד
כמו, ינאת נשים

ץ כך את גורלה
 של הארץ לבק
 לשליחות באוס
בכיליון נפש מר

   מוזהב

 מעט מאבק המ
של אמא של א

י הטויתי חברות
תן מובנות ובהי
ון נהייתה כה

 בהתלהבות מש
כלל לא הסת, ל

,כנית הלימודים

ש מצאה את מ
א הייתה זאת קי

שחרץ ,אחורו מ
 מחצית אורכה
 ולקחתה עימו 
ת ורק התבוננו ב

המקדש המה

 המטושטשים מ
שים אל ביתה ש
המושבה עם שת
שותף עושה אות
בתקופת התיכו
 להביע עמדות 

 שיודעת לשאול
וץ שאינם בתכ

 משניתנה לאיש
או שמא, ה אליו

 שנזנחו ונשארו
תונתו עבר את 
ת ילדיו בקיבוץ

שתהעזו כלל לג

ד, מתוך הסדר

ריים המאוחרים
ך שדירת הברוש
לכת ברחובות ה

ה אך עברנו המש
ת אחיות אך ב
דה. היא יודעת 
 הייתה הילדה 

דברים שם בח 
  א כל יוהרה.

והנה לבסוף 
בלבבו ולקחה
של הגברים 

ימים לפני חת
אשתו וחמשת
של מי שלא ה

דודנורית      

הצהר- באחרי
דרכנו לאורך
נעים היה לל
וייחוד משלה
אלינה קירבת
וטיפשיים ליד
אותי. אורנה 
,עניינו אותה

עליון אך ללא
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ותנו משני צידי 
ם ויפים כמקדש
אן במושבה של 
, ה ילדותי ושם

ק ונחלה בחיים. 
ים האפרים של 

אני מספרת, יית
ות הקור וכולנו 
וכה של גרימת 

מכנסיו אמנם ,
יבחין בתפרים 
לה הקיבוצית... 

, כסכך, בשלמות
אינו מקדיש לי 
ותר והוא מנצל 
, רא לו ה"ֶטנו"

אפילו להחזיק 

,של זמן ילדות
את זרועותיהם 

אליי כמו קראו 
בצבע השמן , בו

של האם הפונה 
מתגוררת עם , ת

תרחב לבואכן" 
ה כי אז ברמת 
?" היא שואלת

,לא שורף, צורב
, מתוקה. "מה, ב

אים ופניה כמו 

ת; עצי אבוקדו 
ם גבהו והוסיפו 
גרפה בו פסים 

2009אוגוסט 

י קיץ מלוות או
לטים אור עמום
חנו מהלכות כא

שם נצורה, פרים
אויה לקחת חלק
ר לבתים מוריקי
יכה עם חברות
אבי שב ממחוזו
היסטוריה ארו
צניקים הראשון

רק חד עין , ת
תה מן המעגיל
נפל על ראשו ב
בר אמיתי הוא 
י מעניין אותו יו
שו לראשונה קר

,איך כיפני, מוזר

שאר כשמורה ש
אפונה ריחנית 
ורוד וסגלגל כ
מנם כבר הצהיב

עבודה לשעבר ש
לישישה מופלגת

ה. "לבי מתיה ל
על דרך המעשה
כון שאלינה יפה

לא צ, פי אנושי
ניים נוגעת ללב

ערכי צונח פלא
 ה הכל."

רת מאחורי הבי
הם, שחה והלכה

שהמטפלת  שן

ודח. גינות פרח
ם נראים לו כפול
ת כה יפים? אנח

יפן שמן הספ, ה
פיהם גם אני רא
חק הלאה מעבר

תוך הלי, אותה
ת מופלאות... א
שלו לכפר על 
את דור הקיבוצ
לצתו המשובצת
מו יצאה זה עת
ר החלק שכמו נ
מקסים...כדרך ג
ראה כאילו אבי
ָגש ר... כאשר ּפְ

מ, מתוך נימוס

א נשאלא שהו
שלחו שתילי א
הרכים בלבן ו

משא, ם הלבנים
. נשמר חדר הע
הזקנה הפכה ל
גם לא אכפת הי

אם לא ע, כולן
לנו גלידה. "נכ

ופי, היא יפה, ן
ה בפה ללא שינ
לא התחתנת?" 

? לשווא היהרייך

אל החצר המוכר
עוד הישישה ׁש

ך אל המחסן היש
 הפוכות גורלנו.

ט המחשבות הקו
טובלים בטל הם

ל הפרחים להיות
שונה ואף דומה
קים אחרים שלפ
הר סּומידה והר
ם רחוק מפריע 
מאוחר ובנסיבות

את ההזדמנות ש
זכיר יותר מכל 

וחול, החלוצים
נראית היא כמ
ו...שערו השחור

מ, ניו העקומות
אן בשלי אף שנר
נהנה מן החיזור
הוא לוגם מעט

ד הוא במקומו
ש, ר. כמו פעם

ניסה ופרחיהם 
וזוגות הפסים, ם

נשמרו אף הם.
תופרת. רק האם
את ילדותנו וג
אן אימהות של 
הצעירה להגיש 

כ, ואני חושבת
טובה" הישישה
ופלות "בכלל ל
גידלו אותך הור

ום. אני יוצאת א
הרב שעבר. ב
השביל המוליך
יעי לבבנו ולתה

להט היום ואת
ואה פרחי קיץ ט
רחים? מדוע על

ש, במקום אחר
יש אולי חוק, בו

למסלולו של נה
ק זמזום דבורים
ית אבי בגיל מ
. אבי חש שזא

ומז, בה בקיבוץ
אך הם בסגנון

אחרת נ, רווליה
ספר תחת זרועו

למרות שינ, יוכו
הוא כא, ו ביחד

בשיחה... אבי נ
, מציע לו משקה

לא רק שעומד
בגילי המבוגר
גדר מימין לכנ

סי העץ המורדים
שבחדר הכניסה
ושבת הייתה ות
ה שלא הכירה 
אליה. כולן כא
את המטפלת ה
משיבות "כן" ו

ילדה , ה חכמה
ת אותי ופניה נו

לאיזו תכלית ג,

לשלו, ת חמודה
אורך רוח בזמן

טט צללים על ה
פש ואדישים לזי

ה לצנן את חום
כשמיזוגוצ'י רו

יופיים של הפר
 א נמהלת אצלי

לם לא ביקרתי ב
י מדמה עכשיו 

ממה שרקבד, ך
ני נמצא לי בב
ית בית הקיץ..

י שבילה הרביפנ
מהודרת ביפן א
החוצים את שר

תמיד עם ס, ותה
וחי, עדיו הקלים

אך ברור שאנחנו
לפתוח עימו ב
יפן... כשאבי מ

 ו יודע..."

,מא של אלינה
את לא ציפיתי
פס במעויני הג
ים. נשמרו תריס

ירקרק ש- תכלכל
שם יו, בחלונות

רה מארץ רחוק
ה וליבנו יוצא 
גש. היא מזרזת 
ת. "כן" אנחנו 
בני אדם. "אלינה
?" היא שואלת
מה אם כך גדלת

ישישונת, לנשקך
עד השמיים בא

מטילים רט, פים
שווי נפ, ו ועצמו
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מעט רוח באה
הכביש הצר. 
המוזהב. מהו
ילדותנו והיא
מקום שמעול
את הדרך אני

וכך מּוַסשינו.
לעצמי: "חתנ
נרתמנו לבניי

י, צער...חתני
נקנו בחנות 
המסוגננים ה
בנעליים גבוה
מקפץ עם צע
תשומת לב א

ל הזדמנותכ
משמע קיסר 
את הכוס אינ

ביתה של אמ
למתנה שכזא
העדינות לט
ממרחק השני
המחוספס הת
לחצר ומוקף 
מטפלת צעיר
אומרת הזקנה
התודעה והרג
שאלה רטורי
יופי היאה לב
לא התחתנת?
אומרות: "למ

אבל תני לי ל
ואגוז נמתחו

כמה יפ, חוסן
רעננים. גבהו
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רמן

שירתו של נתן
ירה ומשוררים: 

פ' שמעון ון, פר
, מאיה בז'רנו,

רבות והספורט, 
קשורת וקולנוע 
 מינר הקיבוצים
ה לאמנות ד"ר

טיוב תחת- ר יו
ופרים בישראל, 
ים נגיד. יועצת 

 חיים, צילום- בן
 כה: יובל זוהר.
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רת אלתר

 ו

סרטונים על ש2
רצים, חוקרי שי
פ' אברהם בלבן
רון ח. איזקסון

בות, משרד התר
של החוג לתק
יאת מכללת סמ

הפקולטה בראש
ת, מוצגים באתר
וד כללי של סו
מפיק: ד"ר חיי

: תמר בועריכה
ם קליפ ועריכ

 חרת.

 דולה
ת על שיר

לפטירתו

20", סדרה של 
מ 13פותם של 

פרודן אלמגור, 
רוני סומק, מיר

של מינהל התרב
שיתוף הפעולה

יתודות לנשרב 
לעומדת ב יוגב,

תוביות בעברית
הרשת של איג

ורך הסדרה והמ
ו צילום, בימוי

צילו ה סממה.
, אם לא צוין אח

רך הגד
המצולמות

שנה 45ת 

"בדרך הגדולה"
, בהשתתפבחוץ

ד"ר דגד קינר, 
 ד, והמשוררים

בלא תמיכתו ש
ה מיתר, ובלא ש

ר .מאיר ראובני
אסתר י פרופ'

נים, בלוויית כת
ם מצויים באתר

עו תר אלתרמן.
.מיקי בן כנען

עמה אור ואליה
,בדרך הגדולה"

בדר
הרצאות ה

במלאות

הושלם המיזם "
כוכבים ראשון 

גולומב, פרופ'
ד"ר חיים נגיד

.

ם אור וצללים 
קרן צבי ועפרה

בראשותו של מ
המכללה טורית

הסרטונ 20 .תר
קישורים אליהם
הקיבוצים ובאת

: האולפןעיצוב 
נע לי:מוזיקע 

"ב נלקחו מסרטי

תמלילי הה

ה 2015פברואר 
יקר על ספרו הר
מיר, פרופ' הרי
אורציון ברתנא,
וכב, מרלין וניג

לם לא היה קור
ה הנדיבה של ק

וצים בינר הקיב
לרקט ה ליבמן,

עו"ד צבי מיתול
לה", וקרך הגדו

יכללת סמינר ה
, עפ' זיוה שמיר

. ביצוען ימזקית
עמודים הבאים נ

ת

בסוף חודש פ
אלתרמן ובעי
פרופ' זיוה ש
לוי, פרופ' א

כ- ישראל בר

המיזם המצול
בלא תרומתה
במכללת סמ

פרופ' ציפורה
רבקה ודמני 
הכותרת "בד
באתר של מ
מדעית: פרופ

: איתועריכה
הצילומים בע
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 בחוץ

שיריו היפים של
הפואטיקה של 

מדו של תלמיד 
ה רבה הצהרת 
ס המודרני נוסח 
מן, לעומת זאת,
ים שעל כרכובי 
חדים מהשירים 
כרות לכל ילד. 
עונית ורומנטית 
המודרניסטית,

כוכבים יר של 
מימה" של שירי 
ומות, מכבשים, 

בגלל  –האפלה 
כח שהספר הזה 
אותה שנה כבר 
רעהו מה יעשו 

יר היא הגיבורה 
שחוברו בשנות

, שנדפסו 1935
, דרך ים בחוץ

תיאורה של נוא 
לעיר סטמבול [ 
יצירה האחרונה 

וכבים 

"ליל קיץ", מש
חשוב להבנת ה

לתקופותיה. 

ל אלתרמן כמעמ
היה במידה 19

ת המטרופוליס
לגי. אלתרמהב

באר שלה והיוני
ן, מה גם שבאח
האגדות המּוּכ

צבע –של פעם 
ים של האמנות
ם שהדביקו לע
"אגדית" וה"תמ
ם בני חמש קו
גלל הצורך בה
העולם. בל נשכ
של אלתרמן מא
וררים איש את 

ר. למעשה, העי
של שירי בוסר ש

 – 1931ל שירי 
כוכבישל שירי 

, דרך תר היונה
ועד לחת עניים 

אשית אפילו בי

ר

כורמן ו

השיר
יעזר בשיר "א, ו

עיר היא עניין ח
ירתו, לסוגיה ול

עמד שלהיה המ
938משנת  חוץ
כלומר, את –ל" 

ת אמיל ורהארן 
השּוק שלה, הב
ספר אגדות ישן

מן ומפורשים
אך תיאר עיר ש
מניזציה המעיק

חדים מהמבקרים
נשכח: בעיר ה"
ות, יש בה בתי
רת החשמל, בג
ת על העם ועל 
ה. במאמריו ש

ו המשוכבר שאל

לתרמן שירי עיר
ריז" (קובץ ש מּפָ
ית השוקעת של
נים ש ר רבת הּפָ

עיר) של שירי 
שמחהנצורה של 

ל היא גיבורה רא

זיוה שמיר

ל אלתר

העיר וה
לתרמן,ת נתן א

ל המשורר. הע
הראשית של יצי

ה כוכבים בחוץ
כוכבים בחון 

הכרך "כרכיאל
יסטיים כדוגמת
איבית עם כיכר 
המצוירים של ס
וטיבים ברורים

המודרניסטים, 
ניּכּור ומן הֶדהּומ

אח את הטעתה
עות גמורה. בל 
ם. יש בה רכבו

א נורבחלון, ול
טוניים שמאיימת
בר נשמעו ברמ
המודרניסטים כ

כתב אל ם בחוץ
למן "שירים מ
ז והעיר המערב
ספר, דרך העיר
העיר הערבית)

, דרך העיר הם
כמציאּות וכסמל

עלקים 

א. 
של העיר ביצירת
פר ביכוריו של
בעצם הגיבורה ה

 להופעת הקובץ
שיריו הראשו
ציג בשיריו את
שוררים מודרני
ה, צבעונית ונא
מּבין הדפים ה
אווזים") יש מו
ה אּורּבנית, כמו 
התרחק למן הנ
ת האסתטית הזא
ת, אבל זוהי טע
א גם אוטובוסים
ר הנר מהבהב 
ל הפראים הטבט
מי המלחמה כב

הקפה של ה- בתי

כוכביםעוד לפני 
 –יבות יצירתו 

זגירה), דרך פרי
לא כונסו בס
ה"עברית" ויפו
םשירי מכות מצרי

. העיר כגת קיץ

שה פרק

דון במעמדה שא
ספ – ים בחוץ

פי שנראה היא ב

ולהזכיר שעד ל
לונסקי, וקובץ

לו. שלונסקי הצ
החרושת של מ
בשיריו עיר קטנ
העולה כביכול
מה", "רועת הא
תרמן כתב שירה
ה ומנּוּכרת. הוא
רה. הצבעוניות
של עיר ביניימי

אפשר למצוא ץ
ירים האלה אור
לכת וקֵרבה של

כשאיומ 1938-
ות מלחמה, ובב

 ה.

בהקשר זה שע
כל אחת מחטי
צרפת ונגנזו במג

אביבית אך- תל
אביב ה- ים (תל

שיה מן המחזור 
חגיגאביב] של - 
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חמיש

בהרצאה זו א
כוכבהקובץ 

אלתרמן, וכפ

כדאי לזכור 
באסכולת ש

העצמאות של
שירי הכרך ו
בחר להציג ב

עיר  –בתיה 
("כיפה אדומ
לכאורה אלת
וכלל לא קרה
לפחות לכאו

תווית ש בחוץ
כוכבים בחוץ
מנופים. בשי
הפלישה ההו
-יצא לאור ב

מנשבות רוחו
בזמן המלחמ

כדאי להזכיר
הראשית של
הלימודים בצ
בעיתונות הת
מלחמת הער
אמון הקדומה
-הלא היא תל
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לאחר מותו של 

פיינית לאמנות 
 ובשני תחומים 

רך, עם בתים  ּכְ
ת לעיר ולשיר; 

המשורר  עירוני.
רך] ובו בתים   ּכֶ

רואי של האדם 
ד מבניו של קין 
ית, שהרי שמּה 
מה  ְ פט). גם ִמׁשּ

polומדינאות (

עיר היפים של

ת.   רֹוֶגׁשֶ
כֹות.   ְשּפָ
ד.   ת ָוֶחׁשֶ

  חֹר.

  , ֶעֶבתְר 
  , פֹות

  ,  ָהֶאֶבן

לנעשה גה עד
ָפררות " ִמן ַהּכְ

חיותיה"). עיני
ק בוהק הסכין

  אית לו מן 
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מצא והתפרסם ל
  י האחרונים).

כך או- ות שכל
ועל פוליטיקה, 

ת בנייתו של כ
ת 'בית' משותפת
כנון המרחב הע
רך [ =  מקים ּכְ

לניסיון הֶהר –ת 
ת מסּוּפר שאחד
של 'עיר' בערב

ממערכת הִמשפ
licy), מדיניות (

חד משירי הע

ָשָטה. ֲעמּוָמה. ר
ָפֶתיָה ִנׁש ים ׂשְ ּנִ ּגַ
ִסיַסת אֹורֹות . ּתְ
ָ ֶצף ַהׁשּ ּקֶ טמֹון ּבַ

ְנִהיָמה ֻמְר, ַבהּ  ּבִ
ֵעיֶניָה ֹזַהב ְמֻצּפ

ִתיְמרֹות , ַזַעם ּבְ
ּפֹות.   ִלים ְוַהּכִ

 ועולה בהדרג
שבצמד השור 

הרוח עם כל אח
שבהם רק, עיר

נרא העיר כולה

חזה האחרון שנמ
ימי פומפיישקל 

הק של האּורּבני
ב על פואטיקה ו

 כמוה כמלאכת
המילה העברית
בת שירים ולתכ
 שעה שהוא מ

לֵסדר ולמשמעת
ר בספר בראשי

פירוש שמה ש – 
מ'דין' (כלומר, מ

)policeשטרה (
  מעת.

 "ליל קיץ" אח

רּוַח ַקִיץ ׁשָ
ְתֵפי ַג ַעל ּכִ
רַֹע ְיַרְקַרק.
ְרִתיַחת ַמְט

   
ְוַהְרֵחק ַלּגַֹב
ר ֵע ִעיר ֲאׁשֶ
ַז ה ּבְ ִמְתַאּדָ
ִל ְגּדָ ל ַהּמִ ׁשֶ

ומטפס –חוב 
 וץכוכבים בח

" מן השיר "הם
מסוכנים של הע

מעלה עד שה-

כבת אפילו במח
(על מש אחרונים

ה רק סממן מובה
מן ִהרּבה לכתוב

רך שירים של ּכֶ
 כשיר. לא רק 
משותפת לכתיב
ם סרגל ומחוגה

  וגשרים.

היא שם נרדף ְל
ד ימינו (הרי כב
יא גם "מדינה" 

ר', והשם נגזר מ
ם המציינות ִמש
טלת סדר ומשמ

ים. נקרא את 

 

  ם.
  עיף.

ל וחתולי הרח
כ אור אחר של

ם ׁשֶ א ֶאת ַהּגֶ ַסּמֵ
ן האיזורים המ
טן עולה מעלה

ונה", והיא מכּכ
אּור הא ימיבשם 

בים בחוץ איננה
תר מזה. אלתרמ

    ומרכזי.

לאכת בנייתו ש
עיר לגביו כמוה 

s  'מ –= 'תחנה
מיונו ממריא עם
ווקים, רציפים ו

עבור אלתרמן ה
ההיסטוריה ועד 

 של אלתרמן הי
ה פירושו 'העיר

נגזרו המילים – 
ם הקשורים בהט

מתממש בשירי

 ֹוֶרֶקת.
  ֲחתּוִלים.

ֶקט. ַמִים ׁשֶ ָ ׁשּ   ּבַ
 

ִים ב ִצְלֵצל ַאְלּפַ
ת ָהִריִסים ִהְצִע

ִיםִפיל אַ    ּפַ
  חב ָהָרִציף.

גובה פחי הזב
בים (כמו בתיא
ְזִהיב ּוְמַס ָרק ַהּמַ
טה למעלה בין

טומב,  החשכה

"המסכה האחרו
הדיריו כינוהו ב

ש שהעיר בכוכב
ת. היא הרבה יות
יר תפקיד חשוב

של אלתרמן מל
רים ובריחים. ע

stanzaלועזית 
רק דמ- יכל, שּבְ

כרות, תחנות, שו

ליטיקה העיר ע
הו, החל בשחר 
העיר לגבי דידו 

מדינה- רבית אל
הּפֹוליס  –וונית 

קרי, כל העניינים

 איך כל זה מ
  .ץ

ְרָחבִ  ּמֶ ים ׁשה ּבַ
ֵעין ַהֲח ין ּבְ ּכִ  ַהסַּ
ה ַלְיָלה! ב ּמָ ה. ּכַ

ִחּתּוִלים.   בים ּבְ

ב, רָחב ָרָחב. ַהּלֵ
ה ִגיׁשָ מֹו ּפְ ֶאת, ּכְ

ָנס ַמּפִ ֵלב ָזָהב ּפָ
חִֹרים ְלֹרַח ים ׁשְ

בג –ל למטה 
בוהים המוזהב

ִרים ָר,  ַהּפָ / ִמּבָ
שוטטות מלמט
ולים מאיר את 

 

של אלתרמן 
אלתרמן, שמ

כדאי להדגיש
המודרניסטית
אלה היה לעי

לגבי דידו ש 
ושערים, סֹוגר
גם המילה הל
כמוהו כאדרי
ורחובות, כיּכָ

בתחומי הפול
להילחם בתוה
הקים עיר). ה
של העיר הע

היו של העיר
)politicsק ;(

כדי לראות 
כוכבים בחו
ּדּוִמּיָ

ּבַֹהק 
ַלְיָלה
ּכֹוָכִב

   
ְזַמן ָר

כ, ַטל
ַמְגֵל ּבְ
ֲעָבִדי

   
השיר מתחי
בחלונות הג
ְנִהי ַהּטֹוֵבַע ּבִ

המתבונן מש
שבעין החתו
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עיר כפי שהיא
כין וצליפתס

אלתרמן לומר

,ִתיְמרֹות ָהֶאֶבן
ההולכת לישון
טה של ערפל
ות של הלילה
מל; את "עיני
מדליקים את
לכרוך תופעות
הוא לכד את
הצירים בפתח
ירי דלת העיר

(חשבו על ע
(נזכרים בשיר
איך יכול היה 

ַזַעם ה ּבְ ת, ְתַאּדָ ּבְ
ה עיר –הלילה 

מתכסה במעט
בשעות הקטנו
כבים את החש

,"יָמה ֻמְרֶעֶבת
אלתרמן ידע ל
הלילה השחור.
צמן. החבלים ו
אול וחריקת צ

 אלמוג

מצופות זוהב
כנה ואלימות 
אחרון מראה א

ִמְת/ , ב ְמֻצּפֹות
הקטנות של ה

עד שהיא, יה)
לביתם ב וזרים

על יצועם (מכ
ְנִהישכניהם " ּבִ

אגת פרנסה. א
השחר ואת ה
אותן מילים עצ

ה וגם חבלי שא

. צילום: לירון א"

תולוגי שעיניו
ס). בעיר יש ס
טיקה. הבית ה

ר ֵעיֶניָה ֹזַהב ֲאׁשֶ
נו עיר בשעות 
מל שבחלונותי
סרי הדאגה חו

ועולים , היין
עצמן קמים 
עמל מפרך וד

או את, ומוות
וי של הזקן בא
ה וצירי הלידה

"כוכבים בחוץ"

ל או נמר מית
מחלון המטוס
ם וקסם ורומנט

היפוכו. 

ֻמְרֶעֶבת / ִעיר ֲא
לכאורה לפנינ
לה (את החשמ
ר שבלייניה חס
סבאות ומבתי 
באותן שעות

יום חדש של ע
או הולדת ו, ף

ואת ערש הדוו
גם חבלי הלידה

 .הגדולה

שמיר מרצה על

רחק כמו חתול
וף הציפור או 
יש בה גם נועם
ם עצמן דבר וה

ְנִהיָמה ֻמ, ְעָלה ּבִ
ּפֹות" . ִלים ְוַהּכִ

עיני הזהב של
אורה זוהי עיר

" מן המסרֶעֶבת
,הלילה). אבל

לי ויוצאים, תם
תחלה וסוףו ה

ו של התינוק ו
ת מצרים" הם ג
קראת הפלישה 
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פרופ' זיוה ש

הגובה והמר
נראית ממעו

אך י, מגלב)
באותן מילים

ְוַהְרֵחק ְלַמע"
לׁשֶ /  ְגּדָ ל ַהּמִ

ומכבה את 
ואפלה. לכא

ְנִהיָמ " ה ֻמְרֹבִ
הזהב" של ה
האור בדירת

כמ, הפוכות
תמונת ערש
"שירי מכות
הנפרצים לק
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ו תמונתה של
הזנּות המושחת

עם המגדלים 
ן אלתרמן את

,אביב-כמו תל
עם, ביב עצמה
עם,  של יפו

וגם את, הללו
 בהיעלם אחד
א הישג מובהק

  לה. 

וץ
"דת העבודה"
רה היא עבודה
,נומיה בצרפת
,מקווה ישראל
 לפרוׂש בארץ
ונאי וכמתרגם
דיעה הוא היה

רק על או אולי
וא שואף "ֶאל
שכח: בתחילת
 ביאליק ועשו
עצמם ועל בית
שר לקרוא את
 אהבות האכזב
קו אותו באותה
א התראיין. גם
ון היחידי הוא

35גליון 

"? האם לפנינ
לותיהם רובע ה
,בת המנדטורי

שמא העלה כאן
כ, זרח למערב
אב-לי זוהי תל

קפת הצדודית
ת כל הערים ה

ללכוד – הזו 
היא – ושחתת

 חבריו לאסכול

כבים בחו
איש ,  גורדון

ראה שהחפיר 
 מלימודי אגרונ
הלך לעבוד במ
ארץ". במקום

 במשרד כעיתו
 בין ידיעה ליד

 . רגעים"

א, על חייו חוץ
 על עצמו שה

בל נש  הקטנים.
בפואטיקה של
לא מעט על ע

מת הבמה. אפש
על , שתו רחל

רפיים שהעסיק
מעולם הוא לא

הריאיו ד אתו.

שיר "ליל קיץ"
Sacr ,שלמרגל

ם רציף הרכב
ש צל אלפיים?

בין מז הניצבת
ואול סטמבול"?

וברקע נשק, ה
את תמונה אחת

אוקסימורונית
ומ שהקדוֹ , שה

 לשיריהם של 

כוכב רת
דוטות על א"ד
פרדס , בֹורֹות ּבַ

שחזר  לאחר, 
ה, הנדס חקלאי

ת "הר למערכ
החליט לעבוד 
דיעות בעולם. 
חת הכותרת "ר

כוכבים בח פרו
ר" הוא העיד 
 ריטוטי הנפש 

שבה מרדו ב, 
ני דורו כתבו ל
שא הזה מִקדמ

על אש, אמו על
ינים אוטוביוגר

וגם מ, ל עצמו
לו ריאיון אחד

קוראים את הש
re Coeur-ר ו

הי ירושלים ע
ּבה הלב מצלצ

ה, יה וכיפותיה
בשם "ס ת קיץ

קו החוף שלה
לים ללכוד בת
תר. והיכולת ה
ר עתיקה וחדש
נם דומים כלל

 

הנסתרה 
ר באחת האנקד

ני ּבוא חפר ש
ה. גם אלתרמן

יפלומה של מה
ה החליט לעבור

הוא ה,  בוקר"
מסוכנויות היד
תון "הארץ" תח

האם כתב בספ
ירו "השיר הז
דולים ולא אל 
" של שלונסקי
אם ביאליק וב

סילקו את הנוש
של אלתרמן וע
וצא באלה עניי
לתרמן לדבר ע
א תמצאו אפיל

  . חגיגת קיץ

עינינו כשאנו ק
ת של מונמרטר
סיין? האם זוה

ושּב, ב וקדושה
עם מגדלי, ול

חגיגתה אצלו ב
וק  שפת הים

 אלתרמן יכול
 דור ובכל את

עיר, ישראלית
י העיר שלו אינ

וביוגרפיה
 למה שמסופר
ה מספרת שהו
גּות על העבודה

ובכיסו די, ביו
ובדרך הביתה 

בפזמונו "שיר 
 בֶטֶלּפרינטר מ
התפרסמו בעית

יו על עצמו? ה
 הגדולים? בש
ל הנושאים הגד
חבורת "יחדיו"

 דור ביאליק. א
לת שלונסקי ס

דעת על אביו ש
ועל כיו התחתן

ירתו מיעט אל
לא , העיתונים

חין את עצמו ב

צטיירת לנגד ע
גדלים והכיפות
ורציפי נהר הס

שכולה זהב יר
ל קונסטנטינופ

המכּונה, משורר
וצף שלאורך

שירי הכיפות?
יטיפית שבכל 

-ית ועיר ארץ
ששירי, לתרמן

אוטוה ב.
רה דבר דומה 
 לו. האנקדוטה
לכתוב ספרי הג
לח במצוות אב

, שבועיים-בוע
תב ב,  כמו שּכָ

שהגיעו ארצה
חרוזים שלו שה

אלתרמן בשיר
אנושיים -כלל
כלומר אל, דל"

לח מן השתייך
ֵהפך ממשוררי 

הרי שבאסכול 
י לדמבל בחוץ

תנסה לפני שה
אר חטיבות יצי
 בכל ארכיוני 
י שבו הוא ִראי

איזו עיר מצ
עם המג פריז

של פיגאל ו
עי, והכיפות

תמונתה של
עירו של המ
הרציף המר
המגדלים וה
העיר הארכי
עיר אירופא

של שירת אל

 ב
לאלתרמן קר

כפי שקראו
קשה והלך ל
שאליהם נש
עבד שם שב
,מרבדי גנים
של ידיעות 
כותב את הח

הִאם סיפר א 
הנושאים הכ
יָנה ְוֶאל ּגֶֹד ּבִ
דרכו אלתרמ
בכל דבר הֵה

,אימא-אבא
כוכבים  כל

שבהן הוא ה
עת. גם בשא
אם תחפשו 
רודי ריאיון ּפָ
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עשה לא סיפר
אירם הוא הש

ביוגרפית הוא
דווקא, ת זאת

סודות אישיים
טקסט. 

(השיר ם בחוץ
ם צעיר ותמים
ִפְתאַֹמִים / ות ּכְ
אחד מבין שני
תמים הזה הוא

בריו מהבהבים
אותם סיפורים
במקביל כמה
שהתגוששו עוד
האהוב שכמעט
אש ובראשונה
חד מהסיפורים

יוצרים ביחד
רעיון – ידוע

שלמּות. 

- אישית  בדרך
 על בסמוי כאן ה

 בחר ולא, הוריו
 החיים אורח ת

ולמע, על עצמו
יו האינטימיים

אוטו-תו הכמו
ישראל. לעומת
ת לא מעט ס
מבין שיטי הט

כוכבים הקובץ
ווידוי של אדם
קּוחֹו יַני ַהּיֹום ּפְ

דיין אם נולד א
ר שהדובר הת

המשפחה. בדב
או מא, שבטית

fעולות כאן .(
ם התאומים ש

הבן ה, ליצחק
ברא, מובן .עליו

ֶדה". אף אח ָ ׂשּ ּבַ
וכולם, לעצמו

ארכיטיפי עיון
איביּות ואת הש

,בגלוי התוודות
מתוודה אלתרמן
ה פי את שִהמרה

את שהעדיף על

כידוע לדבר ע
את כל סודותי
ואילו ביצירת
ל כל אדם מי
ת בין השורות
תן לחלץ אותם 

מרכזיים של ה
הוא פותח בו
אשונה ("ְלָך ֵעי
ם (לא ברור עד
ת השני מתבר

הק: 

ת ברצח בתוך ה
תרופולוגיה הש

filicide" (בן ח
האחי, ין עשיו

לַפנות מקום ל
מע הוסרה ונת

ָיִדי ָהְיָתה ּבֹו ַב
ל הבכורה את

רע להעלאת ו
את הנא –שמע 

לה שלא לתרמן
א, כביכול סונלי

על חטא על ש
ע מתנצל הוא ;

ביאליק ִהרבה 
אשון יחיד. א
,ול על אחרים
לביוגרפיה ש

ניתן לגלות, ו
אבל נית, יפים

משיריו המ, ת"
ולא במקרה).

ראילו בפעם ה
נולד תאומים

בבית, כל מקום
אלתרמני מובה

,

תאום: 

[..

ונות שעוסקות
ממחקרי האנת

fraאו ב"רצח (
ה בין יעקב לב
ל לִמדבר כדי 

והכות הִממּכר
ר  המילים "ֲאׁשֶ

תובע ואינו ט
יחדי מצטרפים

מ-תיתר מימות

אל בחר שעליה
והאימפרס טיפי

ש צורך להכות 
;בעבורו שבחרו

דוקס מעניין: ב
בתו שבגוף רא
הן כתב כביכו
ם שמתאימים 
שף את עצמ
נם בשבעה צעי

בשיר "איגרת
, ן של הקובץ

ם מופתעות כא
ומספר כי הוא
ש חצויה). מכ

וקסימורון אא ב

ר ָאַהְבּתָ  ן ֲאׁשֶ ּבֵ
ֶדה. ָ ׂשּ  ּבַ

רג את אחיו הת

יִתי  ט ְלַאט ִהּכִ
ִית ּוֵמֵאם  ִמּבַ

יִתי. ְמעֹוָתיו ִחּכִ
ם [.. ְך ִאּלֵ ּוא ִחּיֵ

ת מקראיות שו
שמּוּכרים לנו מ

atricideאח" (
היחסים הסבוכה
ש של ישמעאל

 אל שנגרר סף
שעולה מן ה, ל

הטקסט על לט
מ הסיפורים ל

התמ את ולמנו

, כמוסה אישית
הארכיט רהסיפו

א מרגישהו כי ה
ש הייעוד את א

הזה טמון פרד
דבר בכל כתיב

שבה, הבדיוניות
רטים טיפוסיים
תרמן שלא ח

מניסה אותם א

ר זה להתבונן
החלק הראשו
העולם בעיניים

ִמים.") ו, ֲאִני ּתָ
אדם בעל נפש
תמים. זהו אגב

י ְיִחיְדךָ  ַהב, ת ּבִ
ָיִדי ָהְיָתה ּבֹו ַב

ומספר איך הר

ִמים ֵאִלי. ְלַאט ּתָ
ר  ְמּכָ תיו ֶאל ַהּמִ

ְנתוֹ ּתִ  ּתָ ְלִדמ, י ּכֻ
י ְזרֹועֹוָתיו ְוהו ּתִ

בר כאן פרשיות
ארכיטיפיים ש
תיימו ב"רצח א
איות: פרשת ה
פרשת הגירוש

יוס תפרש גם ה
פרשת קין והב

משתל אינו ללו
כל. רתקתמ פס
בעו שביטל, ון

א אמת השאר ן
באמצעות ווקא
מודה הוא. מאוד

ולמלא הכבושה
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אבל בנושא
על עצמו ד
ליצירותיו ה
סיפר רק פר
ביצירת אלת
שהמשורר כ

ראוי בהקשר
מוצב בסוף 
שרואה את ה
י./ ֲא ּלִ ֵאִלי ׁשֶ

או, תאומים
רוצח. רוצח 

י ֵמ ּכִ
ר ֲאׁשֶ

והוא מוסיף 

ֲאִני ָת
ַרְרּתִ ּגְ
ְט ׁשַ ּפָ

ַבְלת ּכָ

אלתרמן חיב
גם מצבים א

ונס שכמעט
פרשות מקר
 בבטן אמם;

עולה ונעקד;
נרמזת כאן פ

הל הנרמזים
פסיפ תמונת
הקדמ הרצח

בי עולה כאן
דו. פרסונלית

מ אישי עניין
ה בדרך לכת
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ב שולחן בקפה

 קיוו הוריו הרי
נותר הוא, כן ה

 שבעבורו איבי
 איש את – תוכו

ציני, עם מקצוע 
שבונים אולי את
אישיים כמוסים 
מעט. האם יהיו 

   

השירים, לומר
מי ַהְמפָֹאִרים /

35גליון 

סביבהרון מגד

שה, והקביעות 
שעשה משום א

נ קדמון כאדם
בת שהתגושש 

וא יהיה אדם רצ
חיים ש –נשים 

יגרת" עניינים א
סיק אותו לא מ
וד ומה ייעלם? 

עת והעיתון (כל
 ָרִאיָת ֵאיְך ָיַמ

א ,תן אלתרמן
  מכון קיפ

האדמה איש ת
דווקא ואולי, מו
כ, כפתאומים 

הניגודי התאום
ו שהו הוריו רצ

אמנות, היין והנ
 אפוא בשיר "א

ניין אישי שהעס
מה מתוכה ישרו

ונים ושירי הע
ַרק  נצח: "לוּ 

נ ,אב יוסקוביץ
. באדיבות מרמי

את( שבתוכו בע
תאומ את שרצח

העולם את ות
ה את לרצוח ייב

ה למשורר שבו.
פוקפקים של ה
י. אלתרמן כלל 

ענויש כאן עוד 
? ואם תשרוד, מ

ה דווקא הפזמו
ת מחברם בחיי

זא ,רדכי טביבמ
בוריס כר :צילום

והקב האחריות 
ש פי על ואף ).

לראו לו פשרת
חי היה הוא, מר

היה מרחב מחיה
בחר בחיים המפ
ל גם הרס עצמי
 בשום מקום. ו

תיעלם יחד ִאתו?

מרבה האירוניה
את הם שיַזּכו 

מ ,אמיר גלבוע 
צ 50- ה בשנות

 איש את רצח
ום)אגרונ יהיה א

שמאפ המבורכה
כלומ  .נולדו אך

השי כדי – חובה
וקביעות, והוא ב
יש בהם במקביל
 התוודה בגלוי 
נצח, או שהיא ת

מנבא שלמ ת"
 לתי מחייבים)

,צילה בינדר
כסית אי אז ב

  

ו הבוהמייני
שהוא כאמור

ה בתמימותו
א זה המראות
והח האחריות

פרודוקטיבי ו
התרבות אך י
שעליהם לא 
לשירתו חיי נ

השיר "איגר
הקלים והבל
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אֹוָתם ְלֵהָראֹות
זמנת" לצורכי

עשויים, סיקה
,ם והמכובדים
רבה פרוגנוזות

כידוע פרדוקס
ואים כאן איך
את השבר ואת
ואת המנהגים

דבר שלם מלב
ה. העט אמנם
ראינו שהשיר

כי אם, ת אבא
ם" הוא בעצם
,של השֵלמות

כי אם, למותה
ול את מעשה

הדעות האישי
"היהודי-ּבדור

של המוטיבים
כוכבים שירי

ֲהִביִאי א, ים / ּבַ
מוסחרת" ו"מו

ו להפוך לקלס
הכבדי, וניים"
כמו הר, ממשה

סימורון הוא כ
ור"). אנחנו רו
יש האדמה; א
לאות אבל) 

"אין ד, מקוצק
רהליד את היצי

יצירה נכתבת. 
קש לחזור לבית
בורנו ה"תמים
תוודה רוצחה 

משלמות: 

לא פגם בשל
שר ככלות הכ

רמן ואל עולם 
הטרּו-הֵהלך-ן

ליים. ריבודם 
ההופכים את 

 קרן.

ֹוֲעִר, י לּו ַהׁשּ ִיּפְ
כתוב שירה "ממ

שלא נועדו, ם
שהשירים ה"קנ

ואה הזאת התמ

אלתרמן (אוקס
או "שלג שחו

אי, של האיכר
יסוי המראות

בא בשם הרבי 
הוא שמול, לם)

הי, א משום כך
המבק, ר ומורה

ר כאמור שגיב
בסוף השיר מ
ת מום ורחוקה 

תמימה. המּום 
ב הוא המאפש

של אלתר גרפי
בות דמות קין
מיים ואוניברסל

והם , ד קסמם
להגיע לסוף ִחק

ֵאִלי, ְלַרְגֵליֶהם
ועל הכורח לכ
הָז'נרים הקלי
רבות לאחר ש
יודעים שהנבו

קסימורון של א
תיקה רועמת"

ם התמימות ש
ת היהודית (כ

החסידי המוב
התמים" (השל

ואולי דווקא, כן
א אינו בן סורר
בהמשך מתברר
רוצצו בקרבו. 

כלומר בעלת, ת

הת-ש השלמה
הקרע שבל ".

הביוג-ו האישי
לרב, ביצירתו
לאומ, אישיים

ה הם סודבתוכ
ן ולעולם לא ל

/  - -בה ָוֶלֶחם 
ות על הצורך ו
טענה שדווקא 
הציבור שנים 
שייה. ואנחנו 

ל אמנות האוק
כגון "שת, פוכו

של הרצח עם
בלות של הדת

 ַמִים ּוִוּדּוי").

כמאמר הפתגם
ולא הלב "ה, ר

כ-פי-על-ואף
אינו חוטא. הוא

ב, לם). ואולם
תאומים שהתר
שנפשו חיגרת

ֶרת.  י ִחּגֶ ְפׁשִ
ְתמֹוֵטט 

, ת
ָהֵעט". 

היא היא הנפש
לם מלב שבור"

אל עולמו הציץ
ד מהמוטיבים

 –רבדים רבים 
הפרדוקסים שב
וך ולהפוך בהן

ּוק ׁשּ ַעל ַאֲהָב, ּבַ
לה כאן התנצל
ה כאן גם הט
וותר בתוַדעת 
ללו לתהום הנ

 מן.לתר

הוא מופת של
פגיש דבר והיפ
כאן את הזדון

י האבת מנהג
ִלי ַאר ּבְ ָאִחי ִנׁשְ

שיר מראה שכ
קא הלב השבור

, שבור אף הוא
רה כי הדובר א
ם" (נאיבי ושל

צח את אחד הת
,א תמים ושלם

בֹוא ַנ, ֵאִלי, ד ּתָ
ל ְוִתת רִמיָלּה ַהּדַ
ֶרת ְלָך ַהּיֹום ִאּגֶ
ָרה ָה ּבְ ֶמר ִנׁשְ ַהּזֶ
ורה והחיגרת ה
"אין דבר של

ת" מאפשר לה
ת כי כל אחד
כב ומרובד מר
תרמן וריבוי ה
ות שניתן להפו

ג   60 ּגַ 

ִהְרִקידּו ּדֹב ַב
ֵאֶליָך". כלול

רנסה. עולפ
לשרוד ולהי

יתיישנו ויצל
שהשמיע אל

השיר כולו 
מילולי המפ
הוא צירף כ

א, השֵלמּות
הנוצריים ("א

סופו של הש
שבור". דווק

שבור והלב ש
פותח בהצהר
אדם "תמים
"רוצח" שרצ
שטוען שהוא

ֵבד "ֶאל ֵעץ ּכָ
ְר ִסיר ֶאת ּתַ ּתָ

רָרִציִתי ְלַח  ּבֵ
ֲאָבל ֶאל ֵלב 
הנפש השבו

ן, להפך שּכֵ
 היצירה.

השיר "איגרת
ולראו, שלו

הנודד" מורכ
ביצירת אלת

ליצירו בחוץ
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תב אותו אדם
לם. המעטפת
מן במגדל השן
 הזמן והמקום
 זה רק בשנות
אי של שיריו
שהצדיקה את
 מגבעת פנמה
ישראל. בנימין
ת שלו ("הטור

אבל, אלתרמן
 של ההפלאה
ייצג פואטיקה

בעזרת, מלים"
ים" ומַשקפים
האוקסימורונית
,עליצּות חוגגת
 והתופים בזמן

כזה, שיר עמום
ק דרך זכוכית
רה"). מלחמת
ו לנשב בחלל
לם שנייה היא
לחמה" (מתוך
ל החשש מפני
י"ת". "ָסָרֶיבֹו ּבֵ
 / ֲעַנן ָהָאסֹון
אלתרמן "כיפה
לדים הגֹותיות
צון לפענח את
תחושה שהענן
. אלתרמן פנה

35גליון 

ת אלתרמן. כת
חיים והעות ה

הסתגר אלתרמ
ותקת מאותות
י קו המחשבה 
ליטוש הפריזא
ירה מעורבת 
רוניה). במקום
 על עצמאות י

ה הז'ורנליסטית

ם אחרת של א
טכניקה  לא ּבַ
של אלתרמן מי
רי "יער של סמ
השעה "הבוערי
את המסכה ה

מפגינים ע וץ
ול החצוצרות 
ק באמצעות ש

רורות כמו שרק
בשיר לתי מובן

 מלחמה החלו
 שמלחמת עול
ז'ּורנליסטי "מ
דבר בגלוי על
"יָה / ִהְבִריָקה 
יָנַתִים ם ּבֵ ל ׁשָ

שירו של א את
ש באגדות היל
קנוני" ניּכר הרצ
אן וכאן יש ת
לכת ומחשיכה.

הסמויה

חרות של שיר
 ויין ומאהבת
רה המוקדמת ה

שירה מנו, ומר
השלושים. לפי
מן להבין שה
חל לכתוב שי
י קורט של איר
ל דור המאבק 
כול בין השירה

 חטיבת שירים
אל, ן והמקום

קובץ הבכורה ש
פשוטה מאחור
בים בענייני ה

לקלף מהם א 
כוכבים בח רי

בר" הנערך לקו
ה הפרדוקס רק
רא אִמתות בר
דמת "על הבל

אך רוחות, 1
תגּבשה ההכרה
מן את שירו ה

והשיר מ, )בר
ַרת ֲעָנֶני ַחׁשְ ה ּבְ
ַדל ִלְראֹות ַמה ּגָ
 במטפוריקה א
 העושה שימוש
 וגם בשיר ה"ק
רי הכותל. כא
צים שביער הול

המעטפת 

 החטיבות האח
מאהבת נשים 

 שטענו שבשיר
ם אמנות"; כל

של סוף שנות ה
התחיל אלתרמ

ה ואז,  הימים
ם גורי לא בלי
בגדי החאקי ש
ם אלתרמן כבי

  . וץ
 דומים לשום

בנתק מן הזמן
זמן והמקום. ק
ת המציאּות ה

ה דווקא מעורב
,בין השורות 

 לא אחת שיר
במשתה ערב ּדֶ 

האמין שלמרבה
יתן לשדר לקו
 במסתו המוקד

939בספטמבר 
נת 30-שנות ה

כתב אלתר 19
דב אז בעיתון 

ה לם שנייה: "ִהּנֵ
ל /, ט ְלָאחֹור

ריקה שלו והן
שיר  –) בחוץ
'ּורנליסטי ר הז

עומדות מאחור
או שצמרת העצ

מג. ה  

ה בטיבו מכל
 שיכור –שים 

הטעתה רבים 
ר "אמנות לשם
האקטואלית ש
ל קו הקץ" ה
אים לאירועי 
שהעניק לו חיי

בשיריו את בש 
יץ גבוה שהקים

כוכבים בחו של
אינם ם בחוץ

בטא לדעתי ב
 בו לאותות הז

המסתירה א, ה
השירים האלה
  לקרוא בהם

 מפני הּבאות.
כעליצּות של "מ

אלתרמן גם ה 
ני, ך של ערפל

(כך טען  מש
ב 1-נם רק ב

כן. במרוצת ש
934 כבר בסוף 

רסם ביות" שּפִ
ני מלחמת עול

יט  ִלְפנֹות ּוְלַהּבִ
מזכיר הן ברטור

כוכבים ב  של
באות. גם בשיר

בשנים הע חש
א, ש הולך וָגֵדל

שונ בים בחוץ
לו שכרון חוש
העליזה הזאת 

 הצרופה וחיבר
שר למציאּות ה
בעת "חיים ע

כבר אינו מתא
ורר לאומי" (ש
 התחיל ללבוש

דיבר על ַחי, ל
בין הליריקה ש

כוכבים ששירי 
הם אינו מתב
יה) שהוענקה 

עמומה, יסטית
הם ומופלאים. 
 צריך לדעת
ששות כבדים
ריאה חוזרת כ
 ם מתמוטטים.
אמת דרך מסך

תן להביט בשמ
ייה פרצה אמ
 הרבה קודם ל

ולרָאיה: , נמנע
אביב-יצות תל

מפ, כלומר, ת"
ּזֹות ָהֵעיַנִים / 
פו של השיר מ
שירי הפתיחה 
 ופחד מפני הב

נחש מה יתרח
ּושֹ מעל הראש

כוכב הקובץ
שכול, צעיר

הצבעונית וה
של האמנות
ושאין לה ק

ב, הארבעים
המוקדמים כ
התואר "מש
וחליפה הוא

למש, הרשב
השביעי") לב

 האמת היא
הייחוד שלה
(מיסטיפיקצ

סימבול-נאו
מראות זרים

אבל, אותם
ולהבחין בח
המתגלה בק
שסדרי עולם
א שמתבונן ּבָ
מפויחת נית
העולם השנ
העולם עוד 
עניין בלתי נ

דרה "סקהסִ 
"ָסָרֶיבֹו ּבי"ת
// ְוֵאין ְמִעז

חֹור ָ סופ ."ַהׁשּ
אדומה" (מש
מתוך אימה 

ול, האותות
השחור הפרו
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 ת מכון קיפ)

אגדות שליוּו
ם להשתלטות
ותה שנה שּבּה
פותח במילים:

ַעל, נְזל ּוְגֶרְטל
ש שחר לסברה
הניח שמשורר
מן המציאּות
-שלה?! בארץ

ההתגבשות, ל"
חמת האזרחים
לישת איטליה
,חלֲחלּו לתוכה
תי את הטענה
,כל אחיותיה"

קפים, חוץ מׁשַ
ניתן למצוא, "

שאי הדגל של
הנאומים עתירי

לומים: באדיבות

וכיוצא באלה
רמזים מטרימים
לשלטון. באו

הפ, דו ביערות"
ַבר ֶהְנ, / ַעל ּדְ

ַער". האם יש סַּ
? האם סביר לה
חליט להתנתק

ורא והאלים ש
"חומה ומגדל

טליטריים: מלח
קי נירנברג פל
יצירתו ולא ִח

) העלית1988(
"הרוח עם , "

כוכבים ב שירי
בשיר "הנאום"

מפי נוש, עולם
ה דים בהם גם

. (התצל50- ת ה

"לוֶרַליי", ים"
ר כבים בחוץ

ת היטלרעליי
ל ילדים שנדד
ַער ּיַ עּו ּבַ ּתָ ,ת ׁשֶ

ַחד, ְיָלה ּפַ ַס, ּבַ ּבַ
הזמן והמקום?

יח, מן והמקום
שיא הגעש הנו

התיישבות, בי"
ִמשטרים הטוט

פרסום חוק, "
על  עים האלה

( חוזר הניגון
"הנאום", ֵלקה"
ועוד מש, תיק"

ב חמה הקֵרבה.
ן מלחמות הע

מהדהד, בדלות

ומשנות (מימין)

"רועת האווז,
כו רֹוע בשירי

אירופה לאחר 
הטור "אגדה על
ן ּוַבת ל אֹודֹות ּבֵ
י ּלַ ִרים / ּבַ ְרּגְ ּגַ
את שירתו מן 
ותקים מן הזמ
לנגד עיניו בש
ל "המרד הערב
ה ימי עליית ה
"ליל הבדולח"

כל האירוע סחו
עוד  ר בספרי
"הדֵל, הפילים"

"סתיו עת, קר"
ם ומפני המלח

רות ביו בכיכ
ל אלף אלפי הב

( 30- משנות ה

,כיפה אדומה"
כי ביקש לזר
השתולל אז בא
הוא כתב את ה

ִרים / ַעל, ים ּגְ
ַער ִלְלקֹט ל ַהּיַ

טרל אלתרמן א
חייו אינם מנו
שהיא מתגלה ל
עות הדמים של
עולם היו אלה
עה הנאצית ו"
רה שלפיה פס
ה לדעתי. כבר

"אל האדומה" 
ר כאן לפני בוק
ם הטוטליטריים
הבות שנשמע
מזה (ולהבדיל

תמונות דיוקן, 

" –הגרמניות 
–אבא -בבית

טוני" שכבר ה
יפה אדומה" ה
ְפֵרי ַאִח נית ִמסִּ
ְרׁשּום ֶא ּגֵ ם / ׁשֶ

ִנט וכבים בחוץ
מכל תחנות ח
ווקא בשעה ש

ימי מאורע אלה
ם הצבאיים. ב

התנוע עצמות
ש. ההשער לחּבָ
ה בלתי סבירה
וגמת "כיפה א

"הסער עבר, ה"
מפני הִמשטרים
מים חוצבי הל
מזה והפשיזם 
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נתן אלתרמן

אל האגדות 
את ילדּותו 

ה"זעם הֶטבט
כתב את "כי
ָדה ֶגְרָמִנ "ַאּגָ

ֵני ְמַהגְּ  ִריםׁשְ
בכושדווקא 

שכל שיריו
דו המתהווה

ישראל היו א
של הארגוני

הת ,בספרד
הפשיסטית ל
היא השערה
ששירים כד
"הלילה הזה
את הפחד מ
הדים לנאומ
הבולשביזם 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ג   3 ּגַ  63

סטית). בספרי
יים והאירועים
ירים "הנאום"

נאומים המריע
תהל בסיסמאו

ט, ּוְלָכאן ,/ ַהּבֵ
"הנאום" מתוך
ל יו ּומֹותֹו ׁשֶ ַחּיָ
ם את האווירה
 לבין השירים
ם אדומי הזָקן
מדרגות ההיכל
 בחוצות ברלין
ות שורות כגון
ּדּור רּור / ֶאת ּכַ

"על –האָפלה 
ובהם, ת האור"

,ונה: "ָהָיה ְזַמן
יַרת, ִחים ֶאל ּדִ

רֹוָזה / ֵאיְך,  ּפְ
ִויְנִצ'י ִהְדִליק ּדַ
ּוק". על ׁשּ ָנס ּבַ
א יוכל לעשות
י את השמש".
 שּבּה הפיהרר

הרוח- ולאנשי
האֵפלים האלה
הפרהיסטוריה:
עשיר בשירים
ר. שירים אלה

ויחשיכו את, ם
 הבין היטב כי
יא על העולם
גים ֵ לטמיון ֶהׂשּ

35גליון 

שביקית והפשיס
ם הפּוטּוריסטי
מאוד את השי

ה ההמון מול 
הקה את להיב

ָך ְלָכאן ּו  ֹראׁשְ
ִים" (ובשיר " ּמַ

ְפאֶֹרת ַח, / ָההּ  ּתִ
לא לזהות בהם
בקשר ביניהם
תיאור הפנסים
 לפיד מעל מ
ערכו הנאצים 
חיותיה" כלולו
ַגְפר ׂש ּבְ עד ְמַחּפֵ
ת האֵפלה והה

בו את  ש"לא ּכִ
ושר ואת התבו

לּו ָנא ּכְ ַאִח, ְסּתַ
ל ּיּוט ְוׁשֶ ל ּפִ ׁשֶ

ינֹוָזה ם ַד, ּפִ / ׁשָ
ּנָ טּות ִעם ּפַ ַפׁשְ

אם הוא לוסוף
אתה מסתיר לי

את התקופה, ץ
 לכל הציבור 
ן הִמשטרים ה
הברבריים של ה

ע בים בחוץ
השבט שביער
שוב את ראשם
ים כי מחברם 

ולהבי, רץהתפ
ולהוריד ל דום

טוריקה הבולש
םקע המניפסטי

 המזכיר עד מ
 להשמיע ליני

ולהל, שברומא
"ַהְפֵנה ֶאת חד:

תֹוס ְוכֹוס ַהמ ַהּפָ
ִים /, חן ּכֹוס ַהּמַ

בות שקשה של
שלא להבחין ב

. ייתכן שבתר
ה היורד עם 
כור לשמצה ש

הרוח עם כל אח
ש"ַהּכֹוָכב ָהרֹוֵע

אלתרמן בשנות
, עולם העתיק

 לחפש את היו
ן: / 'הִ  ׁשָ סק ַהּיָ
ְכָרִכים  ר ּבִ  ֻסּפַ

ל ִריָסיו ׁשֶ ׁשְ מּתְ
ַפ, ץ ָהַלְך ּבְ / ׁשֶ

הקיסר את הפי
א כי, זוז הִצדה

כוכבים בחוץ 
השמש -ת אור

פן, כבים בחוץ
אל ימיה ה, זה

כוכ  הקובץ
ים על פראי 
ש ים והפרועים

שלושים מלמדי
יים עתידים לה
פרימיטיבי הק

ושפעו מן הֶרט
הדֵלקה" על רק

ם "מוסוליני"
מוסול של הגו
ונציה" ש ַלצו

ון בולט במיוח
ְלָחן, ה ֻ / ַה, ַהׁשּ

ִמים ְלָח,  ַהּיָ ֻ ַהׁשּ
בים ושורות רב
לחמה וקשה ש

דברוב הארץ ב
ובתיאור הליל

ד הלפידים הזכ
ה. בשיר "המני

נאמר ש  השיר
שּכתב א שביעי

בני הע, י חושך
צויד בפנס כדי
ּו זָרִחים ִמן ַהׁשּ
ָבר  ָשן...'. // ּכְ
ִהְבִקיַע ָהאֹור ִמ
יֹוֶגֶנס ּגּוץ ה ּדִ אּלֶ

ה שאל, מוקדון
"אנא ז, דיוגנס
 ובשירי טורים

והסתירו את, 
כוכ מוי משירי

או גרוע מז, ים
העד.- ביערות
בשיר יים וכן

כוחות הסטיכי
רוצת שנות הש
ים הטוטליטרי
ם של השבט ה

ות בארץ שהו
ם את השיר "ה
תרמן טור בש

מנה על מלגלג
ַל של פסת "ּפַ

" הדמיבחירות
ָמה –בְמקֹומֹו  ַהּבָ

תגְּ , "ָההּ  מן: ֻדּלַ
שירים רב חוץ

מל-טרם-ל ימי
 אז אלתרמן 
ם של העיר ו
פציפיים למצעד
לקנצלר של גרמ
" ולקראת סוף

הטור הששירי 
ל אותם מורדי
ור יום מלא מצ
ָ / ִהְתַלֲחׁשּו ֶאְז
ֵקן ָהַעְקׁשָ ֹור ַהּזָ

אן ה ור ּדֹור. / ּכָ
ל ֵא יל ִמּכָ וִהְגּדִ
ם אלכסנדר מ

ענה לו ד, כן"
טב,  השלושים

,עמם- את בני
כך עולה בסמ

הביניי-כת ימי
א שהתגוררו 

הביני-רקע ימי
ש פן ירימו הכ
ן שנכתבו במר
ם של המשטרי
מסַכת הצבעים

  אדם.

 עסקני המפלגו
בחנתי גם ניגון

ותם. יש לאלת
מ שנגנז הטור 

המר מעל ות
ב אספת" בטור

ָבר ּבִ ל ּדָ ם: / ּכָ
כתב אלתרמ ץ
כוכבים בח  ב

ח והחרדה של
ם שּכתבסטיי

בחוצות הריקים
ולים רמזים ספ
ו של היטלר ל
יָסר" ר ַלּקֵ  / ֲאׁשֶ

באחד מש ּו!".
נזכרים כ –ל" 
שיצא באו, ֶגֶנס

ר אֶֹפל ָמֵלאּו /
ה ֶאת ָהאו ּבָ א ּכִ
ָרצֹות ִמּדֹו ַרב ּפְ
פרֹוְזדֹור... // ְו
ר שכשנפגש ע
שהו למענו. "
אר בסוף שנות
קיסר) ִהּפנטו 

כ, חשש ןלתרמ
העולם אל חש
 שבטי הפרא
 כביכול על ר
קיפין את החש
 שירי אלתרמן
ָגניים החדשים

להלבישֹו במ – 
אים של רוח הא

הפתוס של 
עוד חוזר הנ
שהולידו או
ו"הדֵלקה".

חוצבי להבו
ב לאומניות).

ֲאָוה ָלֵעיַנִים ּתַ
כוכבים בחו
אּום". יש ַהּנְ

מלאת המתח
פשיס-האנטי

המהלכים ב
הרחבות כלו
לרגל היבחר
יָסר  "ְיִהי ַלּקֵ
נ ּלָ ָהעֹוָלם ׁשֶ

שכלאיפול ה
הציניקן דיֹוֶג
ר ִנים ֲאׁשֶ ּוְבׁשָ
ִליֵלאֹו / ֹלא ּגָ
ַ ָהָיה ָהִאּפּול 
ּפְ ֶאת אֹורֹו ּבַ
דיוגנס סּוּפר

מה כל-דבר
אלתרמן תיא
והדוצ'ה (הק
במיוחד. אל

ידרדרו את ה
ימיהם של
המתרחשים

מביעים בעק
אור השמש.

ָג הכוחות הּפָ
הרס וחורבן 
רבים ומופלא
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"כיוּון כלים"
–קו נגלה בו 

ֵהלך המהֵלך-ן
גם דרך החיים
"נפתחת") כמו

את העולם, ח"
יתן לקרוא את
יֶמטית טבעית

לִצדי, באדמה
ופה אל הֵהלך
בחינת "ְוָאמּות

כי –משולחות 
פילים ולדובים
דור הארץ הוא
תמונת ראי של

צרפתי העממי
עולם ושל רוח
לעולם יחזור
קחת מדי בוקר
יקות ובעיניים

ָרִכים ר כי "ַהּדְ
ועכשיו מגיעה
ֵעיַנִים מּול / ּכְ

,הכול נגמרּבֹו 
("ַמה ְצלּוָלה
צֹות ִמיׁשֹוָריו. /

ילה מן הרשת
נקבעה כמו –

ם בחוץ

כֵעין –כאורה 
ננים בו לעומק

את האמן א רק
ג, לאבק דרכים

פקחת" (ולא "
ל המילה "רוח
לי הכוכבים. ני

בתמונה מ כמו
האילן שנטוע 
שּבֹו הענן צו
מֵעבר לחיים (ב

מבויתות או המ
פאלתרמן גם ל

ש על פני כד
העולם היא ת

ֵמימי. 

וסח השנסון ה
של הע צחיותם

עולם נשארת.
כמו עין הנפק ך

ולה בידיים רי

שּבֹו נאמ, דת"
ו, קראת פגישה

ָממֹות.  אּוִני ַהּדְ
הוא שיר שב –

ם עליה כָלָיה
יַע ִלְקצ ִלי ַהּגִ ּבְ

 ְקָרב").

חלצת כמו איי
איילת השחר 

כוכבים ל

שיר פשוט ל,
אם מתבו, את

ולא, אלתרמן
ין שערי עיר ל

רות. הדרך "נפ
ל משמעיה של
מים ואל מסלול
פר פשוטות (כ
בשַמים וליד ה
,או סּוֵראליסי

ות עליונים שמ
 ולה").

המ –ת המרעה 
דנציות" של א
ל מה שמתרח
מפת דרכיו של

ביל החלב השמ

ליל ופשוט בנו
יוסופיים על נצ
אך המנגינה לע
ם תיפקח הדרך
לך בדרך הגדו

ת הזמרה נפרד
ין מופתעת לק
א י ּבָ ֵאֶלם / ּכִ

"הם לבדם" –
הארץ ומביאים
ֵרף  ָהרֹוֶעה ִיּטָ

בִלי אֹוֵיב ּוְבִלי ְק

המרצפת נח,
עּוף והפכה לא

תיחה של

ומתנגן ר קצר
הגדולה. עם זא
יים של יצירת
רך הנמתחת בי

הדו-ת במעֵלה
בכ, זרת הרוח

אל שבילי השַמ
נודד בדרכי ע
מרחף מעליו ב

, מיֶמטי-שיר אָ 
אל עולמבקיע 

רו "בדרך הגד

אינן רק חיות
ת ה"קורספונד

כל כבים בחוץ
ומ, ים עליונים

י הציר ושל שב

עם ק-ת כשיר
טיים והיסטורי

א, ליטוף חולף
ולעולם, ל ִצירהּ 

המהל, ל הֵהלך

בץ השיר "תיב
הראשון כמו עי

הּוא , ַאִחים, ף
ון של הקובץ 
ם יורדים על 
ם ֲחִליל ֶלם! / ּגַ

לּו ּבְ ּו; / ַעד ִיּפְ

דומיות ושמים
אולי הגביהה 

שיר הפת

הוא שיר בחוץ
ת הסימפוניה ה
טיבים המרכזי

גם הדר, אגב, 
לה המתקדמתו

וחוָצה בע, לם
בקיעה נתיב א
נט שּבֹו הֵהלך 

מול הענן שמ
את השיר כש
קי המשיכה ויב
ב המשורר בשיר

כוכבים בחוץ
ַמים. לפי שיט

כוכ ים. בשירי
עניינים קוסמיי
עגלה ושל דּוּבֵ

שעשוי להיראות
ברעיונות פואט
לא חיוך או ל

הסובבת על נה
של, של האמן

משוב ים בחוץ
פקחה בשיר ה
י ַהּסֹוף רמן: "ּכִ
). השיר האחרו

השמים ומת.
ַאְחרֹון ּפֹה ָהֵאֶל
ְדָרֵכינּו ָהֵאּלו ו ּבִ

במבול של ד
ה? אין יודע. א

ל ד. ע

כוכבים  ה של
לפני השמעת

את המוט –גוז 
,לה. הדרך היא
של האנושות כ

ת אל מול העול
על ומ-לה אל

פשו ֵראליסטי
ה הנווד חולף 
שר גם לקרוא 
ו שָיֵפר את חוק

תב, ת" כפי שּכָ

 איילת" בשירי
נים וגרמי השַמ
מקבילה בשַמי

אנפין של ע-ר
של הע –טרלית 

ר הניגון" שחוז
א כשיר עמוס 
הפרט אינם א
של תיבת נגינ
ה. זה שכרו ש

כוכבי ל הקובץ
ך נהדר, לומר

ה (ודברי אלתר
רִכים ֶנֲעָצמֹות")

נופל – תפוגג
ֶמה ָעִריץ ְוא, תם

חֹוק עֹוד יֵ  ְלכּוּצְ

לבדם" פותח
ה עלה בגורלה
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שיר הפתיחה
ורתשל תזמ

כבקליפת אג
בדרך הגדול
וגם דרכה ש
עין מופתעת
ואולי גם עו
השיר כשיר 
ּה ורגילה שּבָ
הדרך). אפש
ומצפה ממנו

ְואֹוִסיף ָלֶלֶכת

"כבשה" ו"א
אם גם העננ

יש מ שביער
בּואה בזעי ּבָ
המפה הַאסט

השיר "עוד ח
מתברר אפוא
האדם. חיי 
הניגון כשיר
בשעת יקיצ

כלות. 

בהמשכו של
ֶנֱעָצמֹות". כ

שעת הפֵרדה
ָר ַהֵהֶלְך / ַהּדְ

מתפורר ומת
יָנָת ְוָנְכִרית ּבִ
ִכי ְוַהצ ַרק ַהּבְ

השיר "הם
ונמלטת (מה
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פו. אם נסיר מן
,יר לפנות ערב
 מוצפות באור
,שיורד הלילה

ת גם לאיילת
דנו ש"כבשה"
גילויים שונים

חלוף-נאה בת

ה מן התאטרון
ֶרת ְצחֹוָקּה ְוַצּמֶ

בסוף השיר ת).
ופלים) אינם נ

ה של היריעה
 השטוחה של

 ידענו שאחרי
מים ומבטיחה
 על גלגל חוזר
" צריך לחזור
ינה על מנגנון

ליים שבהם ורּבַ
בשיר א מופיע

 מפיו הן יודע
ם ניתקו מפיו.

המחזור "שירי
,שים ממקומם
תה של תופעה

שמתאר את, "
ֵלי ִציַרִים" וכן 
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תו נעוצה בסופ
 פשוטה של עי
יעה המרצפות 
י שתי וערב. כ

רומזת הפתיחה
וזה מלמ, שורר

של  –לתרמן 
לאמן הֵהלך הנ

גדיה והקומדיה
ְצ ה ּבִ ָ ה ְוִאׁשּ רּקָ
עיניים בוכיות
מילה "ייטרף")

עים אל קצותיה
ם מן היריעה

למלא השיר א
ת נמתחת בשמ

ּגּון" מלמד   ַהּנִ
של "הם לבדם"

נגי-כמו תיבת

ֶרה ֶו-מבעים הּפְ
ניגון (שגם הוא
א הוציא מילה 
תבלעה והמילי

מקשה אחת. ה
שער שלה נתלש

יֵלל"). מות שּו ּבִ
סיום "איילת"
ֵלִמים ֲעֵל עָריו ׁשְ

 כשם שראשית
יומית -ונה יום

ייה. לעת שקי
ל זהב עם חוטי

  הב. 

איילת משיר ה
לה אהובה המש
קית מיצירת א

הרסן המַזמנת ל

כות של הטרג
ה ְיֻר לים "ֻחְרׁשָ
ם נראים כמו 

שמעיה של המ
כי אם מגיע, ת

ונופלים, עתיק

ה משתמע מן 
הקשת, וככים

ים "עֹוד חֹוֵזר 
אפוקליפסה ש
ובב על צירו 

לא הם שני המ
ם הוסיף את הנ
שו שעדיין לא

שבינתו נת, ויי
  אדם.

להפוך אותן ל
שצירי הש, סת

ָעִרים ִנְתְלׁש  ׁשְ
 בזו. בשיר ה
ָע ְ ׁשּ "ֵאין ּדֹור ׁשֶ

עוץ בראשיתו 
תתגלה תמו, ה

א שקועה בדומ
כמו רשת שלם 

ו מרשתות הזה

ת הכבשה והא
הרשת שפרשֹ ל
 נעמי והפונדק

ה-שה משולחת

כמו שתי המס
במיל, הפתיחה

טיפות של גש
בריבוי מש, טרף

טרגדיה קלסית
של העולם הע

  רבה".

תקווה? כך הי
המים ש,  חי

 הפותח במילי
אחרי הא גשם.

ר לקדמותו וסו

צחוק והבכי. א
ואליהם, לשון"

). תינוק בערץ
וע על ערש דו
אחרונים של ה

ואת הסוף ולה 
ל העיר הגוסס
ְרֶזל ִציַרִיְך / ּבַ
רכות אצלו זו

נאמר: , תחייה

נשל הספר פו 
שפרוש על פניה

והיא, ככת בה
ם ביניהן נראים
ת כאילו נחלצ

" שמזכירה את
 שנמלטה מן ה
 נשים כדוגמת
מנה מול האיש

ם בסוף השיר כ
 כבר בשיר ה
יים הנוטפים ט
ל הרועה שייט
האחרונה של ט
ם התלמאית ש
 ששמו "תבל ר

ללא שמץ של ת
ץ ומכחיד כל
 השיר הראשון
יקום אחרי הג

והעולם חוזר, 

סתיים במות הצ
ילוי וכיסוי בל

כוכבים בחוץ ל
ך גם זקן השרו
 הראשונים והא

ך את ההתחלה
בי הגניחה של

ָאמֹון ִמ-("נֹא 
רעה חדשה נכ

מבשרת את הת

ת השמים?). סופ
 הדוק המיתי ש
ולת החיים שו

גשמים שִנקווים
חשיכות ונראות

מילה "איילתי"
אישה חומקנית 
ן התקדים של 
 הביתית והנאמ

  ה.

הבכי הנופלים
שה מופיעיםע

ֵים" (העפעפ ּפַ
ם (לרבות חליל
מו במערכה ה

בתמונת העולם
יר והנוגה הזה 

 אפוקליפסה ל
ציף את הארץ
זור לקדמותו. 
 התרעננות הי
, שיר הפתיחה

.  

הוא שהשיר מס
ק את מסתו "ג
שיר הסיום של

וכך, יך ולצחוק
ק הם המבעים 

ע תמיד לכרוך
ם" נפתח בכא
ל צירי היולדה

דתה של תופע
ר המתנוצצת ו

כוכב בכיפת
התמונה את 
בשעה שהמו

ומי הג, זהוב
מח המרצפות

ייתכן שהמ 
לא –אהבים 

לת" הןו"איי
של האישה 
של חיי שעה

גם הצחוק ו
למע, הקדום

ׁשּוַמת ַעְפַע ּגְ
כל הגיבורים
על חרבם כ

השטוחה כב
הקרקס האד

האם לפנינו 
המבול המצ
שהעולם יחז

ועל בעולם
לקרוא את ו

הגליל שלה.

לא מקרה ה 
סיים ביאליק
הפתיחה ובש

לחיי, לבכות
הבכי והצחוק

אלתרמן ידע
מכות מצרים
וביללות של

נושנה והולד
איילת השחר
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בסדרה. צילום

ֵליל ֶלֶדת ִהיא ּבְ
 מעגל).

ן ו. החיוך ֵ "ִמׁשּ
ביט את שניו
י אלתרמן הוא
וצביה היא גם
כת ונבנית על

לר את חיבורו
היה הוא, קביל

ה ההומניסטית
במנוסת בהלה

מתעובדת והק
העברי החשוב

לו ההתחלה 

ום שהכיר את
בור רקב וקבר.

הוא, רחומה"

מתוך קליפ ב

ָבה ָוֶעֶצב / נֹוֶל
רים זה בזה כב

ושך את זנבושנ
אך נולד והנ
. הערש בשירי

עת לרעם חכור
עיר ההול –ת 

אוסוולד שפנגל
ילו. במקהיה כג

תה של אירופה
תפזרות בניה ב
ההתיישבות הע
רכז התרבות ה
ד עניין שבגלל

כידוע אגרונו
אך הוא גם ב,

מילים "אדמה 

תמונה הניגון".

ל ַאֲה ר ִנְצִחי ׁשֶ
קשור ל התחייה

כמו נחש ש, ל
ל תינוק שזה 
לגולת מחייכת
למות. העיר הכ

הכורעת ללדת

שעליו כתב א
שונה שגילה ה
עיניו: שקיעת
ה היהודית והת
התבססות של 

למר, אביב-תל
קעות. והיה עוד

אלתרמן היה
,חיים חדשים

ילים" את המ

ר "עוד חוזר ה

לים. / ֲעֵלי ָעָפר
צירי הלידה של

זה בזה כבמעגל
א גם חיוך של
ל שלד ושל גול
הזקן הנוטה ל
ר חדשה וְלבנה

, ערבי השוקע
ר העברית הרא
התחוללו מול 
תה של העיירה

הה –י הבדלות 
העיר הצעירה 
ה ואודסה השוק

כבמעגל נצחי:
האדמה מצמיח
בשיר "אל הפ

צעת את השיר

ָעִל רּוַח ּבֶ רֹות ּכְ
ער החלודים וצ

הסוף כרוכים ז
הוא ת מצרים

ית וַמַקּברי של
ערש דוויי של 

וגם עיר, ימות

את הכרך המע
וגם את העיר,

ות אדירות שה
דניים; שקיעת
בדיל אלף אלפי

ה, ה של עירו
וילנה, ורשה, ן

רים זה בזה כ
שרחמה של ה
אלכסנדר פן ב

ה סממה מבצ
 זוהר

ְקַות ּדֹור תְנׁשׂ ב ּתִ
(צירי השע ים"

מן ההתחלה וה
מכות" שבסוף 

וגם חיוך מבעי
ל התינוק וגם ע
הנכבשת באל

.

ה מול עיניו א
קיעת המערבש

ורות היסטוריו
ד משטרים רו

להב –תבל; או 
העברי והפיכתה

חלף ברלין –ם 

אלתרמן קשור
וידע , עשבטב

ב עוד לפני א
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הזמרת אליה
ועריכה: יובל

ּתִנאמר בו: "
ִציִרים ַוֲחָבִלי

אצל אלתרמ
ְרַנִים" ַעד ִצּפָ

ו, הראשונות
גם ערשו של
עיר שוקעת 
חולות הזהב

רא אלתרמן
הפילוסופי ש
עד גם לתמ

ונפילתה ביד
לכל קצֹות ת
כוח המגן ה

ביותר בעולם

והסוף אצל 
מעגל הזרע 

כשכתב, לכן
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ועל כן הוסיף 
היא, מישורים

לל של הקובץ.

של תיבת נגינה
אופי של בחוץ

י אפשר לבוא
א ולטעון כנגד
טענה על שהוא
ת הנצחית של

ואחת,  בחוץ
ארתי את השיר

הרי ש"פגישה 
מלאת סתירות

המשורר-דובר

,וח ספק חומר
תת בה ניסו ל

כת את הפסוק
ךְ -ְוֶאל: " ,ִאיׁשֵ

והיו, המשורר
ואנחנו,  בשיר

 

–ון האוקסימור
. זוהי פיגורה
אחת כמו "שלג
ונועזים. השיר

   ין קץ"

כשם, נצחי, פי
  בניגוד  עד.
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, שיש לה רחם
תבטאת בכל ה
ט ובמבנה הכול

בה בריתמוס ש
כוכבים ב שירי

תיה. כשם שאי
אי אפשר לבוא
גד אלתרמן בט

ת ואת החוקיות

קץ"
כוכבים בקובץ

 שמו. אם תיא
, פוניה הגדולה
מ,  אֹודה גדולה

שהד, ת כאחת

ספק רו –הזאת 
ואפילו , הובה

הי שורה המהפ
העדן:-יפור גן
של ה, ו המוזה

מצוא סימוכין 
  חקר אלתרמן.

מר משהו על ה
פתית והרוסית
דּור בכפיפה א
בינריים עזים ו
ת "פגישה לאי

סופ- עניין אין
עה להימשך לע

אדמה ש-אימא
שמת,  אלתרמן

ת במיקרוטקסט

ששירתו כתוב 
לש שוֹותדומה ל

וֶגיָה ולתקופות
זניים; כשם שא

גפשר לבוא כנ
עגליּות הנצחית

שה לאין ק
חשוב ביותר ב
קובץ כולו את
השמעת הסימפ
מרשימה. זוהי 

מושכת ואכזרית

ה של הדמות ה
ו בה אישה אה

ְך" ּנֵ וזוה, ֵאַלי ּגַ
ל האישה בסי

או, רהשי- בת
 הללו ניתן למ
לתה עד כה בח

יש לומ, נות בו
 השירה הצרפ
אינם יכולים ל

אלה ניגודים ב
למן הכותר, לה

וכאן היא, קצר
ול רגע ההפתע

כי אם גם ל, ת
של יצירת  את
והיא ניכרת, תו

–זך באלתרמן 
תרמן רצה כמד
ת יצירתו לסו
דות האף והאוז

כך אי אפ, שקל
הדגים את המע

   רט.

"פגישר 
ראה השיר הח

נתנה לק –ּוץ" 
תזמורת לפני ה

נית הגדולה והמ
מ, לתי מזוהה

לות את זהותה
היו שזיה ודם.

תׁשּוָקִתי ֵאַלִיְך ְו
רי אלוהים אל
 בנמענת את 
ל האפשרויות 
ספת שלא הועל

הכוונות הטמונ
תרמן שאל מן

שני ניגודים שא
ופי" וכיוצא ב
ימורוניים כאל

שה היא עניין ק
כאילו יכו, ַעד"

ובה או חומלת
המעגליות הזא
יותר של יצירת

ה שתלה נתן ז
רעות רוח. אלת
גון המַלווה את
וא ִהפריז במיד

נטולי חרוז ומש
כוון לעשות: לה
רוח האדם בפר

השיעל  
 הוא ככל הנר
חו ֲארּו ּבַ ׁשְ ּנִ ם ׁשֶ
יוּון כלים של ת
פוניה הפוליפונ

מענת נשית בל
  תו.

ים בניסיון לגל
ו- אישה בשר

שנייה נאמר "ּתְ
מביא את דבר

". היו שראוךְ 
ל גילוייה. לכל
ם אפשרות נוס

יר ולאתר את ה
 ונועזת שאלת

שות ָעצמתית ש
"מפלצת של יו
צירופים אוקסי

את טבעו: פגיש
ְתאִֹמית ָלַע ם "ּפִ

רק לאדמה אה
אר "עטינית". 
ות החשובות ב

ר עוד שהאשמ
הבל ור –שווא 

ניג, יבת נגינה
סט בטענה שהו
א כתב שירים נ
ה שביקש ונתכ

שי בכלל ושל ר

 ה. 
שה לאין קץ"

ִלי  ַהּכֹוָכִבים "ּבְ
הניגון" כמין כי

היא הסימפ-יא
מופנית אל נמ
ה את חייו ומות

 קולמוסים רב
מופשטת ספק

שּורה הש מת ּבַ
ר בראשית שמ

ל, הּוא ךְ -ִיְמׁשָ ּבָ
ת תבל על כל
סוף הדברים גם

ולתאר את השי
ת לשון עזה 

דרך של התנגש
", מה צורמת"

ן קץ" עמּוס בצ

יר את טיבו וא
תוארת במילים

התכוון לא ר
גם את התוא
אחת התכונו

לסיום אעיר 
היא אשמת ש

תי ניגון של
לקריקטוריס
נתן זך שהוא
עשה את מה

הקיום האנוש

 

השיר "פגיש
–משורותיו 

"עוד חוזר ה
לאין קץ" הי

ש, גודיםוני
מוכן לתת ל

כבר נשברו 
ספק מהות מ

ובא, סימנים
הידוע מספר

ׁשּוָקֵתךְ  ְוה, ּתְ
שראו בה א
נוסיף כאן ב

כדי לנסות ו
אותה פיגור

המפגישה בד
"דמ, שחור"

לאי "פגישה

שנותנת לשי
שהנמענת מ
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 איתן ימזקי)

רמן יצר כאן
בי השנייה עד

ם ַמְרִעים / ׁשָ
- כי בדרך, רון

ה שלו הכשירו
תיאור הירח ל

ִמּדֹות-ָיֵרַח ַרב
ד ָלֲאִויר". ליל
שיש לה הסבר
וך שבו מתואר
א לימות הקיץ
אן הוא מדומה

,בשיריו, יצר ן
ת ובעונה אחת.
את המטּפחת
מה) ואת הגבר

שון. 

בסדרה (צילום::

אלתר, בינריים
בע אחת על גב

עּולֹו ַלח ֶאת ׁשִ
הוא אוקסימור
די האגרונומיה
סטיפיקציה של
ו  פורש: "ַעְכׁשָ
ַעד ות ָהאֹור ִמּבַ

תופעת טבע ש
ר הסמוהתיאו

ולא, רף והקור
ואילו כא, טית

א אחת אלתרמן
להתקיים בעת
,הקיץ והחורף

ישה (עץ השקמ
זה ממבט ראש

", המשולב בקץ

קסימורוניים ב
שח שכבת צב

ם ָרִקיַע ל, / ׁשָ
ירח לוהטם". 

שלימוד, תרמן
רך לימים ֶדמיס
א הסביר במפ
רּו ּבְ ּתַ ל ִהׁשְ / ׁשֶ

הוא אם כן, וב
בקנה אחד עם
יני לימי החור
לאהבה רומנט

מתברר שלא.
שאינם יכולים 
זה לזה את ה

את האי, טונפת
לכדים זה עם ז

פגישה לאיןיר "

צירופים אוק
כמו צייר המו

 ם הרצוי לו.

ַחת יַקת ַטּבַ ,ְנׁשִ
ֶאּקֹד ָלּה / ְוָאִרי

אך אל, ר וקר
ער, איש מדע
הוא חגיגת קיץ

א ֶחְזיֹון ֶטַבע /
למון גדול וזה
ה יכול לעלות 
אור כזה אופי
ת המוסכמות 
ומנטית בעליל

ם סינופטיים ש
ם שמצמידים 
המטּפחת המט
יים שאינם מת

מתוך הקליפ לשי

בצו בשיריהם
כ, או ִמקבצים

צוי ואת הִמרקם

ם לֹוֵהט ָיֵרַח ּכִ
/ ֶא ַפַחת / ַוֲאִני

ח יש אור חיוור
בעיניים של 
חיריו האחרון 

ְזִריָחה הּוא-שַעת
ו"לוהט" כח ק

הזה קיץ הסהור
ִעים"? הרי תי

קשר לפי שגרת
רו-שיקה אנטי

אז'" של רצפים
אוקסימורוניים
מון ורסיי ואת 
ה ניגודים ביָנרי

אור בתמונה מ ה

ולחבריו ששיב
,וקסימורוניים
רצאת הצבע ה

ם ב למשל: "ׁשָ
ִמְטּפַ ל ָעָנף ִלי ּכְ
לוהטת ולירח
תופעות טבע

ובספר שי, הט
ׁשְ ְדלֹו ָהַרב ּבִ ּגָ
שיש בו ירח ענ
האם תיאור הק

עּולֹו ַמְרע ֶאת ׁשִ
ואור הירח נק

שהיא נש, בחת"
כעין "מונטא, ע

אצלו מצבים 
ל מחולות ארמ
ד כיוצא באלה
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הזמרת נעמה

לשלונסקי ו
אשכולות א
שהוא מקבל

אלתרמן כת
יל ּפִ ְקָמה ּתַ ׁשִ
כלל השמש
אותו להבין

הגדול והלוה
 ֵמִגיַח [...] /

ש, קיץ אביך
אבל ה, מדעי

"ָרִקיַע ַלח ֶא
המהּבילים. 
ל"נשיקת טב
כמו בקולנוע
כך נוצרים 

המעודנת של
(הרקיע) ועו
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ששופך את לבו 
האריסטוקרטית 

יש לה ארצות , 
טרּוּבדור הסובב 
בעבור חיוך או 

ֵהלך - שהמשורר
ית וההיסטורית
פיים" רק משום 
מנם לטרּוּבדור 

, ישראלי). הנה- 
יש) שחי ופועל 

הוא  –"ֵהלך"  –
–אריסטוקרטית 

 על בידול דתי 
שכולם , עוללים

ופי ועץ שקמה 
ותיה כי ִאם ֵאם 
דות תבואה  ם ׂשְ

שהיא , ולם הזה

ף האירופי של 
המעוקם , אביבי

ראוי , רתי). אגב
- ם שונים בארץ

ֲאָתרים שונים  מ
ישראלית - הארץ

לה. יוצא אפוא 
זה איננו מונַטז' 
ן בפריז והרציף 

ְוא ָאִציב   ָלְך ׁשָ
ה  ֶדּנָ ְבכֹרֹו ְיַיסְּ "ּבִ

  חומה ורחובות 
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ש,  וחסר הכול
שאת. לנמענת ה
פת בגן ובחומה

ה ביניימית של ט
ת לה את נפשו ב
עצם העובדה ש
הזהות הגאוגרפי
קים" או "אירופ
לתרמני דומה א

- דמותו הארץ- 
אירופי (מונדרי

  

–ת. הכינוי שלו 
של הגבירה הא
לוהיי" מלמדת 
רבת צאצאים וע

 יש בו נוף אירו
חלומו- ה לאביר

 לנוף חקלאי עם
ת מהנאות העו

הניגוד בין הנוף
א- השקמה התל

ת הסולם החבר
ערים ומאתרים
ושן. התיאורים 
לא הכותרת ה

ת ב"גלויות" אל
ר הזפי של השי

יף של נהר הֵסין

וא חֹוָמה ָאצּור
ת העיר יריחו ("

עם ח, זמנית- על

הפרולטרי , לך
מסויגת והמתנש
הכול: היא מוקפ
גד עינינו תמונה
והוא מוכן לתת

אסור לטעות: ע
וחצי דבר על ה
ות שירים "עתיק
יים (הֵהלך האל
-  להיות גם בן

א- מזרח, ם גלותי
 אל המודרנית. 

אירופית- ת מזרח
מביא לעולליה ש
 גם המילה "אל
למין עשתורת ר

ם בנקל: תיישבי
א עלמה המחכה

בצד רמזים , ים
ת שאינה מתנזרת

את ה, למשל, ש
לכּות לבין עץ ה

ערך מתחתית- ל
תרמן גלויות מ
וך מעֶטה של יו

ואלמ, בתכלית
וַקלית המצולמת
שהרקע הגאוגר
כול להיות הרצי

ְו ם. המילים "ׁשָ
ת מי שיבנה את
תפעלות מעיר ע

ההל- ל המשורר
של הנמענת המ

יש לכאורה , דל
ל מצטיירת לנג

ו,  יפה ונחשקת
המרפסת. אבל א
ה מעידה דבר ו
נם חייבים להיו

אירופי- ם וכמו
א יכול בהחלט
ובדור בעל שם
חי ופועל בישר

וא דמות גלותית
ש. השי שהוא מ

עם בִיידיש. - רי
ל, לילה כנענית

  ּבּה.

יפים שאינם מת
מרבה הפלא לא
זל ריקים וארוכ
רצית וחומרנית

יך אפשר לפרש
ה של נשפי מל

נרדף לאדם קל- 
כתב אלת  בחוץ

ת ועל פניהן נסו
רים אירופיים ב
ת המציאּות הלו

" אינה מלמדת ש
יר "ליל קיץ" יכ

   יפו ברקע.

אורים העירוניים
מקלל יהושע את
פנינו ביטוי להת

ני והמחסור של
סופי ש- רה האין

של המשורר הד
שיפוטית. כביכול
 של מטרוניתא 
החלון או מן ה
 לטרובדור אינה

אינ כבים בחוץ
מציאּות מיושני

אבל הוא, ערב
יש טרו  המלכה

ולמעשה הוא ח, 

שה לאין קץ" הו
לו ללשון ִיידיש
ח גם הוא משיר

והיא דומה לאל 
ִלב- ות בתשומת

ת ובניגודים חרי
שהיא למ, חוזרת

 עם רחובות ברז
דמות אר יש בו 

  ּתְ ָעַלי").

דים האלה? אי
מטפחות מלמלה
-קמה" הוא שם

כוכבים   לפני
ארֹומה אירופית

נראים תיאור –
 מזהים בהם את
גישה לאין קץ"
ם שהרציף בשי
ם הצדודית של 

ולט ריבוי התיא
ה המקראית שמ

כו). כאן לפ, ע ו

ניגוד בין העונ
לבין עושר, קץ
א תשוקתו שמוש

ללים וסמכות ש
 או ליד טירתה 

ך לעומתו מן ה
דומה  ים בחוץ

כו האלה. שירי
בוי של פרטי מ
של תרבות המע

אסתר האלתרמן 
,לכת פרס ומדי

ור" בשיר "פגיש
העבריות שִחלֲחל

לקוח –מוקים" 
,הם: הוא יהודי
כולם רוצים ִלזכ

כאמור בסתירות
ש בו אהובה מח
 בו נוף אּורּבני 
תי ַלֲאלּומּות"); 

י ָסַעְרת לאית ("ּכִ

ם את כל הניגו
בות וטבחות וִמ

"גרופית של שק
שר הזה כי עוד

 להן (לגלויות) א
–ישראל - בארץ

ספק אם היינו, 
אירופית של "פג

כׁשֵ, אביב- ל תל
של שפת הים עם

ה לאין קץ" בו
כות את הקללה
ָלֶתיָה"; יהושע ב ּדְ

בולט כאן ה
- באהבת אין
מ, והמתנכרת

ומחזרים ועול
ליד ארמונה 

ח שתשליפר
כוכבי בשירי

של השירים ה
בהם רי שיש

ולשנסונייר ש
במחזה של א

ורה בממלכא

גם ה"טרובדו
מן המילים ה
"שקדים וצימ
ותרבותי ביני
סוגדים לה וכ

השיר גדוש כ
אביבי; יש- תל

לעוללים; יש
ַאְלִמי אֹוִת ("ּתְ
גם רוח ערטי

איך מיישבים
טירות ומרכב
והפרולטרי ("
להזכיר בהקש
ישראל שיש 

ם ב – ּפֹה וׁשָ
,שניתנה להם

שהאווירה הא
של פריז ושל

אביבי ש- התל

בשיר "פגישה
ָלַתִים" מהפ ּדְ
יב ּוִבְצִעירֹו ַיּצִ
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", המשולבקץ

ם לֹו  ח ְוׂשָ ם ִיּקָ
סות לקרוא את
כה ונבנתה מול 

כחלום , הספרים
ם קּום ִעיר ַעל 
שנולדה כדברי 
ַרק ַאּתְ ַהֵחְטא 
, לכך שהאהובה

והיא , על ִתלהּ 
ולקובץ , אביבי-

ביב שעל הנהר 

היום טרּוּבדור 
ממש , רוב ימיו

ם לא הזכיר את
שמולידה , אלית

מציאּות ממשית

פגישה לאיןר "

ֵניֶכם- ֶאתלך (" ּבְ
כדאי אם כן לנ
מת העיר שהלכ

ר שנולדה מן ה
ֶטֶרם ְסָפִרים / ּבְ
ש, אביב- עיר תל
ָפִריםתית " ַר ַלּסְ

עשויה לרמוז ל
עומדת כיום , ת

- השקמה התל
אב- מתל –כבר 

היה מאז ועד
יר והתגורר בה 
ם תם שירים שּבָ
א עכשיו עיר ֵרא
יטי הציונות למ

תוך הקליפ לשיר

ו במשפט המל
יג). - י, אל א' ח

כדוגמ, ת ונבנית

אביב כעיר- ר תל
ְוא  בּו ֹא ׁשָ ִנְכּתְ

ין קץ" את הע
השורה החידת

ו". השורה הזו ע
ברניטי הציונות
שלפנינו את עץ

משאלא שירים 

אביב לא- ר תל
ד ביחד עם העי

ועולה גם מאות
היא, עולם הרוח

פורח של קברני

בתמונה מת ה
 )בל זוהר

בים כמו ות ורּכָ
חֹות" שמוא ְלַטּבָ
אל עיר ההולכת

ביב. 

מוצגת העיריץ 
ך למציאּות: "ל

לאישל "פגישה 
ץ ִפשרּה של 
באוזני "אהובתו

כתיבה" של קה
ש ן תיאר בשיר

א, שכבר ימיםמ

ולעיר, הידיעה
שנולד, מנו. הוא

והיא בוקעת ו, ו
מע, מן הספרים

ך הפך החלום ה

ל) ואליה סממה
: יובעריכת קולאז'

חו שיש בה טּבָ
חֹות ּול ח ְלַרּקָ ִיּקָ
ה כשיר הפונה א

אב- יא העיר תל

חגיגת קיץלתרמן 
Altneu ,שהפך

אה בנמענת ש
תכן שכאן נעוץ
בדור המאוהב ב
ה מתוך "חטא ה
טֹופית. אלתרמן

מלא שירים  –

ה"א אביבי ב- ל
מאהב נאמן ממ
ם ובטורים שלו
ואלית שנולדה 
ליה ומראים איך

(משמא ה אור
ע ,ם:: איתן ימזק

עיר ש –רצפות 
נֹוֵתיֶכם - ְוֶאת]  ּבְ

ך והמורכב הזה
הלוא הי –תרמן 

האחרון של אל
ulandבספרו 

לא נר, אם כן
הספרים? יית
שמשמיע הטרּוּב

אשר נולדה, ביב
ת וכלל לא אּוט

מכבר" ששירים 

ך למשורר התל
ולא היה לה , ו

בפזמונים, שיריו
טש. העיר הוויר

ם שנכתבים על
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ת נעמוהזמר
צילוםבסדרה (

ברזל עם מר
ְבּתֹו  ֶמְרּכַ [...ּבְ

השיר המסוב
עיניו של אלת

בספר שיריו 
שחלם הרצל

, חֹול". למה
מן, אלתרמן

ְוַהׁשֹוֶפֶטת" ש
אב- העיר תל

ֵישות עצמאי
כולו קרא "ש

 כבר.

אלתרמן הפך
מאוהב כמוה

עגב עליה בש
שמה במפורש
ספרים חדשי

ופורחת. 
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  חוץ

פתחות השירה
וצת משוררים
ודם לכן בידי

שהייתה לו על
 באמצע שנות

דוד, דה עמיחי
משוררי, מיהם

ה משותף לכל
ם הזה? הגיבור
 המראות שהן
מה מן השירים
רומנטיות. יתר

גם,  ובקיצור
ועל אחת כמה

, הקובץ כולו
הספר מחולקים
לה שני דברים.
טיבות השונות
תימטי שנבנה

יותר או טובים
לאיזה חזון, ם

ן השקיע כאן
הראשוןהפרק 

,אני מקווה, ר
תב את השירים
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בים בח

בן דרך בהתפ
רמן בראש קב
ה שהונהגה ק

  עון "טורים".

פעה המכרעת ש
שירה העברית 
הצעירים (יהוד
א בשירת קודמ

ה אור היא מה
בקובץ השירים
ים ואל שפע 
ניתן לתאר כמ
מגמות אנטי ר
 פוטוריסטיים.

ירים ו מן הש

תימאטיקה של
שירי ה 68תו. 

קים האלה מגל
 האלה של החט
ם החווייתי וה

טובים י, מאיים
ללת על החיים
מאמץ אלתרמ
עשה אל שירי 
אלה ברור כב
ש צעיר כשכת

לבן

רי כוכב

נחשב לאב, וץ
עמיד את אלתר
מתכוון לקבוצ

השבוע, ת שלה

בטא גם בהשפ
שחל בש מפנה

". המשוררים ה
ולא,  שלונסקי

  ן.

אז שהספר ראה
י ההלל לעיר ב
חבל אל הדרכי

ל לעיר? אם נל
חרים מייצגים מ
 סימר היכר 
ו לפרש רבים

אפיין את הת
ב ביותר להבנת

מן הפרק  אחד
הנושאים , נית

חד של העולם

מכך שירים עצ
איזו אמירה כו

ש מייד איזה מ
עי חוזרים למע
רים הקצרים ה

לתרמן היה איש

אברהם בל

כל שיר

כוכבים בחו, 
הע, 1938שנת 

מודרנית. אני מ
יו" ובכתב העת

ת החדשה התב
 למשל. גם המ

"כוכבים בחוץ 
ד בשירתו של

ית של אלתרמן

ודדו איתה מא
קומם של שירי
נמשך כמו בח
 עם שירי ההל
הרי שירים אח
אים כאן בצד
 האלה התקש

  

ם הניסיונות ל
כך מפתח חשוב
 מדוקדק בכל 
משל עצמה. ש

 מהווים פן אח

שורר של כך וכ
שתלבו יחד לא
אפשר להרגיש

רי הפרק הרביע
עגל. מן הדבר
ת חווייתית. אל

 א

תף לכ

 נתן אלתרמן
שיצא לאור בש
ה העברית המ
בקבוצת "יחדי

בשירה העברית
חיים גורי, "ח

 מודדות עם "
לא ניסו למרוד
 בשירתו הלירי

ומבקרים התמו
מק, למשל, הו

הוא ההלך הנ
ת דמות ההלך 

ה, או רומנטיים
 רומנטיים בא
ר של השירים
  הספר השלם.

כמו גם, ירים
והחמיצו בכ, פר

ה פרקים. עיון 
חטיבה נושא מ

אלא ,  מאלה

בספר הזה כמש
שירים האלה יש

א, הקובץ כולו
המשך איך שיר
לסגור את המע
על שירה אישית

ה משות

ם הראשון של
ש, דשה. הספר

השירהב יוצרי 
סקי והתרכזה 

כזי של הספר 
ררי דור הפלמ"
עשה מתוך הת

זך וחבריהם) ל
אלא בעיקר , ח

ם וות שקוראי
". מהבים בחוץ

 וכבים בחוץ
 איך מתיישבת
הם כשירים ניא
וטיבים הניאו

הגדולים ביותר
 את נושאו של

לפרש את הש
מבנה של הספ
בות או ארבעה
ל פרק או לכל 
ם לגמרי אלה

  ם.

 רצה להופיע ב
 רצה שכל הש
שקוראים את ה
הספר. נראה בה

ל,  את הקצוות
מדברים כאן ע

מה
  

ספר השירים
העברית החד

בקרב מרכזית
אברהם שלונ

המקום המר
כמה ממשור
החמישים נע

נתן , אבידן
דור הפלמ"ח

אחת השאלו
כוכב שירי "

כ של שירי
מזמנות לו. 
מצד נושאיה

המו, על כן
המעריצים ה
וכמה לתאר 

הניסיונות ל
התעלמו מה

לארבע חטיב
לכל, ראשית

אינם נבדלי
בספר השלם

אלתרמן לא 
אלא , פחות

אחדותי. כש
במבנה של ה
כדי לקשור 
שאנחנו לא 



.גג I 7 ון ;3

שנות העשרים
מו. מי שחושב
שה אחרת של

כביםכו ות של

מספר השירים
יריה הם שירי
גם בגיוון של

ושירי הלל, ה
ח שירים כ"אל
כד את עשרים
בקצרה בשני

שהיה באמצע ש
א אלתרמן עצמ
להסתגל לתפיש

מארבע החטיבו

יותר להבנה. מ
וכמה משי, ות

אשונה גה הר
חטיבה השנייה
כמובן לשכוח
עיר. מה מלכ
רוצה להתבונן

שירים האלה כש
ולא, בר האורח

יצטרך ל, ייתי

צרה כל אחת מ

ת והבעייתית ב
החטיבות הבאו

בולטת החטיבה
רי האהבה שב
שית. אי אפשר
רה העוברת ב

אני ר, ת על כך

 ניגון":

א כתב את הש
עוב, הוא ההלך

איזה רגע חווי
.

הוא לתאר בקצ
 נפלא הזה.

ספק המורכבת
כל אחת מן ה
ות האחרות ב
ים מאוד לשיר
חטיבה השליש
צמה רבה סער
ת? כדי לענות

"עוד חוזר הנ,

. משמע הוא19
השירים האלה 
ע מועצם של 

".כוכבים בחוץ

שיחות האלה ה
לי של הספר הנ

פר היא בלא ס
המופיעים בכ
שוואה לחטיבו
אהבה הדומי

שירי העיר שבח
המציירים בעוצ
בחטיבה הזאת

,ה בשיר הידוע

 אוְ ש 

ְך 

 .ח

ֹות 

ת 

 ת

ה 

 ָקהּ 

10נולד בשנת 
הגיבור של ה,

ירית כעל מבע
כ דובר בשירי "

סה לעשות בש
לתת רושם כלל

אשונה של הס
מספר השירים

בץ כולו. בהש
מצא בה שירי
בים ברוחם לש
סתיו עתיק" ה
ירים הכלולים
 ה של הספר.

אשונה מתחילה

 ָ ַנְחּתָ ַלׁשּ ּזָ ּגּון ׁשֶ

ה ִנְפַקַחת ָלאֶֹרך

ָמיו ְגׁשָ ְוִאיָלן ּבִ

חעֹוֵבר אֹוַר , ְלךָ 

ּוְבִטיַסת ַנְדֵנדֹו

 ים ֵמָעֶליָך.

ְהֶייָנה ֵעדֹות ת ּתִ

תן ְוהֹוַסְפּתָ ֶלֶכת

ָקהת ְוִעיְרָך ְרחוֹ 

ִים  ְדּתָ ַאּפַ

ְצחֹוָק ה ּבִ ָ ה ְוִאׁשּ

ִים.  ַמת ַעְפַעּפַ

ג   72 ּגַ 

האלה. הוא נ
שלו. כלומר
על שירה לי
שירה כשמד

מה שאני אנ
כדי ל, בחוץ

החטיבה הרא
שבה רב ממ
מפתח לקוב
מרכיביה. נמ

הקרוב, לעיר
הפילים" ו"ס

ה השיושמונ
שירי הפתיח

החטיבה הרא

ַהּנִ עֹוד חֹוֵזר

ה ֶרְך עֹוֶדּנָ ְוַהּדֶ

ָמי ׁשָ ו ְוָעָנן ּבְ

ים עֹוד צַ ְמ  ּפִ

קּום ְוָהרּוַח ּתָ

ָרִק ַיַעְברּו ַהּבְ

ֶל ה ְוַאּיֶ ְוִכְבׂשָ

ְפּתָ אֹוָת ּטַ ּלִ ׁשֶ

ֶדיָך ֵריקֹות ּיָ ׁשֶ

ַעם ָסַג ְולֹא ּפַ

ה ּה ְיֻרּקָ ְלָחְרׁשָ

ֶרת ׁשּוַמגְּ  ְוַצּמֶ



הקובץ של הגיבור את לפנינו מציג הוא ראשית, הזה, השיר על לומר צריך כלליים דברים כמה

73 1^ 35 ן גליו ג   3 ּגַ  73

בר מין משורר
בנקודה שבה
כים אותו והוא
ראו חייו מכאן
יים שאין בהם
שלו אל העולם

ם סגדתלא פע
,וק עם העולם

אחד השירים
צד אחדך שמ
לשקמה, כבים

חוץ לעיר אלא
על "ערי מסחר
חה להלך החי

."

אי שם, דרכים
קולט בעוצמה

35גליון 

הוא היה בעב
השיר פותח ר.

מראותיה מושכ
כן איך ייר אם

רחוק מעירו חי
הזאת הזיקה ש

יות מירבית: "ל
זה קשר עמו, ן

שהוא אולי 
את נובעת מכך

לירח ולכוכ, ת
מהלך כאן מח
מכליל מדבר ע
בשיר הפתיח
"כוכבים בחוץ

אדם הנודד בד
מי שק, והטבע

אורח. כעובר
גל לחיים בעיר
שלו. הדרך ומ
באים מתארים 
איך הוא יחיה ר
ת להשתנות ה
על אינטנסיבי

אם כן, אף אליו

,בשיר הבא
ההפתעה הזא

לשקיעות, תבל
אורח הזה אינו 

ובאופן מ, כים
יוצא לדרכים
כ בים ביותר ל"

יננו מתייחס ל
מראות העולם 

שתוקק לחיות
וניסה להסתג
קיום העירוני 

שני הבתים הב
מראות שלו וא
מתמדת. הודו

אלא תשמור ,
מה שהוא שוא

לנו באה כבר
שה לאין קץ".
מראותיה של 

עובר הא, שני
הריקים והארוכ
ובר האורח ה

מפתחות החשוב

ורח או הלך אי
ו למעל פתיחות

כאן כמי שמש
ן ועל הדרכים

המשיך יותר בק
ל הפיתוי הזה. 
עולם בשפע המ
אלא השתנות 
תאבד מכוחה

בצחוקה". מ שה
 כסגידה.

הזה מזמן ל
"פגיש, לתרמן

הלך הסוגד למ
רה. אבל מצד 
חובות הברזל ה
ר הזה בין עו
ם הוא אחד המ

הכינוי עובר או
א מי ששומר ע

ר הזה מתואר 
ויתר על הניגון
שאינו יכול לה
עמוד יותר מול
יקדם אותו הע
בהם קביעות א

לא, א תשתחק
איששה ירוקה ו

סיבי שכמוהו כ

ספר השירים
ביותר של א

ים כאן את הה
פיה נשבר בסע
מזכיר את רח

בות". המעברא
יקים והארוכים

ה משתמע שה
בע. ההלך הוא

כולו. הגיבור
אבל ו, נודד

הוא מגלה ש
אינו יכול לע

איך , ואילך
שגרה ואין ב
ומראותיו לא
אפים לחורש
קשר אינטנס

ההפתעה ש
המפורסמים
אנחנו מוצא
שאחד מענפ
בתוכה. הוא

חרשות וכוא
ברחובות הר

מהמעבר הז
במרחבי הטב
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הזאת. במילים

רך הזאת אינה
וב. הנה בשיר
ר: "שמים בלי
רים". ועל רקע
דרך עוד צופה
ד מותר בלחש
בהמשך השיר

". ההלך מגלה
את, וש והירח

את יופיו של
להבנת שירי

אשר החיים, ת
רי גילויים של

דמות ההלך.,
ר. לפנינו הלך

מתאר מפגש
יים של העולם

שחושיו, וניות
יום מוזראה ה

שים של המאה
ת אוכלוסייתה
מאוד את תל
רוצה להיוולד

של הקליטה ה

הדר, על דרך
כינוי אחר לרח
ת גמורה בעיר
ה בבכי הצרצר
"ובראותך כי ד
כל אלה?/ העוד
אות הנזכרים ב

ע של הולדת"
את הברו, אגם

ההלך מגלה 
חשובים ביותר

העיר המודרנית
וא מחפש אחר

,עובר האורח
יחה של הספר

הפרק הראשון
י נציגים מרכזי

רבות חיו, כוח
ה ושל עיר נרא
שנות השלוש

ה והכפילה את
אהב, בים שלו
היה ר, ד שנית

האינטנסיביות

מדברים בחוץ
רוב השירים כ
חושה של זרות
דת/ עיר טבולה
אהובים עליו: "
העוד ישנם כ
ך ושאר המרא

ה נושן יש רגע
הדרך ואת הא

,במלים אחרות
המפתחות הח
ה הזאת הוא ה
יום העירוני ה

בים את דמות
יר בשיר הפתי
רחובות עירו.

 העיר
ה, וץ"? כאמור

המפגש עם שני
תופעות רבות 
הזה של אישה

באמצע , חרת
ייה בלתי רגיל
ים פזמונים רב
פשרות להיוולד

בכל מחיר על 
 אלא חווייתי.

כוכבים בשירי 
אלא היא בר, ת

ראשון את תח
ול חלומך עומד
את המראות הא

,אלי –ה אומר 
הזה כי הדרך

עה: "גם למרא
את, הנושנים

אוזני אישה. ב
למעשה אחד 
שירים בחטיבה
החולי של הקי

מעצ ים בחוץ
פי שהוא מצהי
של הטבע בתוך

האישה וה
"כוכבים בחו
מתארים את ה
ר מתוארות כת
לואן. הצירוף 
בו בתקופה א
יב בתנופת בני

כפי שמעיד, ן
ניתנה לו האפ

מבקש לשמור ב
, כינוי גיאוגרפי

שתמע כי כשש
ן ערים ויערות
מתאר בבית הר
ילה הסהור מו
מגלה בעיר א
ן הברוש/ אתה
לגמרי בשיר 

.

בשורה הידוע
את המראות, 

ם כעגילים בא
ל ך העיר. זהו

של מרבית הש
. מן המחנק וה

 משוחררת.

כוכביונה באש
כפ, וק מעירו

תיו הנפלאים ש

הב. 
ים הבאים של
פרקים הבאים 

אישה והן העיר
לוט אותן במל
שהשירים נכתב
אפיינה תל אבי
אחד. אלתרמן

כי לו נ, כתב

ראות האלה ומ
נוי הלך אינו כ

ה של ההלך מש
בין, שם בעולם

ירח" הדובר מ
מבוצרים./ בל

אלה הוא כור ה
ירח/ על כידון
דרוש". ברור 
וך העיר עצמה

מתחיל, ירח""
ך העיר עצמה
יו האדומים ה

בתוך, ך הרחוב
אשונה. הרקע 
חולי מתמשך

חיונית ומ, עית

י החטיבה הרא
הזה איננו רח
פש את מראות

שלושת הפרקי
העולם. שני הפ
ה והעיר. הן הא
ר מתקשים לק

צריך לזכור ש
נים שבהן התא
במשך עשור 

רשימותיות מ
ביב. 

ג   74 ּגַ 

רבה את המר
הכינ, אחרות

מהאופי הזה
בהכרח אי ש
המפורסם "י
צפור/זרים ו
הזרות והניכ
אל הלך/ וה
בשלומם לד
נמצאים בתו

", השיר הזה
בתוך, מחדש

העץ שפרחי
הטבע בתוך

החטיבה הרא
בה הם כמו 
מציאות טבע

שיר, אם כן
אבל ההלך 

המח, עירוני

מה קורה בש
מחודש עם ה

האישה, הזה
של המשורר

אבל , למדי
שנ, הקודמת

כמה פעמים
ובאח, אביב

רחוב בתל א
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ופרק , עם העיר
יה כוללת שנים 
הומוגנית ביותר
ת שונות: כמה 
רגשי הזה חוסם 
י חייו הוא יהיה 
קה אל האישה 
בו ("את הלילה 

,  ארבעה מהם
 כמו נופי חלק 
אהבה הכלולים 
 רחוק מאהובתו
חטיבה השנייה 

הזאת כדי לדבר 
"על קבים אליך 

35גליון 

ש עם האישה וע
החטיבה השניי 

יא החטיבה הה
בה הזאת מזווית
תיעה. הסבך הר

ורק בשלהי, ך")
ליבו את התשו
 את זכרה מליב

אישה האהובה.
אשונה: נופיהם

. בשני שירי הא
") הדובר נמצא 
אישה. בשירי ה

   המגע אתה. 

צר של השיחה ה
", תו הראשונה

י ושלישי מפגש
  שכל כך אהב.
 הראשונה) והי
ת בשירי החטיב
וה גם בפחד ורת
על קביים אלייך
משיך לטפח בל
 מנסה למחות 

שמע באוזני הא
רי החטיבה הרא
רת ברחובותיה.
שפתיים כבות"
תו יותר מן הא
ביות של חווית 

ל את הזמן הקצ
ותו על פי שורת

פרקים שני, לם
פרד מן העולם 
שמונה בחטיבה

 אהובתו מוצגת
תשוקה המלו, ר

ר הדומיות" ו"ע
יד"). הדובר ממ
ת לפרידה הוא

 מונולוג המוש
 חיבור עם שיר
יר שסערה עוב
בוא אל סיפך ב
כיו מושכים או

עמוד באינטנסיב

מורכב. אני אנצל
שם שנהוג לכנו

מחודש עם העול
 עובר האורח נפ
אה לעשרים וש
בין הדובר לבין
העזה של הדובר
של בשירים "בהר

"אולי אותך הי 
 כשהיא אחראית

ה הזו כוללים 
מהווים חולית 

חת הם נופי העי
אשון" ו"עוד אב
העולם ושל דרכ
שאיננו יכול לע

 פירוש ארוך ומ
שיר חסר ש, אלה

ראשון מפגש מ
רק של פרידה: 

בלבד (בהשווא 
כת הקשרים שב
ם את תשוקתו ה

ובה (למשל האה
, ליה ("היאור"

ואולם ,  ממנה

שירים בחטיבה
, תיאור נוף קצר

החטיבה הפותח
אשונה ("חיוך רא
 מראותיו של ה
מאהובתו מפני 

דורש רים אלה 
אחד השירים הא

:"  

  

פרק , אם כן
הסיום הוא פ
 עשר שירים

בספר. מערכ
מהם מתארים
את הדרך אל
נכון לשוב א
בהיותו רחוק

  שלך"). 

ית מהכמחצ
הנפתחים בת
ניכר משירי ה

ראבחטיבה ה
מפני ששפע 

הדובר רחוק מ

כל אחד משי
בקצרה על א
"שירי מדדים



 - מדדים שירי אליך קבים על
לי! קראי הה,
את! בושה עד יפה

 מדעתי אצא לתפארת לבוש
בשער! הבוקע אורך אל

משעולי בקצות חגיך לי חומה כי
 שקע, לבלי הקבועה שמשך לי אימה כי

מתפלל אני כי
שלי, שתהיי

 לשבח. אותך אוכל למען רק
 בגליך, שחצו לחיי המחיר מה

 לתת מה לומר, מה לקולך, שחרדי
 אליך, רק הרוצה הפראית לתוגה

הלוהט?." לברזל כפות המושסת

 פנה אל מפנה מביהל רשרוש פה
 ובריחן. דלתות על אצבעות ותעית

 הבינה, שרידי את יפתי, אורזים, פה
לבריחה. ונירות צורוניש כארז

 ורוווק, מתקרב כמצור זכרך פה
מסחרר
 ומרפה

וחלילה־חחר.

 הצוחק, הצלול, הקדמון, התו את
החזה. חליל יכילנו לא אשר

מתליה ונרד אלהים ירצה אם
 תרפה, מעינינו מחר עד ודמותך

 דדה לי קשה מה אולי לך אספר
פה. בעל ללמד רק שמך את הבקר ער

♦

רסתוית. זרה הרוח שומעת. את
שהחויר. ביתך אל צועד אורח

 טוית, או ךקמת, או בחלון, נצבת אם
ושכבי. האור את כבי

ואשב. אכנס ואני נרדמת את
אשב לרצפה

עליך. להביט
 השלו בחדרך ונכר־ שותק
נעליך. כמי לך אחכה

 אויבים, בנגה מוארת תקומי אז
אלהי. בשנתך עבר כי
 תקומי, אז

 טובים לא חלומות ושני
 לאטם, יתקרבו
 בידם יאחזוך
אלי. אותך ויובילו
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רים אותו מתח 
 ע סימני קריאה.

עצם הקשר , ית
ה "יפה עד בוש

וד בה. איך הוא 
התשוקה , ם כן

ט. ובניסוח אחר 
פורה הזאת הוא 

כי כולם מתאר
ובשפע, פרבולות

זה את זה. ראשי
, יחה הוא קובע

אי אפשר לעמו
רזל הלוהט?" א
ת בברזל לוהט
ה". החזה במטפ

שה. 

,אחד מן הבתים
שיר בשפע היפ
מזה ומכתיבים ז
ד בו. כבר בפתי
אינטנסיביות שא
שטת כפות לבר

בה זה כמו לגעת
לנו חליל החזה

דמונית של האיש

למעשה מכל א
בא לידי ביטוי ב
ם הנובעים זה מ
לא יכול לעמוד

את הא, ל הקשר
רק אליך,/ המוש

לגעת ב, איתה
ק,/ אשר לא יכי
ת העוצמה הקד

אפשר להתחיל 
בו. המתח הזה ב

נושאים עיקריים
שהדובר , נסיבי

את הצד הזה של
פראית הרוצה ר

אבל להיות , ד
הצוחק, הצלול

ו יכול להכיל את

על השיר הזה א
שהדובר נמצא ב
מעשה שלושה נ
הוא כל כך אינט
פתח בהמשך א
לתת לתוגה הפ
שה הזאת בלבד

, ת התו הקדמון
ומוגבל שאיננו

ג   76 ּגַ 

כשמדברים ע
סבל שבלתי נ

נמצא כאן למ
עם האישה ה
את". והוא מ

אומר? "מה ל
היא אל האיש

שך: "אתבהמ
כלי נגינה צר
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הריחוק הזה רק 
 הוא כמו שמש 
ב על שמה. כדי 
ה: הזיכרון של 

   כל הלילה. 

ר את עצמו כמי 
ת הרביעי: "פה

את שרידי , פתי
מתאר כאן את

את הדובר , ם כן
מספר הדובר כי 

, בה וירא ממנה
תקום , בשנתה, 

רוקמת או, ובה
שה תתקיים היא 
עת יכול הדובר 
אישה האהובה. 
לברוח מן המתח
 רק ישתחרר מן 
שיש בה משום 

אבל לא כגבר  
, יזה קשר הדדי

מו נעלייך". אי 
 ההלך שפגשנו 

שת בחלומותיה 
ול נכון לקראת

/  מֹות לֹא טֹוִבים

תוארת במונחים 
שיר מסתיים אם 
וכתבת על ידי 
צונו של הדובר 

35גליון 

ק ממנה. אבל ה
את. האור שלה 
 חוזר שוב ושוב
מלחמה והעניש
שעליו הוא תלוי 

הדובר מתאר, ה
הבי,  בית שלם

יפ,  פה אורזים
ארית שפיותו מ

אם, כולו מתאר
שני של השיר מ

משך אל האהוב
,כדי שזו, אישה

א ממתינה לאה
ט. כדי שהפגיש

לישון. רק כע 
ככל שאפשר לא
יון של הדובר ל
שיאה: הגבר לא 

ש, השוואה הזאת
, ה בכל דרכיה

ישה האהובה אי
לו אחכה לך כמ
גמור של דמות 

יוטית המתרחש
הכו, ות מיטתה

ֵני ֲחלֹומּוׁשְ / , ִמי

ות אדירה המת
אן. השמופיע כ

יטואציה זו מו
מגשימה את רצ

הוא נמצא הרחק
צל המשיכה הזא
הלילה הוא רק 
חים מתחום המ
מו חבל תלייה ש

גשים את עצמה
שון ומוקדש לו
לתות ובריחן./ 
 לשמור על ש

ניירותיו. הבית כ
פלא כי בבית הש

  לשכוח". 

הנמ, בים. הגבר
יל שינה על האפ

מאז ומעולם: היא
עה בברזל לוהט

, ובקיצור, ביות
קרוב כ,  הרצפה

כניסי, ל התלייה
בריחה הזאת לש
ו האנושית. בה
לוות את האיש
ש ליצור עם האי
רי בחדרך השל
פנינו ההיפוך הג

פנינו פגישה סי
 ממתין למרגלו

קּומ/  ֱאלֵֹהי. ָאז ּתָ

 בני הזוג מתיח
נוגה אויבים" המ
ר ממצוקתו. ס
ובו בזמן היא מ

עוררת בדובר ה
רכיו עומדים בצ

וכל , כמו מצור
תמש כאן במונח

או כמ, רר ממנו

איננה יכולה לה
 כבר בבית הרא
אצבעות על דל
 הדובר המנסה
את בגדיו ואת נ
ל אהובתו. לא פ
ען אוכל אותך ל

תטית בין האוהב
מנוגדים. הוא מפ
פקיד האישה מ
ה הוא כמו נגיע
ב את האינטנסי

אלא על , אורח
ונה הקודמת של

יעה הבאישה מג
כליל את דמות

ר כי ברצונו לל
ש הוא לא מבק

רה: "שותק ונכ
 לבין ההלך. לפ

ין האוהבים. לפ
ה ישנה והדובר
ָנְתָך ֱא ׁשְ י ָעַבר ּבִ

  "ך ֵאַלי.

ה מחדיר ליחסי
ם את הצירוף "נ
חרר את הדובר

ו, ר אל האישה
  ח אותה. 

ה שהאישה מע
כל חייו וכל דר
כרון שלה הוא כ
ת אלתרמן משת

אפשר להשתח 

אדירה הזאת שא
נושא הזה נרמז 

ינה/ ותעית אפ
רות לבריחה". 
 ואורז לעצמו א
כרה העריץ של

"רק למע, ה שלו

ר פגישה היפות
 משני שלבים מ

לאת כאן את תפ
המגע איתה, רה

להוריד , הלהט
שב על כיסא כא

לאור התמו, אות
וואתו לנעלי הא

אלא יאבד כ, תו
מרמז הדובר, תו

מיד לשירותה. 
ת של זרות גמור
שר בין הנעליים 

 

ה היפותטית בי
כשהאישה, כעת

י/ , נַֹגּה אֹוְיִבים ּכִ
ְויֹוִבילּו אֹוָתְך דם

יה של התשוקה
התלייה מנמקים

ש בה כדי לשח
חסו של הדובר
 סוף סוף לשכוח

 החשש והרתיע
ו, תשוקתו אליה

הזיכ, לי שקוע"
 התחושה הזאת
 כמו מצור שאי 

לל התשוקה הא
לאט מדעתו. הנ

הל מפינה אל פ
ורונים ונייצרוז 

הצריך להימלט
מזיכה להימלט 

שהאהובה תהיה

של השיר מתאר
תהליך המורכב 

תו. האישה ממל
שכאשר היא ער

להפחית את ה 
רה. הוא לא יוש
 הרצפה יש לרא
הוא נתון. בהשו
י המטלטל אות

הנמכת דמות, מו
כחפץ העומד תמ
דר היא נוכחות
לראות את הקש

  בה הראשונה. 

הן מתאר פגיש
" של האישה. כ
נ קּוִמי מּוֶאֶרת ּבְ

ָיָד/ , ם יֹאֲחזּוָך ּבְ

לכן כי כפל פני
לייה. המצור וה

שיש, יה בדויה
מאפיינות את יח

כדי שיוכל , בתו

בגלל , שנית
מעצים את ת

"הקבועה לבל
להעצים את 
האהובה הוא 

בגל, שלישית
שיוצא לאט ל
רשרוש מבוה
הבינה,/ כאר

עצמו כאדם ה
כפליט המנס

הוא מתפלל ש

חלקו השני ש
רואה לפניו ת
ותבוא לקראת
טווה. ראינו ש

, לכן, חייבת
להיכנס לחדר
ישיבה זו על 

המענה שבו ה
הסבך הריגש
השפלת עצמ

אלא כ, אוהב
ונוכחותו בחד
אפשר שלא ל
בשירי החטיב

הבית האחרו
"הלא טובים"

ָאז ּתָ" השיא:
ם ִיְתָקְרבּו ְלִאּטָ

ראינו קודם ל
של מצור ותל
כן בסיטואצי
המגבלות המ
לזכות באהוב
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היה - הקודמת
כינוהו כך –" 

,עבריים יריים
,אוניברסלי שון
לא גם הוא. יו

היה הוא אבל

שירים כמה ם
1925 בשנת ה

שלושה חלו, 
,המאירי יגדור

,'הקומקום', ץ
סטירי תיאטרון

לכו' –' בארץ
הירושלמי נאי

בספר השירים
אקטואליים ת

יוסף של עטם
;ואחרים ריאלי

הראשונים ים
נתן אם וספק

 .ם

,בפאריס חילה
,והבלדות ונים
,כאגרונום, צה

 השירים

 ינא
ה למאה שיםמי

העברי הפזמון
וסאט אטרליים

ראש בית – ניו
מקודמי אחד ל

א; מחורזים ים
 .המוכרות

גם וחיבר עברי
ארצה המשפחה

,אביבית-התל
אבי המשורר ם

בארץ הראשון
ת עיר באותה ו
.

 הראשון מונים
והפזמונ המורה

ה רוב). ועוד" ו
יסודות גם לים

ע פרי: האלה
אר מתתיהו, )
והתיאטרליי ם

, קטנים למות
ההם הפזמונים

תח. שם ללמוד
השנסו, ברטים

ארצ 1934 שנת
ה את והדפיס, 

ור

הפזמונ
חמוה הארבעים

ה מלך. "העברי
תיא פזמונים ת

פזמונ רוב של
אצל לפחות יע

אקטואליי רים
 והמתכונות ות

 ילדים-גן שם
ה וכשעלתה, ית

בגימנסיה נית
הקים 1927-ב: 

העברי הקברט
ויסדו להקתו רי

.הרוסי עמנואל

הפזמ ספר' ים
ה מאת, 'שראל

היינו ציונים ה
כול חלקם אך

 השנתיים פני
"המחנה יד על

הקברטיסטים
באול הציגו ים

רוב של ליטים

ל כדי, לצרפת
הקב עיר, אריס

בש כשחזר .תו
,בדיוק שנים ר

דן אלמגו

ה תרמן
ה, השלושים ת
ה בזמר ביותר ע

בכתיבת החלוץ
 הקלאסי תרמני
מופי –" אישי

טור היומית ת
הסוגו של מוהו

ש שניהל, יצחק
עברי ידע לדות

והשמינ ביעית
בארץ העברי ן

ה-תיאטרון את
מחבר כמה שו

ע, הלהקה חבר

ובירושלי א"בת
יש-וארץ גולה

עשרה", "יש ים
א, ביידיש עם-

ל בארץ ושרו
ע בשדה זה ה

הפזמונים היו
התיאטרוני שני
תקל לא גם. היה

 נתן הפליג, ה
בפ בילה ותפש

כתיבת ומיתח
בעש ממנו שיש

ד

אלת ל
שנות - שנה ים

והמשפיע בולט
ה היה שלא ות

האלת המבנה"
 ורביעי יפאלי
העברית תונות
כמ ןמאי מבריק

י לאביו 1910
מיל). למשל, '

". רצליה

השב תלמיד דו
הפזמון תולדות

א אביב-בתל ן
פרש כך-אחר ה

ח כתב פזמוניו

ב לאור יצא, 
הג משירת עם
שועלי שם" ר

-שירי על סים
. בארץ

והו שנכתבו ם
היה(" השלישית

ה' מטאטא'וה
ש". מקצועית"

ה לא רדיו. הם

בגימנסיה מודיו
פובח. רונומיה

בכל כמעט כך
קש שהיה – קי

על
כשלוש של פה
הב הפזמונאי ן

למר; המבקרים
" המבקרים ינו

מוניצי שלישי
בע שפרסם ון

ומ מתוחכם, תק

 בשנת וורשה
תיש לנו יש' ו

הר גימנסיה"ב

בעוד, 1927-1
בת מפנה סימנו

קט באולם, יה
שנ. כתב מוניו

שאת, 'מטאטא

1928, עצמה ה
ע- שירי שבעים

מחב( סילמן ה
מבוסס) תווים
ב הישוב מהווי

פזמונים מספר
ה העליה איש

'קומקום'ה י
 במה על ארץ

הצגותיהב אז ה

לימ סיום עם, 
אגר, נאנסי עיר

כ-אחר ניכרת
שלונסק אברהם

ג   78 ּגַ 

תקופ במשך
אלתרמן נתן
ה ושוב שוב
שכי מה וגם
,לאומי שני
הראשו היה

מרת ממשיך

ב נולד הוא
כמ( לילדים

ללמוד החל

928 בשנים
שס אירועים

הונגרי יליד
פזמ כל שאת

המ', משלהם

שנה באותה
ש' -' נרננה

יהודה-ישקד
גם המכיל(

מ וסאטיריים

מ אמנם היו
, אוקסנברג

פזמונ אבל
בא שהושרו
צפ התלמיד

1929 בשנת
בע כך-ואחר

 שהשפעתם
א אותו משך
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העדלידע רים
גם – שלונסקי
ומציע בעברית

נושא אותו על
אביב-לתל יע
הכייסים מן קר
השירים שני ת

הוא'. פזמונות
. /להשתתף ם
ואלתרמן". נב

עמוד, יהודה -

מה(" אלתרמן 
את שם החליף
המנון', "אשון
עולה אז לחין

ושם כשפה( 'א
   כל כמעט קו

35גליון 

בפור נערכה ם
וש, קטן אביבי

ב' פזמונות', 'ם
ע' קופלט', שלו
מגי, קרתני, יר
בעיק חוששת 
את להדפיס ח
פ' של, בועק, ש
פורי בנשפי/  

וגונ בסתר חור
--. // ששי ום

 של נוספים ם
וה' המטאטא' ן

הרא העברי זמר
ה הלחנים כל 

  . קי

המטאטא' זמוני
העניק ראשונה

שם, אביב-לתל
-תל קפה-בית

קופלטים' יעדר
ש בצידו אחד 

צעי זוג? ושא
הצעירה. לידע

מבטיח שלונסקי
חדש מדור שם
, אביבה-תל תי

בח בא: / איתי
יו ברכבת/  חד

פזמונים כמה ד
לתיאטרון וייס

המחז" את זה 
 את"). כן לנו

וילנסק משה –

פז רוב את רק 
ה ההצגה מן). 

  

ל – שערך ים
ב של שולחן ד
הי על צערו ת
 כל, שולחן תו
הנ. יםהביני-י

העדל תהלוכת
ש. ארנקים וף

ש לחנוך וכך, ך
באת אמש. / בה

ר, אבוי, פתאם
יח הנה באנו ה
  ".הארנק על 

בצ, המכובד תי
ג אלתרמן דש
 לתיאטרון כתב

 הגידי, דודה"
 אלתרמן נולד

 לא השניים בו
)גולדברג לאה 

ניו של אלתרמן

הספרותיי העת
ליד יושבים מן

את מביע - ריס
אות ליד כתבו

בימי בספרד ם
בת לצפות כדי 

לחטו כדי פות
שערך' טורים'
חביב שמי כי ו

ופ. / קניתי לי
מעפולה: "ולחן

 היטב שמור/ 

הספרות העת-
החד והעולה"). 
כ לכן קודם ה
" הוא בשיריו 

נ שבה שנה תה

כתב הבאות נים
 או, שלונסקי ם

מרצה על פזמונ

ה- בכתבי רפת
ואלתרמ לונסקי

פר של מושבע 
יכ ששניהם עיר
המשוררים דרך

 הרחוקה פולה
הצפיפ את צלו
 הספרותי תון

התדעו: "שלו ו
ל – ארנק – שי
השו של השני 

/ ורק, מפה תזוז

-בכתב נדפסו ם
?"כזאת יפה ני

כשנה שרק, וסי
שהמוכר' (ארץ

באות שנולד, ה

השנ מעשר לה
גם הכותבים ל

דן אלמגור מ

מצ שהגיעו
של. הגדולה

 מעריץ הוא
הצע לידידו
כד – עצמו

מעפ במיוחד
שניצ הרבים

בע שיכתבו
בצידו כותב

מש של כיס
 בצדו כותב
ת אל. / ישר

השירים שני
שאנ לעשות
הרו עמנואל
הא לתוצרת

מוורש חדש

למעל במשך
א מצטרפים
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נסיך" התואר
,זה אחר בזה, 

,הקלטה כשיר
רשם אלתרמן

,ובבית. וחמש
,כלניות"? "שש

רבים. שכתב ם

1945 בשנת, ז
השחקנית, שתו

-קווי(' רשאית
הוורשאי תרמן

אף מהפזמונים
 .פוי

למדורה מסביב
לשירי מקשיב

'השביעי טור'ב
 היפ זאת ם

את הצעיר רמן
,פזמונים מאות
מכ בידו יהיה

. וניגן הפסנתר
 בעש, ושש –

וש שלושים: "
הפזמונים את ר

ואז'. מטאטא'ל
אש את שורותיו

וור במתכונת, '
אלת. מפולין

מ וחלק, שרו
צפ-הבלתי שבר

מ גתחוג שבע
מ, למדורה זמן

ב מפרסם שבוע
עושים הם ? /ר

לאלתר – קרים
מ כתב' המלך'ו

שי ובלי ווים
ה ליד ישב חין

 ושש שלושים
:האלה מספרים

שמר לא הוא
 .שנים רי

ל ומגרמנית ש
לש קיבל לא ון
'לו-לה-לי', ש
עולים היו לו

דמארי שושנה
המש שהגיע עד

ה בת ח"הפלמ
מו, הצעירים

ש אותו ובסוף
נשיר מה, ליהם

1933

מבק והרבה ים
ו. "העברי זמון
ת לדעת בלי

המלח? עשה ה
, ושש שלושים

המ לפי כתב, '
,הצער למרבה

אחר ולפענח ש

מיידיש ערכונים
שהתיאטרו על

חדש קברט אביב
של תיהאמנו ת

וש רוזין תתיהו
ע. הכלל נחלת

ה חטיבת. דינה
של נלהב ריץ
,הצעירים גורי

על נשיר מה" :ת

3ם בתל אביב,

תונייע הרבה אז
הפז מלך"ל יד

. שונים טנים
מה. ללחן מלים

ש, ושש לושים
'דבר' בעתון ד
". אדמוניות, ת

לחפש צריך היה

מע רגםת ואף
 שכעס משום

א-בתל אז שקם
הצוות ואנשי

מת, 'לוביץ ני
לנ הפכו וכך, 'ם

המד הכרזת ני
מע, אלתרמן

ג וחיים חפר ם
הבאות הגלויות

דלאידע בפורים

א והיו – רבים
מי שהפך, "ברי

קט ולקברטים
מ להתאים וכל

של: במספרים
במשר או, קפה
אדמדמות ניות

ה אחרים. לנצח

 אלתרמן כתב
 אולי'. מטאטא

ש מפני ואולי; 
שחקניו שרוב

נ'כג זמרים. ת
ירושלים קול'ב

לפנ כחדשיים
.השביעי לדתה

חיי שכתבו ים
ה השורות את

ג   80 ּגַ 

תהלוכת הע

ה המבקרים
העב הפזמון

' מטאטא'ל
יו שבעזרתו

קצב לעצמו
הק בבית או

כלנ, כלניות
ל אבדו מהם

 שנים עשר
המ' את נטש
;מרכוס רחל
, ')קוו-פרו

בבית הרגיש
ב גם ושודרו

.ז"תש פסח
הול יום את

חניק"הפלמ
' דבר'ב שלו



 

 
 /
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להם כותבים ם
. /נתנו כבר ם

איננו הוא 
שלא'ל לאכה

,לפתע מרגיש 
מהם שכמה( ם
כבר שהוא, )ו

מלך". "שלנו
שנים עשר שך

לחלוטין מעט
חדש אני", יב

בתו, תרצה ת
ויחיאל חפר ם

.יזבטרון'הצ שי
– הקאמרי ון

לקומדיה ונים
.כתב אלתרמן

  ". העברי ן

יחד שוב חברו
ואילי עטרי ה

  . תניו

לא היא'. מלכה
וגם, עשור ותו
חדש זמר-ופע
תשהכותר חים

,ריקים כמעט 
האמרגן שינה 

.שבה ופצניים
הפזמון מלך" 

לפני, 1970 רץ
בקושי אבידן 

שנים עוד, אה

35גליון 

הם בעצמם / 
ספרים ואפילו 

:ח"הפלמ יב
מל שום/  
."  

 37-ה בן תרמן
הצעירים וצרים

כמוהו, בפולין
מ לא. "מיותר

במש" ריהעב ן
כמ נפרד ת

אב-בתל אשון
את לשורותיה

חיים יםוהצעיר
  . שנים רה

מאנש כמה קא
לתיאטרו ששים

פזמו להוסיף 
א'. הסנדלר מי
הפזמון מלך" ר

ח שבו, 'מציאות
יונה –' המלך 

במת עדיין' מלך

המ אסתר', שלו
או בסוף, ואז. 

מו להציג' שנל
בטוח היו כולם

 היו האולמות 
 האחרון ברגע

הקו הפזמונים 
 אבל; ללהיט 

במר 28-ב טר
 ודוד גולדברג

כנר, אתנו ארו

.מאתנו
/ , שיר
טי זהו

משאיר
'"משלנו

אלת, כן
היו מול

 נולדו
מ, זקן

הפזמון
תמימות

הרא השלג על 
ל שקיבלה, ן

ו אורלנד יעקב
עשר-מחמש לה

דווק היו נאות
הש שנות צע
מאלתרמן קש
ושל המלך מה
כתר לאלתרמן 

המ שוק' הזמר
 שלמה' כוכבי

מ'ה של שכוחו

מש כית"תנ ית
היום עד מושר
פש' דשא ברהם
כ. הקישור-טעי

, הצער מרבה
. רוחו למורת 

 אחד כשם, 'ה
 היתה וההצגה

נפ הוא. חרונה
ג לאה, לתרמן

יישא שיריהם ל

למי
 רמן

 שיר נולדים ד
השריו ללהקת
י חברו תופשים

למעל נמשכת 

לפזמו אלתרמן
באמצ שהציע 

לבק – תורגמים
שלמ', ארבעים

 חזר כמעט לה

-למופע מהרה
מכ ושניים, ם

ש שהוכיחו, שים

לימוזיק ומדיה
מ, "ערש שיר" 

אב למפיק נים
קט כולל; כולו 

ל. בהמוניו הל
, מההצגה צאו
וצצה צץ'ל' מן

ו - בטלויזיה 
האח הצגתו חת
אל, ביאליק"? 
אבל. תהזא נים

מה המלך ושל
רגום נתן אלתר

עוד ושם פה. 
ל 1953-ב ם
ת' לו-לה-לי'ב
הפזמונאי של 

א את שהחזיר
,בונים שמואל

המת הזמר-ות
הא שנות מצע
ליל-ובן - ביים

במ הוליכה צגה
בונים והבמאי 

וחדש ישנים ם

קו לקאמרי תוב
, משיריה אחד 

בונ הציע, רמן
 את לכתוב ות

הקה את תביא
הוצ אלתרמן ב
אלתרמ פזמוני 

 הנכון בעיתוי
מהצלח רב-מן

"ועשרים מאה
השנ-קיצבת ת

בשלמס אחל אט
סמי גרונמן בתר

(

.לבמה פזמונים
פזמונים שני 
ב מקומו את). 

 העקשנית קתו

ש מי, כמעט ני
ש, הלהקה אי
מחזו קדחת ז

בא עוד שתרגם
 בונים. הלחין 

ההצ של אדירה
ארגוב מלחין

פזמוני של ערב

לכת אלתרמן ה
 אבל, רבה חה

אלת את עודד
נכונ שהביע, ר
ת - אלתרמן רי
שכתב הקישור-

 ערב'מ – צגה
 חדא מוצלח 
ז ליהנות זכה 
מ עד. "ששים 

מחציתצות את 

לי גורליצקי ורח
מאת ס הקאמרי
קאמריאטרון ה

הפ מכתיבת
או"; בארץ

")אליפלט("
ושתי. מוהר

אירו באופן
במא בעיקר

א כשהחלה
ש כית"התנ
 ארגוב סשה

הא הצלחתה
וה אלתרמן

ע. גורליצקי

ניסה, מעודד
להצל זכתה
לע כדי קצת
המשורר של

שיר ערב' –
-קטעי ורוב
ההצ שם את

שיר שידור
לא" העברי
 לו שמלאו

הצליחו לחצ
   .רבות

טרי (מימין) איל
בתיאטרון ה לר

תיאה  באדיבות

יונה עט
הסנדל

צילום(
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פחות בתודעתה 
לעצמה מעמד 
של מקום וזמן 

שלנו הוא המלך 
ישראל מוכרח 
רק להיות רועה 

לבין התחושות
ם מושגי הנפש 
תן אלתרמן שר

כמוביל  בהבנתו
הוא אינו , שורר

ָפִרים ַרק  "ַלסְּ
" ועוד. 

ן והארה" (ראו 

ממילא , י הכלל

 י

נאת כללים (לפ
שנייה תובעת 

הרחיב גבולות ש

האוליטמטיבי ש
על עם לשלוט 

למלכות אינה ר

ין שירת היחיד 
כמו ג, ת עצמה

ארץ המלאה. נת
גם אם הגזימו ב
על אומן או מש

שים נוספים. 

" עות טוטליות:
לֹוֶכֶדת ךְ עֹוד ָיֵד 

שלו ל"פיכחון

מחייבת בענייני

קסון

מן שלי

שונ, רגשית, עת
ומטקסיות. הש

שואפת לה, קף

רפלים. המלך ה
עברית" שכדי 
כשרה העמוקה 
 גנת ומשוררת?

בע: היחסים שב
השפה העברית

פני הא- ו וגם על
ות וציבוריות. ג
. כשהוא מדבר 

לת רקע של אנש

וא משרטט קביע
נּו ע ֶאת ִלּבֵ טֹוב ׁשֶ

שעה. החתירה
והר הנשק ועוד.

צמו בצורה כה מ
 רבב ומסובב.

רון ח. איז

אלתרמ

הראשונה נובע
רתעת משררה

על שררה ותוק

אפילו מתער, ם
בכך יש "טענה 
שורר? הִאם ההכ
ת מי שנפשו מנג

ת בעוד ענין קוב
עדיין, הבלעדית

מתוך איבריו, ץ
בדיד, י ומלכות

תירתֹו הכוללת.
מעט תמיד מקהל

 :נפשֹו פנימה

היות תחומו והו
ת". "טֹוִגים ִמ  ׁשֶ ּגֶ

כתי בענייני הש
הקריאה לטו, )1

ף מעסיק את עצ
הדם שבנפש מע

מיר

נתן א

ניהן כסותרות. 
נר, מדור לדור

מתבססת ע, חר
ר הבא. 

ברים מתערבבים
ישראל. האם ב
ן ומרדנות כמש
אלא גם להיות

השירה העברית
ת שירת חייו ה

מבפנים ומבחוץ
ה דומה של עוני

ר להתעלם מחת
יש כמ, ק באדם

ר השירים" של נ

 !ָלַתִיםיב ּדְ צִּ 

 !ם

מה ש"אמור" לה
ס ִני ֶאל ַהּנְ ְתַחּנְ ּתִ

הלאומי והממל
1968ת של שנת 

מורכב וחריף, וק
שהרי ה, אגם זה

ת נראֹות על פנ
ולדת מירושה 
פני כל דבר א
וא עוצמתה לדו

ה היהודית הדב
ם נעים זמירות 
ת גם בעל דמיון
, ת מהלכי צאנו

זה "תופס" את 
כשאדם שר את
ם אותו להביט 
ו וגופו בתהודה
עדיין אי אפשר
מו. כשהוא עוסק

קץ" הוא "שיר

ֵנךְ , י ָלֶנַצח ֲאַנּגְ
ַאִצְוא ׁשָ , ר ָלךְ צוּ 

ךְ נֵּ ְך ְוֵאַלי גַּ 
ֵבד ָיַדִיםאוֹ , ְרַחר

צא" המשורר ממ
ֹוֶפֶטת" . "ַאל תׁשּ

מתווסף קולו ה
ביום העצמאות

כשאדם כה עמו
לירית טובלת בא
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ירה ומלכותש
סו, העצמית)

ל והמשכיות
ולעבור במלו

בתפיס, והנה
שהוא גם, דוד

השליט להיות
צאן המבין את

מובן שהיבט 
כלליות. גםה

דוחקי, והגוף
את תאי נפש
,רוח לאומית

מסתפק בעצמ

"פגישה לאין

י ָסַעְרְת ָעַלי ּכִ
צָמה אָ ְוא חוֹ ׁשָ 
ָקִתי ֵאַלִיךוּ ׁש ּתְ 

וִפי ְסַחְוֵאַלי גּ 

אבל מיד "יוצ
ַהֵחְטא ְוַה ּתְ אַ 

מובן שלכן מ
למשל דבריו 

ר: כברור הדב
גם שירתו הל
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התחלתי להכירו 
תה ח' והעמידו 
 זאת רק פתחה 

שהתרכובת בין 

נת. רבים יסברו 
ילה. אלתרמן פ

 לא שייך לומר 
ת שהונחו בהם 

באה , דבר בשיר
 שיר והאדם לם

יניי: לספר את
ו. ובדומה לכך 

ְלךָ "  או מיותר.
ִים י/ , ַהּמַ  נֹוַלְדּתִ

35גליון 

מעת שהתרמן. 
טר הייתי בכית
בחינתי עמידה 

ירה. נדמה לי ש

היות גם מעניינ
בשליחת רגל ונ
קת בה) שכבר 

נבנו או החלונות
ְמדבעיוני פלאי ה

העול לתולדות 

 חוויה זאת בעי
 שנכרת מעמֹו
ל להיות סתמי 

ֶמׁש  תוֹ  ֶ ַה ַעל ַהׁשּ

התרגשותי מאלת
רתו. כאשר נפ
ימנסיה. אבל מ

תי מיצירתו הנד

אבל מתקשה לה
ו בדחיפה או ב

רק כשהיא עוסק
הבנינים שנ, עים

של מהלך רע, 
ישנה כבר מה 

  . אהב

תרמנית. ומהי 
סיפור הוא כמי

לעולם לא יכול
ְרעוֹ , זֹוֵכר ֲאִני  ּבִ

   אלתרמן

בחינת קרבתי וה
שי נקשרה בשיר
 היותו בוגר הגי

נרעדת, צעירר 
  גישותי. 

א, פעם מקסימה
אפיל, ה את זה

יר וכמובן לא ר
ו הקירות הנצבע
,ת לנו מהתנ"ך

. בזוטות עיסוק
נא או ילד של שה

ת צורתה האלת
לא משתתף בס

, ותן ומשהו חי
ִמים ֲאִני/   . / ּתָ

זקסון מרצה על

ו לא העיקר מב
 'הרצליה' נפש
לתו וגם משום 

   

י מאז היותי נער
ון הכריעו את רג

ויה להיות לא פ
לים להכשיל זה
דומה בעיַני לעי
 הם הצבעים או

פעמית המוכרת- 
ע רבה במידה א

נטיש חרדת וגם

בלת בדורנו את
ומי של,  אותם

ובכך מחייה או
י ֵאִלי. / ם ּלִ , ׁשֶ

  ר "ִאגרת"). 

רופ' מירון ח. איז

ה לא די ואפילו
מנסיה העברית

גם משום גדול 
גדול והמקסים.

ה היא מרכז חיי
לקסם ולניגו - ן 

רית בימינו עשו
כים האלה עלול
ושירתו בכלל ד
 שמנסח אותה 
- ל. החוויה החד

היא שירה אצלו.
ו פרטי לב כאב 

ה העברית מקב
לחיות  שמעותו

פר את זוטותיו 
ִפְתאֹוַמִי קּוחֹות ּכְ

" (מתוך השי ם

המשורר והפר

  

אבל בכל אל
בלימודי בגימ

,אותנו לזכרו
את הפיתוי ה

כמי שהשירה
חוכמה ועניין

השירה העבר
ששני המהלכ
עומד כעיר (
עליה ִאם מה
כדי להסתכל
לידי ביטוי א

,מסוים פלוני

אבל ההכרעה
מש, הדברים

אלתרמן מספ
ק ַהּיֹום ֵעיַני ּפְ

אֹוִמי ְלָפֶניךָ  ּתְ
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כאן את עצמו 
א תמיד מורכב. 
יטה שלמה של 

, ודעתי זה מובן
צה בהולה ועם 
לּוִני ֶאל  ֵנָכר ִקּבְ

(בית נוסף " כאן

אלתרמן ובודאי 
חסו כלפי ועוד 
ה זה שנלחמתי 
ני על ההערצה 
ד משיריו) היא 
לא במעלה של
ה מובהק אינה 

וכמובן  ".אֹוֵתךְ 
טירוף והחרפת

צה") ומביא הן 
 שם. תם הנתונה

ות להסדיר את
די תודעה שכל 

כמו ּבעיר כך , ר
 המוזרה.

מיטבה מסוגלת
אלא האפשרות

אבל בו אני , נס
 ין יש בי. כילד
דעה על תובנה 

פשוט ְואדיר , ון

המשורר מציג
בר פשוט שהוא
מעין סיכום שי

מצב נפשי ות, ו
קצב של ריוף ב

ֶנֶנת / ַוֲהֻמּלֹות ֵנ
י ּכָ ר ָצַחְקּתִ ֲאׁשֶ

ה העריך את א
י שמחתי על יח

היה, תיולא ראי
סגנונו ומצד שנ
" שלו (שם אחד

אל, הירה מעול
יכול להיות כה

ִלְר ָלֶנַצח ָרֵעב
חוזות במידת ה

.

ריי "משיכת הקצ
הימצאות ח על

הימסר לו. לנסו
ל ולהביאנו ליד
בר בקשתי לומר

לון של דירתָך ה

מה שהשירה במ
פרטי לגורלי. א

ו כמעט איני נכנ
את מה שעדיי
בהק שקיבל הוד
מרָאה או מהחלו

מוּכר או נחלם.
מיד חלקי. כדב
,כל מה שהנחנו

ו מתוך שורותיו
תו לנשום ולנשו
ִדידּות צֹוֶנ ִעם ּבְ

ׁשּוט , ק ֶאָחד ּפָ

ני זוכר עד כמ
של אצ"ג ובודאי
כך אלתרמן של
הקשה כלפי ס
"תמצית הערב"
מדובר רק בשי
, שי של משורר

י אֹות ֶזה הּוא ּכִ
רק בשירה) אח

כעיסוק למדני.

שם אחד מספר
רק מדווח שמא

געון אך לא לה
ו עלולים לבלב

כפי שכב . אבל
ן להציץ על החל

ראייה שירית ל
ות ובין הלמלכ

אליו, ו של הים
צוני המרתקים 

כחוקר מוב, יה
ראות אלינו מהמ

מ, דוע או נסתר
למעשה הוא תמ
היות פשוטה מכ

תו ואת חרדותיו
יח כאן מבחינת

י ע ּלֹא ָרַחְקּתִ ב ׁשֶ
ְצחֹוק הּ נָּ צֶ ְר וּ  / ּכִ

צבי גרינברג. א
מכוחו השירי ש
כראוי. ובתוך כ
תי על הביקורת

ר על המידה. "
לא מ, ה. דהיינו

שחותמו האיש
ֶז/ , ָהֶעֶרב ָפָנסוֹ 
תיבתו (ולא בכ

קריעת נפש ולא

בולות הקצה (כש
או , זרים וחדים

להיבהל מהשי
משפטיו, ואמנם

ניגון האלתרמני
ל בשדרה ועדיין

פשוט". לא רק 
בין זוטות ל, רה

נימי רב. 

עלי וכמו מראה
יבור פנימי וחיצ
שהוא עורג אל
אליהן וכעת נר

יד, תמיד נמען
בר שֵלם אשר ל
ה המסתברת לה

נתו ואת משפחת
. אלתרמן מצלי

"ְוטֹובאצילותה. 
יִרים  ִ ֶלאֶכת ַהׁשּ

המשורר אורי צ
בכך. נדהמתי מ
להעריך זאת כ
למדתי ושמעת

שהושפעתי יתר
ל יצירה ושירה

, איים. העובדה
ָפ ֵהִאיר אֹוָתךְ  ּבְ

נות המופיעות 

קוראים כשיש ק

מי לא פעם בגב
למצבים מוז י"

י גם במובן זה 
את גבולותיה. ו

פי שריקת הנ- ל
תגע על הספסל

הוא גם תענוג "פ
בין תוכן לצור
ירתו בסיפוק פנ

ע את ניצחונה ע
אלתרמן הוא די

נוסף בסדרה ש
ים שהתגעגענו 

יש , את עצמו
כדב, א תאומים

מדעית מבריקה
E = m.

ר החי את אמונ
יב את הנשימה.
ה ושומרת על א

ם ִלְמל ָנאסַלח  ּגַ

בבחרותי את ה
דבר של מה ב
נה בטרם אדע
סמֹו הנבון. כש

איני חושב  יו.
בפני עצמו ש
והגדרה עצמא

ם ִאם"יח לי.  ּגַ
כח. דמויות שונ

"שמרי נפשך" ק

מוצא את עצמ
ן חלק מ"גיבוַרי
מן מאפשרת לי
שמסביר לאש א
וף מסתדרים על
רמן אפשר להש

ה, או בשבילי, י
ערבוב תחומים 
לי לקרוא את שי

נדירה שאני יודע
הרף. שיר של א
עתה יצא ספר

כפני, דרכה אליו

ג   84 ּגַ 

בסיפור השר
כתמים שהוא

מעין השגהכ
mc²  אינשטיין

י כמשור, לגּבַ
מפחיד ומרחי
זאת מקסימה
ֵחיָקן. / לּו ְס
 מאותו שיר).

יתי להכירזכ
שלא היה זה
שנים תעבורנ
בתוכי על קס
הגורפת כלפ
בעבורי יסוד
קביעת תוכן

מסוגלת להני
השיגעון הנוכ

הנפש. 

את הקריאה "

גם אני הקטן
את עצמי והן

יצירת אלתרמ
כמי ש, מקומו

הכוחות לבסו
בשירת אלתר

ואלתרמן של
לא רק ע, לה

המוגבלת של

ה נמוזיקכמו 
מביט ללא ה
ששמע שזה 
מופלאה שבד

 כך הדבר. –
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  וץ

למשל. אבל יש 
עה צעיפים של 
דים, והם כונסו 
תגרים עד היום 
ל מן החידתיות
האדם החי כולו, 
. כעבור שמונה 

   א מדבר.

, 'נפקחת לאורך
  יה.

של, של עלילה
אל הראשון כי

  רפה:

פירוש תשוקתי
חצן ממנו והוא

.רץלא -מיים 
,נשמת משורר

35גליון 

ם בחו

טובה או רחל ל
 שיריהם בשבע
תב חידות לילד
 שירים שמאת
לתרמן התפעל
"כי כך מדבר ה
הארץ והשמים".

ל מה בדיוק הו

נ עודנהוהדרך 
שנייהפעם בום 

בזה בקשרים ש
שהוא מתקשר א
שזכרה אינו מר

: מה פותחדש 
ורר כאילו הוח

מן השמ,  נמוך
של נ, בר בנצח

ד

כוכבים

טים, אנה אחמוט
סיפוריהם ואת 

מן. אלתרמן כת
 שירה מנוסים,
מחשבים. כי א
רהם שלונסקי: 
כה וצוהל בין ה

  ישה. 

תוהה הקורא על

ו' ;ן הזה בעבר
הגיע לאותו מק

 קשורים זה ב
עושה רושם ש 

אישה , ראשון

  

ותא מציג חיד
הגוף של המש
 גבוה למקום 
 שבאמת מדוב

 חיים נגיד

כרונן ב

בו שירים פשוט
הם עטפו את ס
א או נתן אלתר

לקוראי חידות
יהם גם אנשי מ
מנטור שלו, אבר

, הנושם ובוכהחי
, באותה גיבחוץ

תוכבים בחוץ, 

   אוְ ּשָ 

  רְך 

   ו

   .ח

שמע את הניגון
כאילו הלדובר,  

 שירים שאינם
, . השיר הבאץ

בשיר ה ר אולי

  ךְ 
ָלַתִים  יב ּדְ   ַאּצִ

  דִים!
הו, שיר הקודם

בד ידיים. איך ה
שנופל ממקום

או, מה שירית

 ופתר

ב פשוטים, וכת
ראיהם בנקל. ה

או קפקא, משל
. והוא כתב חת

די היגיון, וביני
למ 21בהיותו בן 

דבר גם הטבע ה
כוכבים בראשון 

בכויר הראשון 

ָ ַנְחּתָ ַלׁשּ ּזָ ּגּון ׁשֶ ּנִ

ה ִנפְ  ַקַחת ָלֹאֶרּנָ

ָמיו ְגׁשָ  ְוִאיָלן ּבִ

 ְלָך, עֹוֵבר אֹוַר 

ש הדובר בשיר 
מצפה לו, כאילו 

יריים מכילים 
כוכבים בחוץב

דוברה שעליה 

ךנֵ גְּ נַ ָלֶנַצח אֲ , ַלי
יב ָלךְ  ְוא , ַאּצִ ׁשָ
ךְ לִיְך ְוֵאלַ  ּנֵ   י ּגַ

סַחְרַחר אֹוֵבד ָיַד
אלות שעלו בש

סחרחר אוב פי
 שמרגיש מי ש
ם יש כאן הגזמ

  ?ארץ המתים

חידות

 שאהבו שירים
א התמסרו לקור

עגנון, למ -  נעה
ספר החידותים 

תפעלים מחידוד
ל, כפי שכתב ב
חו ודמו. כך מד
ת ספר שיריו הר

 הראשונה בשי

ַהנ עֹוד חֹוֵזר

ֶרְך עֹוֶדּנָ ְוַהּדֶ

ָמיו ׁשָ ְוָעָנן ּבְ

ים עֹוד צַ ְמ  ּפִ

, כלומר "הניגון
ככל הטבע , לל

ספרי שירה לי
 לא כך הדבר ב
על אישה אהובה

י ָסַעְרּתְ  ָעל ּכִ
ְוא חוֹ  ָמה אׁשָ

ׁשּוָקִתי ֵאַל ּתְ
י ְסְוֵאַלי ּגּופִ 

ותן מענה לשא
ואליי גופ,  גנך

כמו , בד ידיים
האם ".ח אנגנך

בא את מנוח גם

ח
  

יש משוררים
סופרים שלא
הסוואה והצנ
בספרו לילדי
קוראים שמת
שבקיום בכלל
על נפשו ומוח
שנים כתב את

כבר בשורה 

חוזר ה עוד"
ובכל ...עודנה

, בדרך כלל
אבל  סיפור.

הוא מספר ע

השיר אינו נ
ייאלייך ואל

סחרחר ואוב
לנצחולמה "

שאינה מוצא
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ופן הזה הזדמן
,שארל טרנה
ספור ביצועים

הוצג - בחוץ
טו התבסס על

שנה חה גדולה
המהלך בנוף, 

ים אותו בבית
אלא הצלה. –

ן חוות וטירות
ל בזכות החבל

נראה לי שהצו
של )אני שר"

כה לאינסשז
כוכבים הספר 

הדרך" ותסריט
J זכה להצלחש

נווד חסר בית
, כולאיעליו יד

–תו אינו אסון 
מהלך בין, קים

הכולה לרוח. 

נ, איזשהו צופן
Je Chant )א"

La" )הים,(
ה הופעתו של

"השם הא את 
Je Chanteון 

ורו הנוגה של 
טרים מניחים ע
ורעב. אך מות
ותם שדות ירו
מזלו והוא הי

אצריך לשלוט ב
teאת השנסון 

Merבשירו "
שנת ה – 1938

נשאש של טרנה
השפעת השנסו
מבודח את סיפ

עד שהשוט, תו
ו מרוב ייאוש 

אל ארפאים ח 
כי הנה נתמזל 

ָמִתי.  ׁשְ

 ם בחוץ

צ, זשהו מפתח
תי לראשונה א

בלימים  רסם
8בשנת כבר 

לי שמוזיקרט 
ווד שנוצרה בה
גולל בסגנון מ
ת ושר למחיית
תולה את עצמו
והוא חוזר כרוח

כ, אגות פרנסה
 :יו בשירו

י. ִלי ּדַ  ַעד ּבְ
י.  ת אֹוִתי ֵמַחּיַ

 בל
י ֶאת ִנׁש ְבּתִ ם ֵהׁשַ

.

כוכביםרצה על

חידה צריך איז
כששמעת, קרה

רפתי שהתפר
אך קודם לכן,

נוע בצרפת סר
כזמר נוטרנה 

. השנסון מלכן
ן חוות וטירות

ושם הוא ת, י
ו, וריוקץ לייס

אך ללא דא, ו
, כדברהמעצר

בַֹרְך, ֵחֶבל ּתְ
ְלּתָ, ֵחֶבל ִהּצַ
ֶעזְ  ָרְתָך ֵחֶבּבְ

ַלּבֹוֵרא עולם
 ּוֵמָאז...

ר!  ֲאִני ׁשָ
 ְזבּוִבים

לֹא ַיַעְקצּוִני

ג   86 ּגַ 

חיים נגיד מר

כדי לפתור ח
בדך מק, לי

שנסונייר צ
א .והשמעות

הקולנ-בבתי
תדמיתו של 

ם לאחת קוד
פסטורלי בי
מעצר מקומ
עתה הגיע ה
ושר להנאתו
שמצא בתא 
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 של טרנה 
 בשוטרים 
ט "הדרך", 
 לאקרנים 
פת בשנת 

1   

ת נתן אלתרמן
מנחם, מן שלו

 שפריס הייתה
וחק במלוא פה

  

 הרוח הנושבת
  . ר

ותן שנים אחד
פתויקסו בתקו

 היה הנווד של
ל ידי שוטרים
ד רעב ואומלל

כוכביםת גם ב
נרטיבשירים ב

כוכבים בחוץ 
שיר, שלאחריו

  דולה":
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הנווד
פוגש
בסרט
שיצא
בצרפ
1938

בלי קסם אתחב
 הביוגרף הנאמ

רטים הקטנים, 
נייריות. היה צו
 ים וגם ישנים. 

אולם , ם בחוץ
הספרידות של 

נווד היה באוה
על נוודים. פי
ופולרי מכולם 
וק המיוצג על
ל האופק. נווד
ת זו מוטמעת
 הציב את הש

 שירי 68קבץ 
ולה" (והשיר ש
הנה "בדרך הגד

  ח.נ.) – 
ת זו משכה כב
ת. כפי שכותב

 באחד הקאבאר
ירים והשאנסונ
פולפלים, חדשי

םכוכבי רות על
ח את אחת החי

הנווד. אים של 
 כתב שירים ע

והפו,  מדכאים
סתבך עם החו
נדנד בדרכו אל
. תבנית בלדי

הוא לא –ר 
הפותח את מק

"בדרך הגד - 
זור המעגלי). ה

(תרגום שלי  ר.
הנווד. דמו, נד

טיאלית בצרפת

ידו חיים גמזו] 
מוני השאנסוני

חשק והיתול מפ

ה השפיע ישיר
וזרת לנו לפצח

רוח רפאת של 
יסט רנה שאר
 מונוכרמטיים 

ביש גדא המס
מתנ, ד מאחור

נפקחת לאורך
 לקוראיו אתג

השיר , נית זו
52-במקום ה 

חותם את המחז

  

  ע.
ר   י ׁשָ

ָבר   .ְוֵאין ִלי ּדָ
ר ָ י ּוְמֻאׁשּ י ָחְפׂשִ
זה הוא הווגבונ
ופתו הסטודנט

ידי [אלתרמן ו
 היה נהנה מפזמ
משמע פזמוני ח

פולרי של טרנה
והיא עו,  ההוא

 מנקודת הראות
ורר הסוריאלי
צנים בצבעים 

ב, רעב-מזה, ת
מצולם תמיד -

צועד בדרך הנ
אלתרמן הציג 

על פי תבנ תי.
השיר הממוקם

הוא השיר הח 

ִריקֹות  ְרֶעה ּוׁשְ
   ַעד ֶעֶרב.
  , ֹות ְיֻרּקֹות
י ָוֶדֶרְך.   ּלִ

ל   , לּו ִמן ַהּטַ

  
ָרָעב לֹא ֵאַד
ָרִכים ֲאִני ּדְ ּבַ
ֵיׁש ִלי ַהּכֹל 
סֹוף סֹוף אני
כזית בשנסון ז
נתקל בה בתק

כשהיו] מבקרים
פעת בהם, נתן 

צחוקו הצוהל למ

שהשנסון הפופ
ית לרוח הזמן 

נכתב  ם בחוץ
המש .ודרניזם

צייר נוודים קב
חסר בית –ין 

-ובסיום , רעים
אלא צ, עולםל

שורר הצעיר א
א בפאזל חידת

אלא ה, הראשון
,זמרה נפרדת"

ר ּמִ ִלים ּבַ ִעְנּבָ
ָזָהב ֶדה ּבְ ְוׂשָ
ֵארו ת ּבְ ּדּוִמּיַ
ּלִ ֶמְרָחִבים ׁשֶ

ָעלָהעֵ  ִצים ׁשֶ

הדמות המר
עת , הצעיר

  דורמן: 

... [כ
משופ
את צ

ש, אין להניח
ממנו אופיינ

כוכבים, שכן
מסממני המ
"הכחולה" צ
צ'רלי צ'פלי
משופמים ור
שאינו מת ל

המש, בחוץ
אל, ליניארי

אינו השיר ה
"תבת ה, 53
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עם מיפי הטבע
ןתושר לפרש א

מוסיף תוך כדי
המשךהוא פר 

ו. כיוון שחזר
לאחר, ר אליו

השמים והטבע

ד יכולים היו
ה לחוקי הזמן

בסביבה, םרציי
על פניהם פתל

כפי, י האדמה
ה הגדולה הן

.)הלך ומלךה 
שיר מסכם את

,מחסור ועוני

פסטורלי מתפע
דולה. אך אפש
לרוח רפאים ומ
ר הראשון בספ

ר הנווד לעצמ
אותו ניגון חוזר

והדרך וה, א")
ֹאַרח. 

ות אלה? כיצד
שאינה כבולה
מן השדות האר

חול רוחים שה
החיים על פני

גדולה והעגלה
ה שמיר בספרה
ית השלישי בש

ר מתמיד של 

ההולך בנוף פ
לכת בדרך הגד
ורר מתגלגל ל

הרי השיר, ספר

אומר, ת ָלאֶֹרךְ 
חווה בחייו: א
נח אותו "לשו

א-עֹוֵבר, עֹוד ְלךָ 
יותר: 

לארבע שורו
,ל רוח רפאים

ימצא הרחק מ
. גם בעלי החי
ות של בעלי 

פיה הדובה הג
כך פרופ' זיוה

הבי, תו. ואמנם

נקלע למחזור

ל  לֹא ֶאְחּדַ

נווד לים אלה ל
ימות יוסיף לל
ה: הנווד המשו
שאר שירי הס

ך הגדולה": 
ָשְוא 

רְך 
ו 
 ח.

ה ִנְפַקַחת עֹוֶדּנָ
את כל מה ש
בל מתברר שזנ
ים ע ָמיו / ְמַצּפִ

אף לכאורה תי 
דֹות 

ֹות 
 ת

נתקבצו כולם
נקבצו ובאו אל
וח הרפאים לה
ותה מכל עבר.
בבואות שמימי

לפ, ספונדציות
י שכותבת על

הב ואל אהובת
הקודם: 

ה 

 וָקהּ 

והוא שוב, זר

ֶכת.  ּוִכית ּוַמּתֶ
ל ְוִלְנׁשֹם ל ֶאְחּדַ

 ִסיף ָלֶלֶכת.
מל לייחספשר 
שגם אם , טיח

שנסון של טרנה
קריאה זאת ב
ל בשיר "בדרך
ַנְחּתָ ַלׁשָ ּזָ ּגּון ׁשֶ ּנִ
ה ִנְפַקַחת ָלֹאֶר ּנָ
ָמיו ְגׁשָ ְוִאיָלן ּבִ

אַֹרח-עֹוֵבר, ְלךָ 
ֶרְךׁשָ  ְוא / ְוַהּדֶ

וא חווה עתה 
ותו במותו (אב
ָמ ְגׁשָ ָמיו ְוִאיָלן ּבִ
מפתיע וחידת
ם ּוְבִטיַסת ַנְדֵנד

 קים ֵמָעֶליָך.
ְהֶייָנה ֵעדו ֶלת ּתִ
ָתן ְוהֹוַסְפּתָ ֶלֶכת
יילת? כיצד נ
ית? אבל הם נ
רגע עשויה רו
חות אופפים או
ם להיתפס כב
בתורת הקורס

(כפי עולם הזה
ל הנופים שאה
חות מהגלגול 

ת ְוִעיְרָך ְרחֹוָקה
ִיםַגְדּתָ   ַאּפַ

ְצחֹו ה ּבִ ָ קה ְוִאׁשּ
ִים.  ַמת ַעְפַעּפַ

ניגון שוב חוז
נערצת. 

ְזכ נֹוְצִצים ּכִ
יט לֹא א ְלַהּבִ

ְואֹוס, ְוָאמּות
אפ -סיף ָלֶלֶכת 

שהוא כמו מב
כמו בש, עולה

ר. אם ליישם 
לגול שהתחולל
עֹוד חֹוֵזר ַהנ
ֶרְך עֹוֶדּנָ ְוַהּדֶ
ָמיו ׁשָ ְוָעָנן ּבְ
ים עֹוד  ְמַצּפִ
ַנְחּתָ ַל ּזָ ּגּון ׁשֶ ּנִ

הו, רוח רפאים
כאילו זנח או

ָמם לו: וְ  ׁשָ ָעָנן ּבְ
שכו של השיר
קּום ְוָהרּוַח ּתָ
ָרִק ַיַעְברּו ַהּבְ
ֶל ה ְוַאּיֶ ְוִכְבׂשָ

פְ  ּטַ ּלִ ּתָ אֹוָתׁשֶ
ם? כבשה? אי
מעט סימולטני

ותוך , וטוניים
בה ברקים ורוח

עשויים –יילת 
ימי הביניים ב

ימיות של העמ
ם חוזר אפוא א
כך מזכיר נשכ
ֶדיָך ֵריקֹו ּיָ ׁשֶ

ַעם ָסַג ְולֹא ּפַ
ּה ְיֻרּקָ ְלָחְרׁשָ

ֶרת ׁשּומגְּ  ְוַצּמֶ
והנ, א נשתנה

מידית לאישה נ
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ְואֹוִס, ְוָאמּות
, עד כדי כך

כמתארות פ
הילוכו לשיר
ישיר של הג

עֹוד חֹוֵזר ַהנ
לעולמנו כר
שנדמה היה

עודם מצפים
המ, עם זאת

רוח? ברקים
להתרחש כמ
והמקום הניו

שב, שמימית
כבשה וא –

שהאמינו ב
מקבילות שמ
רוח הרפאים

ותוך , מצבו

שום דבר ל
ולכמיהה תמ
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עם "הרוח, בץ
 מתגלים אליו
ילה הוא נהדף
ו יד על ראשי
ר הארץ נראה
 הכוכב הרועד
 פניו במהירות

ם. במעיל קיץ
, / רכי הכרס"

לא חבל, התבל
הוא, ת תענית"

חזר אל העולם
ותו. כמי שבא
ואת שגיבותה.

עולם, ולכן כל
סה ללכוד את
קנה למציאות

35גליון 

 השלישי בקוב
והמראות ארץ, 

רחף עמה. תחי
/ איזו,  אימים

ממנה כל כדור
יפו ונושנו. / 
ת וחולפים על 

  י". 

שא אל העננים
שיער / אליהם 

ה,  פנורמית זו
שבא "מארצות

 כרוח מת שח
וארעיפה רותו 

ה את יופייה ו
  . לואה

סיוניסטי
, שחזר לעתרמן

מנ דמת) והוא
ומ, רים מחדש

מזמר גם בשיר
כל כדור הא, ץ

ובמקצת אף מ
איזה כוח, דש

דת תצפית שמ
כות סופותיך י
קרבים המראות
 הנפתח ממולי

ניש, אים נלהב
"אל כחולי הש

פית מנקודת תצ
וכהלך , לגובה

עמות מיופיו:
אים בו בשל זר

הזר על דרך ה
ומל ה של תבל

האימפרס
 השר של אלת

אתי הקודבהרצ
וליד את הדבר

יינית לנווד המ
ט על פני הארץ
 על ידי סופה 

"איזה רוחב חד
הדרכים מנקוד
כה חוורו/ הפכ
 בהמשך שוב ק
ה / וברעם הזה 

רפאדמות רוח 
להצטרף ", ם"

מים ונוגים". מ
לפניו לרוחב ול

עּוָה.    ּגָ
  ָלה.
  ּגּוַע.

לעולם וההתפ
ליפי העולם גוא
אות המבליטה 

חיוניותהויותה 

משורר ה
אים של הנווד
(כפי שאמרתי 
הבראשיתי המ

   ח":

אופי, די ריחוף
וא יוצא לשוט
רפאים הנחבט 
ע הוא מרגיש "
 משקיף על ה

הדרכים כ -- 
 הארץ שלנו". 

פני בנגיעהעל 

ם", הנווד, בד
ין פילי השמים

/ אדומ, הוורוד
פרושה ל ,לואה

  יופיה:

  עֹוָלם.
ָאחּו ָג ּבָ רֹות ׁשֶ ּפָ
ּדֶרְך ַהּזֹאת ָהעֹול
ְעג ה ַרק ּגַ ים ֵהּמָ
הבה הגדולה ל
בה וההערצה ל
בל מנקודת רא

צבעוני, וניותה

תרמן המ
רוח הרפא, מנם

( תפעל מיופיו
ה, ראה האקראי

 מן השיר "ירח
ן    נֹוׁשָ

ֶדת     ֻהּלֶ
   ִצּפֹור
  רים 

עד כד,  תנועה
". בשיר זה הו
צפית של רוח ר

אך לפתע, שהי
אחר כך הוא 
"לו ידעת אלי
רור / את כדור 

ווקיך עוברים ע

"אל הפילי ני
וצא לטייל "ב

טיט השקיעה ה
ומל אלא תבל 

למלוא קץ -ין

  ְוֶעֶרב. 
ע ֶעֶרב ָיֶפה ּבָ

ִקיָעה  ַה –ׁשְ
ְוסֹוף ֵאין ַלּדֶ
ָרִכי סֹוֵפי ַהּדְ
 היא עתה הא

רגשות האהב -
א מתבונן בתב
 נמשך אל רבג

אלתב.   
רסיוניסטים בזמ
בעולם ולכן מת

את המר, פעמי
  ננות וקסם.

סימורון הנודע 
ם ְלַמְרֶאה נ ּגַ
ל  ֵיׁש ֶרַגע ׁשֶ
ִלי צ ַמִים ּבְ ׁשָ

ִרָזִרים ּוְמבֻ  ּצָ

אותה קלות 
כל אחיותיה

מנקודת התצ
אל גדר כלש

" ו...מגבוה
בשלמותו: "
מחפש בגפר
הסופה: "וש

בשיר השמי
פשוט הוא י
הבוססים "ב
ארץ כלשהו
חש אהבה א

כמה מובנת
לאחר מותו 
מן החוץ הו

הוא ובעיקר 

  

כמו האימפר
כך מאוהב ב
הרגע החד פ
המוכרת רענ
מכאן האוקס
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הנווד מותו של
לההמתג, עולם

רוח הרפאים" 
ֵבל ְך ּתֵ  /, תי ּבָ

חֶֹפן ה ּבַ /, ל ַהּזֶ

עומד להיפרד

לא, ירת העיר
ָפה, ֹסֶרֶקת / ַהּיָ

ִנית.  ּו ׁשֵ

ברגע, עמיותם
משתמש הזמר

,פעמי-מע חד

מעות שהעניק
–אקראי , מק

,כמות שהוא"
רק בציוריהם

באמצע, ני כן
שהטכניקה, כך

לכדשמו מונה 
המשתנים רואן

חלק נכבד -ן 
צחה אמנותית:

מקה לאפיון דמ
שוקתו ליפי הע

הזמרה נפרדת"
ַבְקּתִבתו:  ַמה ּדָ

ל . //טית ַרק ַהּטַ

לעולם אך  חזר

חת שבה מצוי
ם ָהִעיר ְמס בֶגׁשֶ
ּנֹוְלדּו ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ניסטי בחד פע
והחידתי שבו מ

מש –תאומי" 

כי זו המשמ י.
חו, ו חולףמע

. 

פוס את הרגע 
זו הושגה לא
זמן לא רב לפ

התפאר בכ, ה
כמ, צייר עננים

קתדרלת ררות 
ני, כך אלתרמ
ן ראויים להנצ
תגלגל כסופה. 

א הנמוות משה
רסיונסטי שתש

מושגת. -י

הסוף) "תיבת ה
יו באוזני אהוב
ִמיד ְלִגיְמָנִזיְסִט

י ּגַ ּבַ  .ׁשֶ

שחרוח רפאים 

ת ובלתי נשכח
אֹור ּוְב וגמה: ּבָ
ל ַה ין ּכָ ֶקת / ּבֵ

האימפרסיונמן 
מהלך הקסם ו
הלומות". "פ

משורר מודרני
"מודרני משמ
בלתי משתנה".

"לתפ -יסטים 
ומשאת נפש 
טמן שהמציא ז
הקלה להפעל

צשכמו פיסרו 
או את קיר, אר

המים בז'יבור
אקראיים ולכן

שמת, אוםילו נ

ם. 

ואטית לא פחו
עין אמן אימפר
לעלמה הבלתי

בן הרחק מן ה
נושא את דבר

ַתְלמ/ , עם ֵלִיל ּכְ
ּפּוַחִיְך  אֶֹפל / ּתַ

תו כווידוי של ר

מונה חד פעמי
ת מכחול הזא
י ַהּצֹוֶח ּתִ ִעם ּבִ

האמסים בעין 
האוקסימורון 

עיניי בך –עד 
ות. 

ים אלה הוא מ
:1845משנת 

ה היא נצחית וב

ל האימפרסיוני
,לנצחי ולקבוע

ם. ג'ורג' איסט
למה האישית 

ואמנם, העין". 
ן לאזאהרכבת ס

ר בין חבצלות
, פעמיים-ת חד

אפי, וק בשמש

ּור 
 עֹוֶמֶדת

ְרָצִרים ְבִכי ַהּצִ ּבִ

פו-הצהרה ארס
רוח רפאים למע
תה מתשוקתו ל

(שמוצב כמוב
כאילו , נקבה

יִתי ָלְך ִע ַמה ִחּכִ
א ם ִלי ָאְדמּו ּבָ ּגַ

ם קוראים אות
 לעולם הבא.

לא להזכיר תמ
באמצעות, פייה

/ ֵאֵלְך ָנא ַהּיֹום 

אשר הם נתפס
כמובן ומכאן 

"פתאומית לע
פעמיו-כן החד

י שכותב שירי
אחת ממסותיו 
חציתה השנייה

שאת נפשם של
ששאפו ל "ים

הצילום -ולם 
את המצל, 19-

יח את "הרף ה
כבות בתחנת ה

ת ריצודי האור
ציחים" מראות

שו, שקיעה, רה

ה ְיָלה ַהסָּ ּלַ ּבַ
מּול ַחּלֹוְנָך 
ִעיר ְטבּוָלה 

אלתרמן הוא ה
רבהתגלגלו לך 

אינה פחות, עמי

קובץהאחרון ב
התבל" בלשון 

ַמ./ יִתיאֹוָתְך ִנסִּ 
י ַג/ , ֵעַדי - ה ּכִ

ן שיר זה רק א
 לנצחולעבור 

אי אפשר של
ות עלמה יפהפ

יְ  ִנית./ָתִמיד ּבַ ׁשָ

דים בשנית כא
, ד הנותר לעד

תו אל אהובתו
הפתאומי תיתכ

ין לשכוח שמי
ה 'מודרני' בא
ת האמנות שמח

אז ומעולם מש
האקדמיי"רים 

מכ ם המודרני
-של המאה ה

ו יודעת להנצי
העשן של הרכ

, או אם והערב
"מנצ בים בחוץ
סער, רות בגשם

ג   90 ּגַ 

שיר זה של א
ההופך, השר

פע-ברגע חד

לכן בשיר ה
מדבר אל "ה
ְוא ִלְפרֹק א ׁשָ
ה יר ַהּזֶ ִ ַרק ַהׁשּ

אפשר להבין
 סופיתממנו 

הקשר זהוב
בדמו, התבל

ֱאֶמת ִהיא ּתָ ּבֶ

הדברים נול
פתאומי אחד
הנודד בפנות
כי רק ברגע 

עם זאת, אי
ה בודלר לִמּלָ
אותה מחצית

הייתה זו מא
בניגוד לציי

אלא במדיום
80-שנות ה

החדשה שלו
את תמרות ה
באורות היום

כוכב משירי
שדר, דליקה
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ניזם המהפכני
הנתפסות –תו 

וכך הן יישמר

 קץ. אם בשיר 
מוקדש לפגישה 

- ה של העלמה
ארת אותה זיוה 
דשה. פעם היא 
פעם היא עלמה 
רה ריקם, לאחר 

וקשה כמיהה 
כבשיר שנכתב

  ל אהובתו: 

תוקק המשורר
לכשיתאחדו  -  
גם המשכו של ו

ְך / ְוֵאַלי  ּנֵ ֵאַלי ּגַ
ניעה את הנווד 
ו הצונח סחרחר 
 האחרון מתאר
 ממגבלות הזמן

,ָלֶנַצח ֲאַנְגֵנךְ  
חיוך, ֵכנּו ֶזה"

ל סחרחר שוב
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רס האימפרסיו
תבל ואהובת, ן

לעד. וכ-ומיות

פגישה לאין -  
ה לאין קץ", מ
מות". שכן זהות

נעה, כפי שמתא
קד - דושה ופעם 

ר, של קיץ"' ופ
בה את פני מחזר

מעוררת, חקת
וראים בו לא כ
פאים ששב אל

אם בחייו השת
 לא בחייה, הרי 

ו. שמחת עניים
ׁשּוָקִתי ֵאַלִיְך ְו ּתְ

כרוח מת מ: נן
משקיף על גופו
המשורר. בבית 

מ , שנחלצהאים

י ָסַעְרּתְ ָעַלי ,ּכִ
קטֹף ֶאת "ִחּיּוֵכ
הוא חוזר ונופ

גר,  המשמעות
בעיני אלתרמן

הן פתאו -הב 

ר של אלתרמן 
יר השני "פגישה

העלממר "אחת 
, ולרוב היא נוץ

ם: פעם היא קד
ל אושר יופי, ש

שן", והיא משיב
  

כאן היא מרוח 
יגמטית אם קו
פית של רוח ר

  

 '8(  

קא כפרדוקס: 
ך לאין קץ, ואם 

ש –וכבים בחוץ 
ס הריאליסטי: "ת
ו ככתבן וכלשו

בוהה שלו הוא מ
ידת מותו של ה
פית של רוח רפ

יר: כת של הש
ִלְק,  המרכבות
כך , ת מטפחת

 לנבוע מתוך 
. בימתוך המקר

ל האמן והאוה
  ת. 

המפורסם ביותר
תבל". הרי השי

ן הדיוק, יש לומ
כוכבים בחורי 

, בין שני קטביםך
, "מפלצת של 
ם, מתשוקות ודש

  .שדותהבלב ה 

 –מה הנערצת 
מובנת ולא אנ
א מנקודת התצ

  , ךְ 
ָלַתִים. יב ּדְ   ַאּצִ

 
עמ', ַדִים. (שם

לאו דווק, שוטו
פגישתם תימשך

כוופיעה לאחר 
טר של המימזיס
ת השורות הללו
דת התצפית הגב
הרמז לפתרון חי
שמנקודת התצפ

  , בֹות
  רֹאׁש ִלְקטֹף

  בֹות.

ורות הראשונות
צוע ראש בין 

כמי שזורקת, ה

חייב יי המקר
חייבת לנבוע מ
בל יישכח של
ראיותן הנצחית

האוקסימורוני ה
שת המת עם "ת

למען ב,ואגבה. 
ה חליפות בשיר
גון והלך ומלך
מעוררת תשוקה
שלה "כבד מזעם

החונה בתחנהת 

מופיעה העלמ
ויה להיראות מ
ריאליסטי אלא

ָלֶנַצח ֲאַנְגֵנך, ַלי
יב ָלךְ  ְוא , ַאּצִ ׁשָ

ְך ל  ּנֵ   ִיְך ְוֵאַלי ּגַ
אֹוֵבד ָיַד, סַחְרַחר

גם כפש, וף זה
פ - כמת  –עתה 

בפואמה שהו ה
שלא ברגיסט ות

אפשר להבין את
ע בחייו, ומנקוד

ה גם כאן טמון
ד, אולי משום ש

  ית:

  כי ְלקֹול ַהּתֹף
ר ֵחְרׁשֹות ְוכֹוֲאב
צּוַע ר ֹפל עֹוד ּפְ
ב ְרּכָ ין ַהּמֶ ֶזה ִמּבֵ

ת הנאמר בשו
פצ, ר מאהבה

 באותה כרכרה

כי שטען, יסטו
שהמשמעות ח 

 המקרי אך הב
באקר -מנותית 

צירוף הה לאע 
פר תוארה פגיש
ם העלמה האהו

לתרמנית משתנה
עוד חוזר הניה 

פעת חיוניות ומ
 אשר הלילה ש
וע אליה ברכבת

שה לאין קץ" מ
שיר עשותרת ה

של המימזיס הר

י ָסַעְרּתְ ָעל ּכִ
ְוא חֹוָמה א ׁשָ
ׁשּוָקִתי ֵאלַ  ּתְ
ְוֵאַלי ּגּוִפי ְס

שר להבין צירו
ה עם אהובתו, ע

הוראכן ק כפי ש
אות מפענחיםם 

א אֹוֵבד ָיַדִים", 
ה לאהובה שידע

כו אל גן ביתה. 
תו בלשון עתיד
ראשית עד אחרי

ַוֲאִני יֹוֵדַע ּכִ
ָעֵרי ִמְסָחר ּבְ
יֹום ֶאָחד ֶאּפ
ֶאת ִחּיּוֵכנּו ֶז

 זו ממחישה א
 שנפל סחרחר
יו מן היושבת 

בניגוד לארי
את ההיפך: 
בהרף העין 
ביצירה האמ

וכך אני מגיע
הראשון בספ

המחודשת עם
האהובה האל

שמיר בספריה
פונדקית שופ
בלתי מושגת
שהרחיק לנס

בשיר "פגיש
להשגה. כות
בפואטיקה ש

אפש ,דעתיל
הנווד לפגישה

, הלאחר מות
א ןמובהשיר 

ּגּוִפי ְסַחְרַחר,
אותה תשוקה
אאובד ידיים 

הנווד את מות
רמהוא רואה 

לשון עתיד 
כפי, ואמנם

שהורעף אל
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הבלתי מושגת
-של האהובה 
.)שמחת עניים

ה הוא משקיף
אהבתו אליה

גשים לקריאתן

ת כזכר נשכח"
שיהיא פיקה" 

הרי, מן החיים
,ובתו את חייו
,ו את אהבתם
ם מגיע האוהב
שהפעם אין זה
.ו אל בור קבר

 תים.

אמנסה לגמו
הבא ושב אל

הוא, המצופה
ל בידי צר ועל

מגיעה המתים

אל האהובה ה
למות האחרת ש

בשש בהרחבה 
 י מת:

שממנ, תצפית
את פיק לממש
 ה נוסעת.

אם ניג, לתרמן

ש"את פולחת
בין דפיקה לדפ
ות הלב הן סימ
להקדיש לאהו

שאם יגשימ אן
שם. חת עניים

פאים, אלא ש
אהובתו אתמו 

המתים, שמחת 

אינו, ושווקים
צא מן העולם

תרחש האיחוד 
שעומדת ליפול
הקבר. שמחת 

יהה מן הגובה
מופיעה ההתגל

(המתממש הדל
שפתיו הן שפתי

מנקודת הת, וה
הספכי לפני ש

על ידי מרכבה

ות שבשירי אל

לא רק , ח מת
בשבלב דממה 

כיוון שדפיקו
מת אינו יכול 
ת מותו. ומכא

שמחבכן קורה 
רוח רפ בחוץ

עמתים להביא 
עניישמחת זו 

פונדקים , רים
אלא הוא יוצ,

המתים. עד שית
ל גורל העיר ש
קרדת אל בור 

כמיאותה כי 
בו מ, אל ספך")

למה בביתה ה
שכן ש, ם כבות

בֹות  ִים ּכָ

, ַהּטֹובֹות לים

ה מתואר מגב
ונזכר כ, ה הדל

ות שבהן נדרס

הן מן החידתיו
 טי:הריאליס

, ַמְבִהיָקה

ִלְדִפיָקה 

ראות של רוח
החגיגית ש"ה
גה מלים אלה:

יים. האוהב המ
אלא רק א, ומ

כפי שאכ, מותה
כוכביםוא כב

וצא מארץ המת
. תהיהשלמהה 

פני ערים וכפר
שוקה ביופיים
עמו אל ארץ ה

על, ניה קינות
ואהובתו מור

.כוכבים בחוץ
("עוד אבוא א

כבה אלא העל
ִספה בשפתיים

ָפַתִי ׂשְ ְך ּבִ ֶאל ִסּפֵ
 ָיַדִים. ֵאַליךְ 

ל ֶאת ָלךְ  ַהִמּלִ ּכָ

 ן.

מפני שהמראה
ואה את ביתה

אותן חוצו, וף"

בבית שלהלן 
ר של המימזיס

ד  ּיָ ַאּתְ נֹוַגַעת ּבְ
ח.  ּכַ ֵזֶכר ִנׁשְ ּכְ

ִפיָקה  ֵלב ֵבין ּדְ
את 

תב מנקודת ה
ן גם ההבטחה 

הוגהוא ש המת
יפוכם של החי
בדור ראוי לשמ
הובתו לאחר מ

) והומרו חז"ל
אוס מהופך היו
שמחתם תהיה

נע ונד על פ
המעוררים תש

כדי לקחתה ע,
ה ונושא באוזנ

כן נופלת,ר א

כבשירי  הובתו
שיר נודע אחר 
הכבודה במר

בוא אל אוהב י

ד ָאבֹוא ֶאעוֹ 
עֹוד ַאְצִניַח 

ָל אֹוַמר עֹוד
ָנן ׁשְ ּיֶ , ׁשֶ

ָנן ֲעַדִין ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ח אליה ידיים?
משם הוא רו

ו לחוצות ולתו

רות האחרונות 
מילון והתחביר

ְתאֹום א ַאְך ּפִ
ַאּתְ ּפֹוַלַחת 
ּבַ ָמָמה ׁשֶ ַהּדְ

ָמָמה ַהּזֹא ַהּדְ
ְך. ּלָ  ִהיא ׁשֶ

השיר נכת ח כי
תובןשאלא , רי

האוהב השהרי 
היא הי –יניהן 

עושה כל טרוב
יתאחד עם אה

אמ, משול כמת
אורפאד, אלא 

 –את משימתו 

אינות עניים 
מראות העולם
,ה בעיר נצורה

מקנא ל, עדיה
. לבסוף העיר
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ושוב אל אה
מתוארת בש
לא הגבירה
המשורר המ

ומדוע יצניח
,על אהובתו
חייו "הוסגר

שלוש השור
באמצעות ה

נניח אםאך 
מובנת לגמר

ש, של אהבה
הדממה שבי
כפי שהיה ע

המת הנווד 
מהעני (עני 

טרובדור נוו
לכשישלים א

שמחהמת ב
בעיניו את מ

ו החיאהובת
צעאת מודד 

גורלה שלה
 לשיאה.
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משורר, מןרלת
הלכים ב"מגש
,ם מול האומה

  חות רפאים: 

אם השלישית"
  השיר: 
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הרפו מנתן אל
מתים מהההרי 
מתייצבים ירים

או רוח יים הם

"האבן בבלדה 
 הדרמטי של ה

לא המקאבריות 
ה .מחת עניים

שני לוחמים צע
לא ברור אם ח

הב מאוחר של
הווה את שיאו

מחשבות מדה. 
שמאחר חיבור 
ש :מת השחרור

ול, שה המדינה

גלגול מ הם ם,
שית בשורה המ

ל 
ר 
ה 
ה 
א 
בו 
ה 
ם 
 ת

ל 
-
ב 
ע 
ל 
מי 
ל 
ם 
תן 

ת

השמורים לבלד
גם לא, ישראל
מלחמבלאומי 

סף" שעליו הוג

ְרּגֹועַ     ִמּמַ
ים...    רּיִ

ִלי נֹועַ     ּבְ
 אם ְירּוִיים.

עורים העבריים
ת האם השליש

אן.   ַע ַעד ּכָ
  ת.

שם הרומן של
כל רומן אחר מ
ושל המחזה 

נחשב למחזה
הוא. 1948- ג ב
הנושא בלבת 

המחזה, הרוחות
ן הוא לא סתם

רוחותתים, של 

שהנרטיב של, ה
-אשית המאה ה

רום בקישינוב
והגיע) 1903( 

של רים הירויים
 לאחר מכן, ומ

המשלימים של
שני המשוררים
מן ביאליק ונת

ינדר, (באדיבות

ה הלכי רוח ה
עברית בארץ י

לשהיה לסמל  ר
שהם "מגש הכס

ְנִזיִרים מ, ִלי ֵקץ
ֵלי ְנעּוִרים ִעְבִר
ׁשּו ְוָעְמדּו ַעד  ּגְ
ים ֵהם אֹו ִא ם ַחּיִ

טפי טללי הנע
אומרת. שם חוץ

יע דֹות. הּוא ַיּגִ ׂשָ
ּדּור ֹעֶפֶרת ִלּבֹו ּכַ

הוא שבשדות 
 שמזוהה יותר 
,ת העצמאות
נעקבותיו וה

כי הוצג, ראשון
מהוא גיבור  ת

פונדק הת. וגם 
ר של אלתרמן

מת פונדק של 

העובדה שבות
החל ברא יונית

קרבנות הפוגר
עיר ההריגה

הגיבורעם ואי 
שנה  45חרור, 

 שני חלקיו ה
זה היו שברי 

שלנו, חיים נחמ

צילה ב :, ציור

אין אלאבל 
התקומה הע

שיר, הכסף"
ומצהירים ש

ל ֲעֵיִפים ַעד ּבְ
ְונֹוְטִפים ַטְלל
ַנִים ִיְג ְ ּדֹם ַהׁשּ
ְוֵאין אֹות ִאם

הצברים, נוט
כוכבים בחב

ש הּוא הֹוֵלְך ּבַ
ל א ּבְ הּוא נֹוׂשֵ

הוא הלך ב
משה שמיר 
עם מלחמת

בעשכתב 
הישראלי הר
הלך בשדות
כדור עופרת

הנודע ביותר
פונדק אלא 

  .רפאים

מחמעוררת 
הצהתקומה 

קעם  20
בעבפואמה 

ההיר ולשיא
מלחמת השח

את שיצר 
פאזל מקאב

שהלאומיים 
  אלתרמן.

  

נתן אלתרמן
  מכון קיפ)



ע^רת, היוא לילה,

TOW הר©ה לילה,
?׳זמר, גונב לילה,

. את ?כי גיסי, נומי" מי

T א:ה אאד לןלה, ^לה, O, 
 ?ארב, מת W ל:לה, לחלה,
ה, לילד."  !־,nW סה מ
ן?ר. לא י<<מר אח נימי, נימי,

 ״TJ’I את עגמי ל:לה, לילה,
חי9 לילה, ל^ה,  *לזר, י

 וזמינים, ר?ני לילה. לילה,
?רלוים. לוי^ה נימי, נומי,

 ג^לת, סייס לןלר" ל:לה,
 רת,9ה» הימה ל:לה, ל:לה,
 ?מה, *ס ר? לילה׳ לזלה,

ריןןה, סןרף נימי, נומי,

I 3 3 4 5

 •לי לח -לי לח ־וז ־ת ס ־עו ־ג רת ■לי לח •לי לת -חו np 0־ ־?
6 7  8 ׳ 9 10 11

r סי ־נו פי v מר r «?ם דת •לי לח -לי לח -כו לב ־• 

16 15 14 13 12 ^nrrrafea 1 ? 11׳(j 1 1 1 יזו $
ני את tr ןר תו סי ־« מי r בי את rj' ני *לי

לח ׳ל• לח תו סי תו סי r י5—את y מ־

■גג I 9 ון :3

כשירם של שני
רבים, ן הסתם

,הן מנותקות
נומי –מושים 

ואת שאר, רים
,ושה פרשים"
טקסט אם נמיר

ה לילה" או ל

ן אני מגדירו כ
זמר העברי. מן

פי רוב-) ועל
רכבו חמ י ל ה

וסגרמאמרים מ
ו חמושים של
מאוד ישתנה בט
אוחרות על "ליל

מב

"לילה

ובכוונת מכוון
קלסיקה של הז

" ו"נומי נומי"
ל י  : ל י ל ה

כמ, אלה לעצמן
יך רכבויך אל

נומי": מעט מ
כן, החזרות המא

הָ ַר י גולומ

לילה ל

 –לילה לילה" 
הפך לק –תנו 

שמות מחבריו.

("לילה לילה"
טקסט (למשל:

א חוזרות יבות
הגיוני ("בדר
לה" ומתי "נומי
להפך. יתר על כ

ָה

ל"על 

רדכי זעירא "ל
נתפס בתודעת
ם יודעים את ש

ָעתיות ( ן השּבָ
בתן המידית בט

חטי לקרוא יש
רצף עלילתי
אמר "לילה ליל
ומי נומי", או ל

תן אלתרמן ומר
היום כך הוא
נםשיר אותו אי

לילה לילה" ה
מסביב, מנטית

י). פרשים ושה
ואז יתקבל, מו

ה לנמק מתי נא
ילה לילה" ב"נו
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שירם של נת
כי ,מחברים

מהיודעים ל

החזרות ב"ל
תחבירית וס

שלו – נומי
השיר לעצמ

קשה למשל).
אחד מן ה"לי
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לי להוציא את
. בין היסודות

קיים יחס –ת 
בה מכל רושם
 השיר כטקסט
 רם מתעוררת
תפקדים כחזרה
ל כך בטקסט

והחזרה, פעתם
נראית, אציות
  וניות).

בוננים ב"לילה
,ה בפני עצמה
- יחסי טקסט

ובאופן, סודות
בסוגריים להלן

טריה המלודית
ותילים החורז

35גליון 

שקדם להן (אול
"הדרך ריקה")

לילה המתקדמת
הוא חזק בהרב
 בקריאה של 

קולת השיר ב
פשוט אינם מת

המשתלבות כל
פים מאוד בהופ

בלא ַוריא,  זו
קיטוע ובמונוטו

כשאנו מתב, ת
ח את המוזיקה
תיאורטיות של

ים בין שני היס
(המספרים שב

  ם).

שבירת הסימט
גינה. כל המי

ת מן הטקסט ש
 מחכה" ובין "
הסטטית והעל

וה,  בשלמותם
ברצף הטקסט.

ן לקרוא אתסיו
נטונציה: הם פ
גמת החזרות ה
סמנטית ותכופ
דשות. חזרה

ר בהפסדה (בק

איכויות חדשות
לא אוכל לנתח
ת עקרוניות ות

ליסטרוקטור ה
 של אלתרמן (
באותם מספרים

לשוני בולטת ש
מים של המנג

  ילה"

מעויות חדשות
ת בין "רק את

ונית ו המונוט
ים זה על זה 
 יסודות אלה ב

ניסמטרד. בכל 
ם מבחינת האי

דוג, משמעויות
מאוד מבחינה ס
 משמעויות ח
אווירתית) יותר

נוספות לשיר א
. במסגרת זו ל
דבר על בעיות
ביחסי הגומלין 

ירא לטקסט ע
המסומנות ב, ם

לית בטקסט הל
בחלקים מסוימ

ה על "לילה ל

עט מאוד משמ
שתלב אורגנית

ההשבעה –ים 
קבילים הפועל
מית בין שני 
ר לא פעם כמ
סודות החוזרים

מ-ות ותורמת
מן. הם דלים מ
ותם מלקלוט 
אותה מסגרת א

ואף נ,  נעלמים
רא) בשלמותו.

ואף לא לד, י
אה לי חשוב ב

המוזיקה של זע
התווי-בדוגמת

מוזיקל- הכמו
יה ריתמית) ב

גולומב מרצה

מי" קולטות מ
המ, " האחרון

סודות המשתני
 שני קווים מק
התפתחות דינ

ה החלק החוזר
מה לעשות ביס

משמעוי-וברת
רים של אלתרמ
ם אוטמת או

שָכָרּה (בביסוס א

חסרונות הללו 
יר אלתרמן וזע

 ניתוח מוזיקלי
יין רק את הנרא
לבד: תרומת ה
דות מסוימות ב

קע החזרתיות
ה על סימטרי

י רַ פרופ' הָ 

על "נומי נומ
ה"נומי נומי

החוזרים ליס
מובהק של 
מהוסס של 
ספרותי נרא
, בעיה קשה

ספרותית צו
בשירים אחר

ת גהעקשני
כמיותרת: ׂשְ

כל הח, והנה
לילה" (של 
בכלים של 
מוזיקה. אצי

סטרי בל-חד
ַמפנים לנקוד

דווקא על ר
(תוך שמירה
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):4-1פעמיים (
ם "נומי נומי"
בעלת יסודות
–יל אל שיא 

שאיננה קיימת
בחזרה שמוטת
לושת הפרשים

כיה בין חלקי
ד: הצליל של
ת אתה בסופי

(רה עוד השני
,ד בבית השני
,נמיות העולה
ה בנקודה זו
ות הראשונות.
מן: רק בזכות
כאן מתגבשת
כשאינו תומך

א מעפילה אל
ה הרמונית והן
ני עם הופעתם
ר" הוא נקודת
ה של הדרמה
השקט והחושך
ע אותו נחשול
תר כלפי מעלה

,לדעתי, . אבל
אך ורק בגלל
ה אמוציונלית

עית בכל בית.
יך"י"בדרך אל

 התצפית

ה" חוזרת רק פ
והמילי, )7בה (

המוזיקה היא 
ונשנים להעפי

) ש17נומי" (
המסתיים ב, של

ושלים של של
 באווירתו.

יצירת הירארכ
ליל אחד בלב
ההברה החורז

ב, של הסולם
ודקציונלי בייח

יניך" ובין הדי
עניקה המנגינה
לה של השורו
סט של אלתר
היה טרף"; אך 

גם , שכן לעולם

). היא12-10ת (
יעה הן מבחינה
הטקסט הלשונ

"כבי את הנר, ו
לית לראשיתה

וה, ט אף ממנו
קא כאן מופיע
ם נמרצים יות
בטקסט השירי.
איכות חדשה:

לפעולה –עבד 
שיר. 

ת לשורה הרביע
להעפיל עם "
מה את נקודת 

ים "לילה לילה
טר גבוה בהרב

). דווקא 10(
נות חוזרים יו

) ו"נומי16ה" (
אך חלקי וכוש

נות הכוניסיוה
יל לו ברוחו וב

ל המוזיקה בי
על ידי צדבר 

גד לצליל של 
ת הטון היסודי 
הבדל זה פונק
"עצמי את עי
ם האחרים מע
ות לעומת אל
של ממש בטק
איים מאשר "ה

ש –ארגן לפיה 

חרונה בכל בית
המפתי, )12ה (

נגינה זו ובין ה
כשלעצמו, ירי

כהכנה תיאטרל
יבוי הנר שקט

דווק, נהך. וה
מו בשני זינוקי
ת כיבוי הנר שב

ָכָרּה ש ׂשְ ל צא ּבִ
פעתו ולא בדי
יֵמי המשך הש

שיבות מיוחדת
שהחל ל, הגל

ינה ואף מעצימ

מנגינת המילי
ברגיסט, תכלית

זרים הקודמים
ניסידת בסימן 

ם "לילה לילה
עוצמה -רב, ף

רת את סיפור 
אלא כמקב, לו

ד תפקידה של
עתים נעשה הד

) מנוג3בית (
ומבסס את טטי

כלפי מעלה. ה
ות שלסטטיה

בל גם בבתים
השורות השני

ין לכך כיסוי ש
אינטנסיבי ומא
שהטקסט מתא

ת השורה האח
בנקודת הפסג

נוצר בין מנ, ה
ון. בטקסט הש
יבוי אורות" כ

וכי, רת ההומה
הפרשים לדר
המשתבר בסיומ

של פעולת, קע
ה שבטקסט יוצ

כבר בשלב הופ
לֵא את הקרקע

אורך השיר ח
ם כשיאו של 
משרתת המנג

6 ;9 ;12 ;15;(
נגינה שונה בת
היסודות החוז

והיא עומד, ם
פת על המילים
ון המראה נוסף
מבנה זה משר
חיקוי מדויק של

מעניין במיוחד
ה החורזת. לע
הראשונה בכל

סט שהראשון 
שך בעוצמה כ
עם הניגוד בין 

יך". אביאל
לתכנים של ה

אי, ת השלישי
" להרבה יותר 

ש, ת בפני עצמה

המציגה את, נה
ולו ומתמקדת 

רווי אימה, וחד
ף הבית הראשו
ובהק של "כי
שקט מן הצמר
ציאת שלושת 

ה, רף והדרגתי
השוק, י היורד

ירידה והחשכה
כ –כשלעצמו 

המכשירה א, תר

ת מעניקה לכל 
לושת הפרשים
תים האחרונים 

6; 3דרך שונה (
ישית זוכה במנ
י רדיקלי מכל
המשכיים חזקי
תוך חזרה נוספ
א מבטאת ניסיו

). 18ם (ת הסיו
נמענת: לא כח

רוקטוראלית מ
קר סביב המלה
חרונה בשורה ה

) בכך ש6ניות (
) דינאמי ומוש
תלב להפליא ע

של "בדרך, ת
ת רבה ביותר 

בבית, אחדרה 
פך "מת בחרב"

מוזיקלית-טית
 מנוגד לה.

מה היא המנגינ
די של השיר כו
ודית. מתח מיו

וףהראשונה בס
אלתרמני מו
כוכב המזמר ש
ת הקרקע ליצ
נשא ברצף גור

בניגוד לאופ, )
מסירת הי-באי

שה כיבוי הנר 
ומאיימת ביות

ה אקספרסיבית
מתקבלים של

ובשני הבת, ייה
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מולחנות בד
הפעם השלי
זוכות בשוני

ה-לילתייםע
ת, ואחר כך

היא, בטקסט
כנף לנקודת
להגיע אל ה

מבחינה סט
בעיק, טקסט

ההברה האח
השורות הש
בין דו למי)
כשהוא משת

סטרית-החד
אינטנסיביות
לפחות במק
המנגינה הופ
חוקיות דרמ

אין הוא, בה

צמפרשה לע
השיא המלוד
מבחינה מלו
המשותפת ה

סממן, שפל
הטקסית; הכ
מכשירים א

המת, מלודי
)10-11-12(

ה"הפסד" ש
המנגינה נעש
אינטנסיבית 

אותה מנגינה
שניבבית ה

בשורה השני
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דת תצפית זו, 
תר מאשר בכך 

בשורות הבלתי 
ם "פרשים"; אך 
שוב וטעון הרבה 

יותר מבבתים  
 –) 9 וההרמוני (

ת, סטטי חזרה 
שורה הרביעית

הוא חלק מן  -  

. בדרך זו י יותר
 כך לשיר ערש 
 במילים "לילה 

) ובאופן 4, 1ר (
חזרה על "לילה 
בחינת היכולת 
רי של אלתרמן 
יצירת אובייקט 

35גליון 

  משפחה

. במסגרת נקו
 ריקה, הרבה יות

ב רגיעה היחסית
העצם- תר משם

ה פרשים" כחש
 האחרונים אף

הקשרו המלודי 

ומי": במקום ח
ל העולה של הש

עדית של זעירא

 מול יורד ורפוי
ה, המנוגד כל 
נומי נומי". גם 

חילת השירע בת
טשטשת את הח
תן לקבוע כי מ

הטקסט השיר ל
 עם הלחנתו בי

באדיבות ה –

טקסט הלשוני).
ה, והדרך אליה 

  אותה דרך.

גיות בולטת הר
יות סטטי ם)" כ

מתקבל "שלושה
 בשני הבתים 
 הבלתי יציב בה

מילים "נומי נ
פרד מן הנחשול
א תרומתו הבלע

עולה ומתוח  – 
יוחד של שיר ז
בו ובין הפנייה"
ר, "ענייני" ורגוע
ם שהמנגינה מט
עונה יותר. נית

של זעירא אף על
של טקסט שירי 

פסנתר, הצילום

מת גם בטהקיי
א זכר את שמה

הנמהר באוהמר 

ל השורות הזוג
 "רכבו (חמושים
פחות בדיעבד מ
רונות אורגאני 
א על הצליל דו 

  מחכה".

המסגרות ב- בר
 כחלק בלתי נפ
עצם קיומה הוא

רי שני סיומים 
 את אופיו המי
ימים המסופר ב
ת: באופן מקושר

). דווקא משום1
ספת, ובדרך ט

 לעתים לחנו ש
ות מושלמת ש

ליד הפ א זעיר

של הנמענת (ה
בכך שהנותר לא
צאו את מותם ה

יביות הרבה של
מתקבל הפועל 

פסיכולוגית, ולפ
 השורות האחר
צעות האתנחתא
 שב"נותר" וב"מ

ל המלודי שוב
) 10(" הראשון 

שע –) 13שנייה (
) 15-13 .(  

ית בטקסט השיר
והישירה ביותר
ח בין סיפור הא
פל בשתי צורות

16סופי הבתים (
הצירוף פעם נוס
מובהקים עולה
 נדירה להתמזגו

מרדכי

הסובייקטיבית ש
אמיתית" היא ב
ם הראשונים מצ

מיות והאינטנס
זכות המנגינה מ
 היטב מבחינה פ
 זה בין שתי 

באמצ –המנגינה 
שה את הציפייה 

 גם את הטיפול
לחן "נומי נומי"
לו בהופעתו הש
קעת של הסיום

המנגינה לכל בי
 בצורה העזה ו
תו בנוי על מתח
עירא צורך לטפ
 יותר לקראת ס
ש זעירא את ה
ים אלתרמניים 
ו אפוא דוגמה 

   ואינטגרלי.

  

  

   

  

  

  

  

הרכיה וההיר
"הטרגדיה הא
ששני הפרשי

לעומת הדינמ
זוגיות. רק בז
הדבר מנומק 
יותר. מעָבר
הראשונים: ה
ממש ממחיש

יש להדגיש 
כמצופה, מול

), ואי12-10(
הפראזה השו

כך מעניקה ה
חושף זעירא

אמיתי, בהיות
לילה" ראה זע
טעון ומבודד

לילה", מדגיש
ליצור אפקטי
עצמו. לפנינו
אמנותי חדש 
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מן

ש שרואההאי
והאיש שרואה

וכאן  אספלט"

לתרמ

חדר לידה של 
בראו אותם. ו
ת את המלה "א

ק

של א

ח, של הטבע
 והיה רגע שב

ני שיודע לאיית

רוני סומק

אהבה 

?

חדר לידה, דה
גדולים האלה 

משורר עירונ, ן

ירת הא

ֶדת.  ֶשל ֻהּלֶ

 עֹוֶמֶדת
 ם.

פה ֶאל ֵהֶלךְ 

ה? ל ֵאּלֶ ָנם ּכָ ׁשְ
 ם ִלְדרֹׁש?

 ֵלינּו.

 ֵהינּו,

שהוא חדר ליד
ע שלדברים הג
ה הוא אלתרמן

שיעל 

 ר "ירח":

ן ֵיׁש ֶרַגע ׁשֶ נֹוׁשָ
 ִצּפֹור
 רים.

ר מּול ַחּלֹוְנָך וּ 
ְרָצִרי ְבִכי ַהּצִ ּבִ

ֶרְך עֹוד צֹוָפ ּדֶ

רֹוׁש  ּבְ
ֵאִלי, ָהעוד יֶ  –

לֹוָמם ׁשְ ַלַחׁש ּבִ ּבְ

ִטים ֵאל ִים ִנּבָ ּמַ

 ים.
י, ֱאֹלֵה ּנִ ֵקר ִמּמֶ
דֹוִלים.  ֶעיָך ַהּגְ

בשיר ש 'ירח"
ואגמים ויודע
הגדולים האלה
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אתחיל בשיר

ם ְלַמְרֶאה נ ּגַ
ִלי ִצ ַמִים ּבְ ׁשָ

ִרזָ  ִרים ּוְמֻבּצָ
ְיָלה הַ  ּלַ הסָּ ּבַ

ִעיר ְטבּוָלה 

י ּוִבְראֹוְתָך ּכִ
ֵרַח  ְוַהּיָ

ידֹון ַהב ַעל ּכִ
ה אֹוֵמר  –ַאּתָ

רָהעוד  ב ֻמּתָ

ם ַהיהֶ ֵמ גְ אַ ֵמ 
 ׁשֹוֵקט ָהֵעץ

אֶֹדם ֲעִגיִליבְּ 
ָע ָלַעד לֹא ּתֵ

ּתּוַגת ַצֲעצּוֶע

התחלתי ב"י
ם וירחישמי

את הדברים 
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העוד ?כל אלה

,את התפעלות
והמלה "תוגה"
ה להגיד תוגה

היא הרצון, תי
המשקל . מים

אבל ,ותה כוס

הופך, אלוהים

במגרש של, ת
שה כמשהויא

,תבים של יונג
א כותב באחד
הוא מתאר את

35גליון 

העוד ישנם כ"

איום לאותה קר
ו .יך הגדולים"

 מתאימה. למ
לדעת, התשובה

זליף לכוס של
שנמצאים בא 

  ם אחרים. 

ם קוסמי של א

ריה האלתרמנית
בהם מוצגת ה
ה הגדולה בכת

הו ,תיים כבות"
יר אחר שלו ה

" : ואומר לאל

כות להיות סיו
תוגת צעצועי"

אית כמלה לא
וה ?פיים שלך
להז חליט אדם

,יםשל המ ולי
וך אותם למים

גן צעצועי שהו
  תוגה. 

 טוב בטריטור
ן השירים שב

שהירכיטיפ הא
שפתאל ספך ב

בשי .למפתןק 

  אלתרמן

ההוא פונ ,מת

שורות שצריכ, 
" ני אתהים ממ

ה העשירית נרא
ל מחיאות הכפ

טיפת דיו שמחל
הסג  מהמשקל

את המים ולהפ

שזישהוא א, ל
 בו את המלה ת

חש לדעתי הכי
 ההשוואה בין
 הגיעו עד אר

"עוד אבוא א .ף
רקהוא מגיע  

רי האהבה של

ובאמ ".תפעלות
   ?"וש

,נות של השיר
נא תעקור אלוה

השונה ובקריא
שמענו את קול

ל תוגה דומה 
הוא מאית , טן

להתכיל א ל או

הטבע הגדול ן.
כי יש  , אנושי

מתרח  לאנושי
ש הזה בולטת

. חוקריםסתפ
 עובר את הסף
.עובר את הסף

שיבהרצאה על

את המלה "הת
בשלומם לדר 

שורות האחרונ
אל נ : אלתרמן

שבקריאה הרא
רים שקודם ש

המלה. תו טבע
הטיפה הוא קט
 יכולה להכחיל

עושה כאןרמן 
ם משהו מאוד

בין המיתולוגי 
ה. כי במגרש

משהו בלתי נת
אף פעם לא  מן

ו. הוא אינו ע

רוני סומק ב 

הוא מאיית 
בלחשמותר 

והנה שתי ה
מבקש ובהן 

היא המלה ש
על כל הדב
להאניש אות
הסגולי של 
אותה טיפה 

אלתראת זה 
להיות פתאו

הרווח הזה ב
שירי האהב

כ, מיתולוגי
אבל אלתרמ
השירים של
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,י זה גדול  , זה 
לו, ולכן  ככל 
ת  מתכתבת עם

שהו שמתקתק
, שאתה יכול 

לתאר.  

תחולל בעיקר
,ת ושאליו אין 

שאתה יכול ה

ולה להיו ת גם
ובת שלה: רח'
ותר אנושיות ,

- זה לא אנושי
ד משתאה מ ול

והתגובה  הזאת

ַיִין ,  

ְֶכם ׁש ,  

ִַים ּת  

ם ֶלֶחם . 

ֹוֶחֶקת  
עִיְך,  

 ת
ַלִיךְ  . 

תיק" זה לא מש
שה מיתולוגית 

מתכת יכולים ל

המגרש הזה מת
בו היא נמצאת

וב , מתאר   איש

ִַים ֵין ַעְרּב ּב
ִמין .,  
מסְ  ְַנִים ָר ׁש ּפ  

ִָמין..." מּי  

ֲעַמִים  
ֶרב טֹוב,  

ְנַתִים  
רחֹוב".  

לא א י שה שיכו
אומר מה הכתו
נהיות הרבה י

טשי המתכת"  -
ה יכול לעמוד

התגובה שלו  . ו

ֶלֶחם ּתֹאִבי אֹו ַי
ְפּוף ִַית ֵאֵצא ּכ ַהּב
ְּ ּכֹר ֶאת ֵעיַני ַהׁש

יא  ַם ַם ַיִין, ּג ָלְך ּג

ִאם ַַעם  ּפ ְִהִיי  ּת צ 
ַת ֵמֵרַע ְִמִסּב ָעַדי ּב

ֹבר ִקְנָאִתי ׁשֹוֶתֶקת
ׂשרֹף ֶאת  ֵיְתךָ   ּב ָעל 

לשיר "ניגון עת
ם לאותה  איש

ר שרק לוטשי מ

י  אנושי – . וה 
הפנטהאוז שב

תה  אישה לרחו 

ָבֹוא ב ִי: "ּת ָאַמְרּת
ֵל ְלַהְזמ אֹוִתי ְלַטּי
ִָליל ִמ ִי ַהּג ְָתְבּת ּכ
קֹוָמה ִראׁשֹוָנה ִמ

ֲַע ָצִריְך ְלַצְלֵצל ּפ
ָלבֹוא ְולֹוַמר: "ֶעֶר
ֵינ ִי ֵאַלִיְך ּב ִנְכַנְסּת
ְָר ִי ּב ֶָעַבְרּת ֵיָון ׁש ּכ

לא מפתן וזה ל
שהוא אפילו א
פזמונים שלו נ

תהילה ללוט ך
, משהו שאתה

ריא ות, גם ה ךכ 

ְוִאם
ִמן ַה
ְוֶאְמ
ְוָאִב

ַאךְ  א 
ְִלָע ּב
ֲַעב ּת
ְוִתְש

אלתרמן קורא ל 
ניגון שמתאי
שוקיה הם דבר

ש אחר לגמרי
תאום יורדת מה
שוט מוריד אות

ָצ
ָל
ִנ
ֵכ

ום כניסה. זה ל
,י אלא   אישה  

אלתרמניות בפ

ר  כך:  " שוקייך
התפעל ממנו ,

לא מושגת ממר

ֹוַתִיְך, 
ֶֶבן.  רֹור ּת

מֹוַתִיְך,  

.

ָלֶרֶדת,  
ן ָלךְ 

ֶֶדת,  הּל
 .

ברים הקשים , א
ו ניגון עתיק  ,

אותה  אישה שש 

ל יש גם מגרש
ב. הא י שה פת 
הביא הוא פש .

בשר ודם : 

,
יב .

ל יש פה פתאו
וגם בהלסינקי
אום הנשים הא

פחות ולא יותר
ה יכול רק ל
מאותה אהבה ל

:

ְִמעו ֵיל ּד ַּל רְדָנה ּב
ְִצ תי ָלְך ַאְבִעיר ּכ
רַחְפָנה ִמּקֹר ַעְצמ
ַב ַעל ֶאֶבן ְּכ ְוֶאׁש

אְמִרי ֶאל ָמחֹול ָל
ֵן ֲחרֹון ֵמיָתַרי ֲאַנּג
ְַנת ֻה ְחַסר ָלְך ַמּת
ֵן ָלךְ  ַי ּומֹוִתי ֶאּת ּי

לסייג את הדב
מיומי שלו  . זה 

מפתן שלה לא ,

מיתולוגי  , אבל
שאלתרמן כותב
ות שיכולות ל

ה בצבעים של ב

ֲאִני ְותֹוֶפֶרת  
ְִנהֹם ַל ִמּל ֶיְחּד

ֶָניָך זֹוֶכֶרת ּפ
ָיה ֶזה ַהּיֹום.

ַַעם ָצַחְקנּו ִאי ּפ ,
ָל ּכֹה ִהְזִהי ְֻתְלּת ּמ

מים ֵאיֶזה ַטַעם  
ָָאִביב. ַּפּוִחים ּב ּת

לשיר הזה אבל
גם בניקרגואה

ר  שניים . ופתא 
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הא י שה לא פ
משהו שאת

הש ציפיות מ
המלה קנאה

ֵַר ִאם ּת
ְִמָחִת ׂש
ְִר ִאם ּת
ְֵך  ֲאַכּס

ִאם ּתֹא
ַעל ַאֲח
ֶח ִאם ּת
ַ ֶאת ַחּי

לדעתי כדי  ,
בשעון היומ 

להגיע עד ה

זה  באשר ל
בפזמונים ש
אפילו מדרג
לצבוע אותה

ּתֹוֶפֶרת ֲא
ָם לֹא  ַהּי
ֲאִני ֶאת 

ְאִ  ּכ ּלּו ָהָי

ָה ַּמ ָאח ּכ
ִי ַהמ ָראׁש
ִָמ ָהָיה ַלּי

ֶל ֵעץ ת ׁש

ויש המשך ל
בתל אביב וג
הגליל מספר
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וזה ,אוריאנה"
ל"ניגון עתיק"
לה להיות היום

 לי כח אולי"
  :"חבות

 

ת אותה אשה

שאומר דברים

 

  :ואומרת

   .ַח 
  ,לכַ 
 .ַח 

ה מונפים לגובה 
בה המיתולוגית

 

אהבה הגדולה
ה יֹוֵתר ֹות ּנָ ִמּמֶ

 35גליון 

 קורה בשיר "א
הגרסה הנשית ל
 שהייתה יכול

יה מר עד בל
הלך בסחת, "אל

אַ    לש ְוִתׁשְ
מַֹח     . ִלׂשְ

   ,ִיְהֶיה ַקל י,ּובִ 
   ".ר ִלי ּכַֹח סַ 

נועים שאומרת

   כֹות

   ת?"ֶר ֶח אַ הָ 

זה הגבר  , בה

יד    ִאם ַאּגִ

    ֶכת

    

  ת"?כֶ לֶ ׁשְ ֻמ  ּתְ  אַ 

ייד מתעשתת ו

ּכַֹח ר ִלי אֹוְתָך ִלׁשְ
ּוכאי לֹא ֲאהּובִ את 

ַחה לֹא ִיְהֶיה ִלי ּכֹ

שהדגלים האלה
האהוב : ישנהים

  .תה בנוק אאוט

ם של שורת הא
ָנן" :כלל ָיפ ֶיׁשְ

לגעת בהן. זה 
 בשיר שהוא ה
תחוללת דרמה

יה/  ולא משי
שה על אותו דגל

ַבּקֵ  ר ּתְ ל ֲאׁשֶ ׁשּכָ
ה ְואֹוִסיף ֶאֱעׂשֶ

ֲאהּו ,ִיְהֶיה טֹוב
ַסְח ְלעֹוָלם לֹא יֶ 

  
ל הדברים הכ

ים ְלַחּכ לֹות ֲאֻרּכִ

רֹועֹות הָ בִ ׁשוּ  י ִמּזְ

ף פעם לא יגע 
  

ָאַמר: "ַמה ִיְהֶיה 

ָלקּום ְוָלֶלֶכ ךְ יִ ָעלַ 

ִנית שּכַֹח אֹוִתי ְוׁשֵ

י ָלְרחֹוב  ָלׁשּוב ּכִ

לה אבל היא מי

ל ּתֹאַמראַ 
י ֶאת זֹא ּכִ

בִ  ׁשְ יל ֶזהּבִ

נחנו מרגישים ש
. אנחנו רואיותו

ה מכניע אותאת

 להקת החימום
רה העברית בכ

אפשר כמעט ל
זה מגיע לשיא

מת ,שהי של א

יפה תלבשי ו
כותבת האשך", 

 מתלהבות מול

ֵלילבְּ 

שַעד 

שה שאףית הא
 :ות והיא עונה

ָאז ָא

י ָע ּכִ

ְוִלׁשְ

לֹא ל

קה. שתיקה קל

ניעה הרי פה אנ
ו יכול לצפות א

ם האהובה שא ג

לה הם לדעתי
ואולי גם בשי 

.  

אות כנשים שא
וז ,כותב תרמן

אלתרמן מפיה 

לא קטי / חרי
יעה. "אם צריך

   בֹות
   .ה

    ,ת

חיאות כפיים 

    ִאם ֶאְבּגֹד

    ,ת

צייר בדמיונו א
ה לשטוף רצפו

ה   "ֲאַחּכֶ

   אֹור.

ה    ,ֹות לֹא ֶאְבּכֶ

  ְחזֹר".

ית יש פה שתיק

   ,ֵאֵלךְ , כת
  ר.ְחזוׂ אֶ ר, לֹא 

אַ ל  ׁשְ     ,לּתִ

ים לבנים של כנ
אחרים שלו לא 

נה לגעת בה ויש

ל השורות האל
 , של אלתרמן

לה.את נכתבה 

נרא .פוטוגניות
ם אחרים שאל

שאותו כותב א 
   :דהימה

"אם תלכי אח
ן ראשון של כנ

ְך בִּ  ָחבסְ ְך ֶאְתַהּלֵ
ת ְקִטיָפה ַמְבִריָקה

ְך ֲאַקְרֵצף ְרָצפֹות
ה.בֵעינַ  ַמְלּכָ   י ּכְ

יך לעבור למח
  : עוד יותר

 ָאַמר: "ַמה ִיְהֶיה

ֶרתֶאֱעזֹב ְמֻיּתֶ  ךְ וָת 

ההלך שרק מצ
ה אשה שמוכנה

ם ָצִריְך ְלַחּכֹות ֲא

א ָאְמָרה וּ  ָפֶניָה ּבָ

ם ָצִריְך לֹא ִלְבּכו

ח י ּתַ ֵאַדע ּכִ ר ׁשֶ ּקָ

ובה מיידיין תג

ָלֶלֶכ ִלי ּתֹאַמר ם
 ּתֹאַמר לֹא ַלְחֹזר
ָבר ַרק ֶאָחד אַ  ל ּדָ

דברים על דגלי
תרמן בשירים הא
בה שאי אפשר ל

ברים האלה וכ
 מוצא בשירים

מֹוהָּ     ". ּכָ

ה שהשורה הזא

 

 

 

 

הרבה יותר 
ריקורה בשי

 ,ובשיר הזה
טלנובלה מד

": אמרהוא 
לב הנה דגלו

ִאם ָצִריך
ת לֹוֶבׁשֶ ּכְ

ִאם ָצִריך
ְוֶאֱהֶיה ּבְ

  

והגבר שצרי
מנסה אותה 

ָאז 

ְואֹו

זה כבר לא ה
קשים לאותה

"ִאם

ְך ּכָ

"ִאם

ָהִע

וכאן כבר אי

ִאם"
ִאם
ַאְך

ואם אנחנו מ
שאפילו אלת

האהוב נהויש

אבל כל הדב
ביותר שאני 

 ָיֶפה ֵאין ַאךְ 

ואשרי האשה
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 מאיה בז'רנו

  תמידית בחיי כמשוררתה ונוכחותעל 
  

   .ותמיהה של פליאה .של כמיהה מושא - נתן אלתרמן

   .להדהד בתוכנו כמה ממשיכה שירתו

   מושא? –נתן אלתרמן 

תגר ברמה מא .של חיי כמשוררת, בהווה של חיינו תמידית הוא נוכחות .הרבה יותר ממושא
בכל יצירה , שהיא סימן היכר ייחודי הנמצא בכל שיר שלו, וירטואוזיתוהאסתטית הצורנית ה

  .האישית והפובליציסטית, שלו

היכולת למזג בין יופי וקסם מהפנט של דימויים  .'כוכבים בחוץ בספרו ' מתרכזת הפעם אני
מערכת סימבולית  חודי לביןבריתמוס יי, דוחידתית מא, סגורה, בגבישיות מושלמת, ויזואליים

עוררה בי תמיד השתאות והערכה היכולת הזאת  מיתית.., ולאומית פרסונלית אוניברסלית-א
 2003-שיצא ב .שירה מול טוטליטריות :על כך בדיוק כותב פרופ' עוזי שביט בספרו גדולה.

 שיתלנושאים גדולים של ההיסטוריה האנו אלתרמן יודע לרתום את כשרונו השירי העצום
ולעשות זאת באופן מרגש וכובש באמצעות  .לגילויי החיים שמעבר לגבולות הפרסונלי הפרטי

אישי , עירוני לאינטימי לית הנפלאה שלו. להפוך את הכללי הציבורימוזיקהלשון הציורית ה
 או ב'שיר והפואמה שמחת עניים., ואת האישי פרטי לאוניברסאלי. כך בשירי מכות מצרים

  עוד שירים בקובץ הזה.ו משמר' לבתו.

ומשום כך אני מעדיפה , בשירתו ולכן גם לא משעמם ועם זאת אלתרמן לעולם אינו דידקטי
להתלוות , רצון להיות בו אותי ומעורר בי הוא תמיד מרתק - אחרים אותו על פני משוררים

  .שהוא בונה להסתובב בתוך העולם התיאטרלי הדרמתי, אליו

  אני מזכירה אותו במפורש: ", 6 יםעיבוד נתונ"ב, ייבאחד משיר

   "השיכרון המשלה של אלתרמן אותו כטלטלה להזמין/ אושר לממש את נופיו גופה." 

   ועם זאת אושר. יכרון ואשליהז

, באוניברסיטה, של חיי גם לאחר שלמדתי אותו 20-בתנופת הכתיבה שלי בירושלים בשנות ה
שילר -אלזה לסקר, בודלר, ולים כמו רמבולשוב לשיריו לצד משוררים גד, המשכתי לקרוא בו

, זך, אמיר גלבוע, רביקוביץ ליהכמו ד, ביאליק ומשוררים חיים אז, סקיבטשרניחו, רילקה, פוגל
 וקנאה לא מעוררת השתאות, זוהרת אלתרמן הוא תמיד פסגה שירית - במיוחד אבידן, עמיחי

, הוא רק גילה :כלומר, חשףהמושלמת שמגיעה לדרגת חוק טבע פואטי שנ בכושר ההמצאה פעם
  ?ואיך לא ראינו אותו אנחנו עד כה, נויונסתר מעינ, חשף משהו שהיה נמצא וקיים תמיד בעולם
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אי נחת עם גם
לירי יותר שי

,דביסי, ראוול
כדרך בלעדית
ס אצל ברגסון

לי יתה מובנת

לשוני נוסח ס
כמה, המאגית

,אנושית אפילו
שישים לעומת
המקסים אותנו
,קת כמו פחד
האוקסימורונים

 35גליון 

פע וררו בי לא
ובת ביטוי רגש

ר, סטראווינסקי
 של אלתרמן כ

זמן וריתמוסו: 
נרי ברגסון היי

ספוסוח, למשל
חק מהשפעתו 

לא א, לגנטית
ובטל בש תרפה

ה, עמוק ביפה
צוחק, מית לעד

ה. ידון הברוש

ע ות המחורזת
לטו שית שונה

ראה ס - חרים
ת רכו הפואטי

בספרו אלתרמן
אנ רפתי הנודע

ל, חופשי אישי
דחות ולהתרח

א, ת ויפה מדי
שוט נחלש ומת

צורך ע, ש בנו
פתאומ, ין קץ

 קניה/ ירח בכי

ליומוזיקה, שלו
ומית אישת קי

   

  . מכוון

ים חדשים אח
ץ תמיד את דר
זך על שירת א
הפילוסוף הצר

עדר תחביר ח
לד, יג משירתו

מושלמת היותה
פש עונים אלו

יש, כי יש בי .
פגישה לאי מו:

מו מנורה בזיו 

  תרמן

ודה ושקולה ש
מתוך אמת, ה

ת צרוף וקצוב. 

במ משובש.. לו

ת יצרה מקצב
י מוכנה לאמץ
 החריפה של ז
התבססות על ה

הע, ל אלתרמן
א פעם להסתיי
וד בה בגלל ה

טי של שלילה
.פייםותותם וי

וביטויים כמ 
תי בסכיניה/ כמ

 מרצה על אלת

הקצביות המדו
י לסטות ממנ

יותר פחות חודי

כאוטי אפיל, ר

ה המודרניתזיק
הרגשתי שאיני
יקורת הנגדית

. תוך הודרנית

ם הקיצוני של
גרמו לי לא, ן

לחשו, ר ממנה
אבל תוקף הש 

מוחצים באמית
.בקלאסי -מר 

 שמחה יפה בת

מאיה בז'רנו

ה, ובכל זאת
ורצון חתרני
ובתחביר ייח

מלוכלך יות

מוזוכמו שה
כך , ברטוק

והב בשירה.
ובשירה המו

   .בהחלט

האסתיטיציז
אבות ישורו
שיש להיזהר

. לא טבעית
ים המהדימוי

כלומ, תמיד
קופאת כמו 



I M 11 ון .3

מוני עוד רבים

ספרו של עוזי

אמירה אתית
מצרים מדגים
ם באופן גאוני

מצרים.' מכות

את מציגה, ה
צורנית פרטנית

שוב כדי לנסות

מעמידים ואלו
עולםהוא ל ת.

 מחֹול

 ובד

 ם
ִים ּמַ  ך ּכַ

 בעיר
 יר

 ֹון
 אמון

שת אותי וכמ

בס נכתב עליו

מן יוצר בעל
מכות  ומחזור

רגיות של הקיום
בתוך 'שירי מ

אימי המלחמה
ובאסתטיקה צ

ין להם שוב וש

ו, ת והמהירות
הסואן במהירות

ְסַחְרַחר לֹא ִמּמָ
 חר ֲאִני כחול

. סמכני ַעד או
ד.  ַמִים ִמן ַהּכַ

ִים ְלָדם ָהיּו ַהּמַ
י דם שופך רי, ּכִ
ר, ָאְדמּו ֵעיֵני ה
ְולֹא ָחְרָדה ָהִעי

אֹו ּמָ ֵאין ֵקץ ַלּצִ
, זַֹהר ַעל ִעיר א

יֶהם ַכּדֵ ֵאׁש ּבְ  ּכָ
יֵדיֶהם.  ָאנּו ּבִ

עמוקה שמרג

ואת מה ש ם'

א, ת מעורבת
בכלל ו יטיים

הסבל והטר, ה
אלו התקבצו 

שמראה את 
ד ומקורי מא

י חוזרת להאזי
שלהם. 

הדחיסות, הרבה
ה, הטכנולוגי

 .גדולה

 ם.ד :ת מצרים

רַחר ֲאִני, ָאִבי, 
ר ֲאִני, ָאִבי, ניח

ְביוֹ  ם שודֵקִני ּכִ
ֵנֶטף  כני, ָאב, ּבְ

ן,  כֹוִרי ַהּבֵ וִרי ּבְ
כֹוִר דם ָטהֹור, ּבְ
ֵאר כּו ָעְמֵקי ַהּבְ
ִעיר, ו ם ָהָיה ּבָ ּדָ

י, ֵאין ֵקץ, ָאִבי 
כֹוִרי ִרים, ּבְ כב ּגֵ

ֶמיָה ָאב, ָקִמים כ
ן סּוִמים ְוא יָה, ּבֵ

 ם בעצם אמת
חדש. 

רי מכות מצרים

הוא גם אישיות
יבוריים והפולי

המלחמה, האסון
ע וחכמה כל 

,של פיקאסו
של קו מושלם

אני רט ושוברט
סיות הנצחית ש

יא המהודקות ה
,בזמן המודרני

כיאה לשירה ג

את שירי מכות

ְסַחְר
ניחר
ֵק ַחּבְ
סמכ

כֹו ּבְ
י ד ּכִ

ָחׁשְ
י ָד ּכִ

ָאִבי
ּכֹוַכ
ֵמיֶמ
ֶמי ּדָ

ל כך מגלמים
בכל קריאה מח

'שיר ת מחזור

אלתרמן ה, לו
החברתיים הצי

ה, רוע האנושי
ואמת ידע רגש

ומרשימים. 

לאה 'גרניקה'
שבה בדרך ש ת

בן או של מוצר
אל הקלאס, הם

של אלתרמן הי
ב, אלי גם כיום

, יא כשלעצמו

 השיר הפותח

ר  ָכב ַהּגֵ
 ּוְבֵאר.

ֹום שני, 
ַטת ָעִני. 

ִמים  ּדָ
 ת ֵאיִמים

ל! יר, ַהּצֵ  ּדִ
 תֹו ִצְלֵצל.

 ער.
ֵאר י ַהּבְ  ל ַעל ּפִ

ָרב...  ם ׁשָ
 ה ָהָאב.

ליים כהויזוא
, ראים צעירים

בתי לקרוא את
הזכרתי קודם.

ה הגדולה של
ת על החיים ה

הר גע בתופעת
ר, רכבות ויופי

ח דרמתי עזים 

ביצירה המופל
יעור והאכזריות

של בטהוב וניה
עמקי צפונותיה

שיש בשירתו ש
ואקטוא נוכח, 

וזה מפל .יסטי

את וצה לצטט

ֶרְך ּכֹוכ אמון, ּדֶ
ים ּו ֵני ֲאַגּמִ ש ּפְ
ַיֲהלֹו ה, אמון, ּכְ
רּוַט ְלָמה ְוַעד ּפְ

ִאיׁשֹון  לוהבת ּכְ
ַצֲעַקת –שֹוֶאֶבת 
ֶאל ַאִד –ה ָיֶדיָה 

לֹות ֵאר, ְוַעד ּכְ ּבְ

ֵני ְיׁשֵ  ִנים ועהר ּפְ
צֹוְנחֹות כפטל
ְפֵתיֶהם י ַהַחי ְוׂשִ
כֹוֵרי עֹוֶנה ן, ּבְ הּבֵ
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העוצמתיים 
קור - אחרים

אחרונה שבב
אותו , שביט

מלבד השיר
הומאניסטית

הוא נוג .זאת
מור - ממש

תמונות ושיח

נזכרת  אני
הזוועה והכי
וירטואוזית. 

וכמו סימפו
אל מ להגיע

עניין נוסף ש
,אותו בינינו

אינו אנכרוני

לסיום אני ר

ף ֵליֵלְך, ֶנְחׂשַ
ואורו לֹו כא

ׁשּוָפה ְוַקְמּתְ ּכְ
ְחְלפֹות ַעִמּמַ 

רּוַטת ָעִני ל ּפְ
ִפי ַעְלָמה ׁש ּבְ
ָכה ָקְפָאה ָמׁשְ
ִלי ַלב ְוָעף ַהּדְ

ה שני זֹוֵה ִהּכָ
ַצּמֹות ַעְלָמה
ּדֹוְלִקים ִריֵסי
ָאִבי, קֹוֵרא ַה
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 גד קינר

שמחת ענייםב"שיר של מנוחות" על   

ה ּתְ וְ לַ לֹא ׁשָ  ֵעת ַחּיָ . ַאְך ּכָ   , ְולֹא ַנְחּתְ
  .ַרְעָיה, ב ְמנּוחֹותֶר ֹון ָלנּו עֶ עֹוד ָנכ

  

ָלִאים ּתְ עְ גַ ָר וְ  ךְ ַחּלֹונֵ  ּוָפַתְחּתְ    , ּבֹו ּפְ
  , ע ֲעִריסֹות ּוְתלּוִייםנַּ ְוָהרּוַח ּתַ 

ֵני ֹצאִני ְוֵאילַ  ְוָהרּוַח     יּתֹאַמר: ּבְ
ְרָנה ֶאת  ַזּמֵ יר ַאְלַליּוְנָערֹות ּתְ   , ׁשִ

רּו ְנָערֹות: ַצּמֹוֵתינּו ְקָלִעים   , ְוִזּמְ
  , ֹלִהיםאָעֵלינּו ָיֶפה לֵ  ְוָהֶעֶרב

מוֹ נֵּ ְוהִ    , ְכנוּ ֶעֶרב ָחׁשַ  ה ּכְ
רֹות ֲאַנְחנּו.נֵּ ְוהִ    ה ְמַזּמְ
  
  , הָהרֹואָ  ּתְ ּו ַצַער ְורֶֹגז ַאְך אַ בּ ַר 

י ָנכֹון ָלנּו    ַרְעָיה. , ב ְמנּוחֹותֶר עֶ ּכִ
   

ֵאׁש  ִמי ְוִהְרַהְרנּו ּדּוָמם: ֵרף ּבָ    ִיּצָ
ָ יִ  ּוִמי   , ףֵר ּטָ י יִ ִמ וּ , תבַּ , טֵק ׁשּ

ָ ּוִמי יִ     ְואּוַלי, דָד בָ ר לְ אֵ ׁשּ
ם רּוַח ל קּום ּבֹו ּגַ   ַאְלַלי.  רַמ וֹ לֹא ּתָ

  , ה ִהְרהּוֵרינּו רֹוְגִעים ּוְגלּוִייםנֵּ ְוהִ 
  , ֹלִהיםאלֵ ָעֵלינּו ָיֶפה  ְוָהֶעֶרב

מֹו נֵּ ְוהִ    ְכנוּ ָחׁשַ ֶעֶרב ה ּכְ
ִכים ֲאַנְחנּו.נֵּ ְוהִ    ה ֲחׁשֵ
 

ְלּתְ  ּלַ יתלֹא ִח , לֹא ּפִ   , הָהרֹואָ  ּתְ אַ . ֲאָבל ּכִ
י ָנכֹון ָלנּו ֶעֶרב ְמנּוחֹות   ַרְעָיה. , ּכִ

  
ִלי קֹול ְך ּבְ ה ְוָנְגָעה ּבָ ְמָחה ָהַרּכָ ִ   , ַהׂשּ

ָער ָהעֹוֵטר לָ  ֵ ין ַהׂשּ ה, ְוִהְלּבִ   ַרּקָ
ַע ְוָח ְוָהאֹׁשֶ  ֵלילַ  ּתְ ְר וַ ר ִיּגֵ    יּכְ

יר ַאְלַלי. לֵּ הַ בְּ  ם ָיֵרַח ְוׁשִ   ְך ּבָ
ְר  : ֶזה ּדוֹ ְוִדּבַ    ְבלֹוִאיםי ָהעֹוֶלה בִּ ִד ּתְ

פָ  ּתֹו ַהּיָ   , לִֹהיםאלֵ ה ַוֲאִני לֹו ִאׁשְ
ָניו ְוָח וָ  יׁשַ ֶאְרֶאה ֶאת ּפָ   , ְכּתִ

י ׂשְ ךְּ בְ ְולֹא אֵ  יַת פָ , כִּ ְכּתִ   .י ָנׁשַ

. על הסף בולט לעין הניגוד שמחת ענייםל מנוחות" פותח את המחזור החמישי בפואמה "שיר ש
 –קליל של המשקל האנאפסטי הטיפוסי לאלתרמן -המקצב הואלסי הריקודי, מצד אחד, שבין
רק מבליטה את , שהיא יאמבית, (המילה האחרונהיה -חעת -כ -אךנחת. -לא-ולוות -ש -"לא

 - רב-ע -נו-לכון -נ -יחה על הברה בלתי מוטעמת אחת) / עודלי הג'אזי שבפסמוזיקההדגש ה
-האירונית, סונגית-המודגש על ידי החריזה הסינג, קברטי-מקצב סלוני –" יה-ע-רחות  -מנו

המהדהדת בשירי , וגו'), אללי- ואילי, ותלויים-פלאים, רעיה-ג' (חיה-ג', ב'-ב', א'-א', מקברית
ההקשר הבלתי הולם של שיר גותי שעניינו דעיכה , ימצד שנ, לבין –הילדים של חנוך לוין 

לזקנה ולמוות. מן הבחינה הצורנית כמעט , מהזדקנות עם זכרי נעורים, סיוטית-רוגעת, איטית
שלו , שזהו שיר סארדוני רווי הומור שחור, תוך הסתכנות בכפירה בעיקר, שאני מתפתה לומר

  לזמר אותו...  –ועדיף , די ריקודתוך כ, הייתי אלתרמן הייתי מבקש לקרוא אותו בקול
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יא שהשיר לא
י: "לא שלוות
מובילה לשלב
-יך חוויתי רב

כדרכו של, זה
אך, כן עבורנו'

"ערב", קרי, ת"
"Ruhe ,מצב'

ומלאי הצער, ה
,מנוחה נכונה"
ראשונה "כעת
ָך ּתֶ ָרה ִאׁשְ ְלׂשָ
סקנה שהדובר
אולם זה יקרה

,מבטיח טוב, 
פיות המטעות

לנו המשורר הי
הורציוס הרומ

המ, ומתמשכת
והמוות כתהל
רעיה". חיווי ז

'מוכ, מתין לנו'
ו"ערב מנוחות

"estandשל 
ווה והמנוחהשל

רוף הסופני "מ
את השורה הר

ה ה, ּיָ ֵבן - ְוִהּנֵ
ומגיע למס, יה

, יים המתישה
,ודיו התנ"כיים

ת יצירת הציפ

שונות שצופן ל
in me  כדברי

חיים מייגעת ו
שלב ההזדקנות 

, ערב מנוחות
ראת 'ממו" בהו

מצבנו הטבעי; 
גום מגרמנית

חיים חסרי הש
רפרר גם לציר
הצירוף החותם

עֵ  ת ַחּיֵָאֶליָך ּכָ
לים את האלוז
של מלאכת החי

ל הדהוע, יה"
בטכניקת, עשה

הפתעות הראש
edias res –ם 

ם חווית חמסכ
ת של השיר: ש
עוד נכון לנו 
רכים: "נכון לנו
ה והמוות הם מ
מנוחות" בתרג

המנוח מן ה, ה
מר, עם "נכון"

ף. פסחתי על ה
ׁשֹוב ָאׁשּוב , ר

'. הקורא משל
מן האינרציה ש
צירוף "כעת ח

א מבטיח למע

 מנוחות

ואחת מן הה, ר
אלא באמצעם

עותן הדובר מ
מה המרכזיתהֵת 

אך כעת חיה/ 
פחות בשתי דר

הזקנה, אים לנו'
ו"מ, הי החיים

הפנסיה, מלאות
יחוד בקישור 
פתייני ומלטף

ַוּיֹאֶמ -למשל 
'בעוד שנה' שו

שיחלץ אותה מ
עתידית. והצ
ה. אך מה הוא

שיר שלא את

בפזמון החוזר
, ילת הדברים

מלים שבאמצ
תבקש שהינו ה

"א-המשתמע מ
תן להתפרש לפ

'מתא –פשוטו 
שחוקה לשלה
רושו עידן הגמ

ביי, "מנוחות"
, במסווה רוגע
ל, ח מן המקרא

ופירוש –ח' י') 
ענת "משהו" ש

זו הבטחה, נה
ישועה, קרי, ה
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גד קינר קורא

השיר נפתח
מתחיל בתח

, ולא נחת"
המסקני המת

ה, משמעותי
נית, אלתרמן

גם "נכון" כפ
כמטאפורה 
מנוחה' שפיר
והרוגז. אך 

למוות , קרי
חיה" הלקוח
(בראשית יח
מבטיח לנמע
רק בעוד שנ
מבשר לידה
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סטירת לחי, ת

העל- תחבולת
המשולב של, ע

 השמור אצל
/ והרוח תנע 

,ית "פלאים")
ת בשוויון נפש
וד הקוטבי בין
ונים: מקוהלת
ח את המחזור
, דרך השלילה
שהתפשטה על
הן יולדות מעל

, עיקר מניינו
-הקינה האיובי

הן, ת כחבלים
מותיהן היפות
,חורי הקלעים
 המהירות בה

ו ריאליזציה ב
,לא "לאלהים"

המאושש, ירה
והנהבין ", בית

ם אימת קיצם
 נכון לנו ערב
נאמר על זקנה

ועכשיו, השנה
"כי" (ולא, ה)

כרח במשמעות
 "נתנה תוקף"
השאוב ממילון

 35גליון 

סף מוות, אות'
  ה.

ע המשורר את 
המבעלא , בט

והמגמד "בת"
, ת בו פלאים

רבולה האירוני
מולה המנדנדת

ת את הניגוטל
ו ממקורות שו
נעורים" הפות
ות קיומית על 

רך ה"ערבית" ש
לים פשוקות ה

ת מאפיין את
רות את שיר ה

מותיהן קלועות
צ –ואם תרצו 

מאחת הזוועה ש
ת המייצג את

כי יש , להים"
אל, הוא מחשיך

ביטוי כפי, נוש
פרובוקטיב-ית

שית החיים עם
/ כי, ת הרואה

שאלאנטי הזה נ
ה, "כעת חיה"

נווט את מבטה
   רעיה.", ות

אולם לא בהכ 
הרמז לתפילת 
 ובהיטרפות ה

וות או 'גמלא
 מלא בשכמות

במהלכו מקבע
המבלל: כפיית 

נוי הפטרוני ו
 חלונך ורגעת
למרות ההיפר
ואנשת כאם חמ
ית ביניהם מבט

המוכרת לנו, 
מ"שיר לאשת נ
תה של משמעו

דר, הווייתה)-י
ו"ברג,  אליוט

  

מוות-זקנה-דהי
שר,  המזמרות

משמע צמ, ים"
ו, מובהק שלהן

על וחושפים את
דימוי מבעית, 

עלינו יפה לאל
ת שאת אורן ה
תם של בני אנ

ניהיליסטי-קית

קווה של ראש
אך את, ר ורוגז

ש-החיווי הנון
חלפה ה", מר

בר הגברי המנ
 לנו ערב מנוח

, וות המתקרב
פרשנים את הה

ובשקט , באש

אלא מ, שמחה
וכל השיר , איו

שב, ת הראשון
אלתרמנית בכ
(המתויגת בכי

"ופתחתיות): 
ת הראשונה (ל
הבאה הרוח מו
יכות המטונימי
,ית של הטבע
בלים והבל" מ
וא טוען לישות

מאשר את אי, 
לחן" של ט. ס.
 פור" של לוין. 

 הכרונוטופ לי
הנערות, עורים

"צמותינו קלעי
 סמל היופי המ

המכסים ע, עים
ו ערב חשכנו"

פעים "והערב ע
אך לא לנערות 

 הצוחק למשבת
ה שווה גרוטסק

   

 מפולשות הת
זמון: "רבו צער
ורוגז" (ודוק: ה
 הרואה" (כלומ
 דרך עיני הדו
ועכשיו) "נכון 

ות לזקנה ולמו
פס חלק מן הפ

"הסטנדרטי" ב

לא בן ולא ש
אלתרמן לקורא

בת גולשת לבית
והשירה הא, שיר

יה" האהובה (
הובותיו השירי
ה האינוסנטית

כשבשורה ה, ת
שהסמי, תלויים

שות ניהיליסטי
/ לא הכל הב 
שנדמה כי הו, 

,"הכלייג "לא 
 באתר על שול
ה איכפת לציפ

סימי הזה של 
שבו סמל הנע 

 תוכן שירן? "
 'תלויות' על 

המתעתע, שולל
ם ב"והנה כמו
גם בהיגד המפ
, רב אמנם יפה

" כדברי גתה 
המותחת גזרה 

מרות אנחנו". 

הדובר לנוכח 
 האליפטי בפז

"רבו צער ו -ן 
"אך את , !)

 מכלי ראשון 
כאן ו, לא "כי"

אימה שבמודעו
בה תפ,  אחת

מות הזוועה " 

 של השיר? ל
לצלת שחולק א

ת הנכזברומנטי
ניסטית של הש
וני על ה"רעי
שוביניסט לאה
לויים". השורה
ארה סארקסטית
תינוקות וגם ת
 באותה אדיש

,בתי, ל הבלים
,שמחת עניים 
באמצעות הס 

ו חולה מורדם 
ועד ל"מה, בקט

ודרניסטי הפס
, כו של הבית

 "אללי". ומהו
והן, בהם דובר

" המוליכים ש
 המבוטאת גם

וג, ה על האדם
ה חבוטה: הער
טופנס בשמים
,אפורה "והנה"

מזמ והנה/ שכנו

מפוכחת של ה
תנקזת לסיכום 
יה." אמת נכון
ומוות בתלייה

עדה , קרי, אה
אל, ה פני עתיד

 מעצים את הא
עשויה כמקשה

 – הכיפורים 

והמתעתעות
אירונית מצל

והתחזית הר
פמינ-האנטי

הגבר ההגמ
משוררנו הש
עריסות ותל
נחשפת להא

גם עריסות ת
לידה ומוות
(ומ"לא הכל
הראשון של
,אך למעשה
השמים "כמ
לקבר" של ב

והכיווץ המ
בניינו ומהל
אפוקליפטי 
ה"תלויים" ב

םהן ה"קלעי
אותה זוועה
קופצת זקנה
של מטאפור
אותו "אריס

על ידי האנא
ערב חשמו כ

והציניות המ
מת, המחריד
רעי, מנוחות

בטרם עת ו
רואהנמענת 

"עוד" הצופה

והבית הבא 
הע, הטעונה

במחזור יום
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ויש גרוע, וות
אין זוגיות, יח

ה בהרבה ממה
,בהתכנסות, ט

לג התופח של
ה: "ומי יישאר
הוא זקוק יותר
גם רוח לומר

יפה לאלהים"
בערב, למעשה

עינוי המילולי
נת כוירגיליוס

/ ו ערב חשכנו
,חוזרת "והנה"
,גם זכר הזמרה

מתחיל בצירוף
ו מצפה לשלב
גיעה מהמולת
כי יש בו סוגי

הזמרה, יפעה
בין, בית השני

ות הראשונות:
דוכס לכאורתי
חוורון המוות
של כליונו של
-וביסוד סמלי

וגם הקינה, י)
היינו: המדובר
ית את המחזה

המבליטות, יר
ב והאבל. 

פרנציצייה במ
ש-אין דו –" ם

ות זו מחרידה
אם בשקט, קט"

כדור השל, ה
לכל זקן וזקנה

האדם כשה את
"לא תקום בו 

והערב עלינו 
ם לוהזוועתיי

סתופלית מן הע
אשתו המזדק-

ית: "והנה כמו
האנאפורה הח

שג, המוות, לה
 לם ממנו.

מ, ורתא עימו
מפלל או, יחל

יש בו גם רג, ת
, ביחיד כצפוי

נרמזת בין ה
ת והכיליון בב
ורה על השורו
הם בגדר פרד
לשלב הבא של

ש, א רק קבלה
של ה"ירח" (ו
אפילו קונדסי

דה ,ל ידי נערות
ות אנכרוניסטי

חרונות של השי
את פורקן הכאב

אלתרמן יש די
דומםוהרהרנו 

יד וענותו. ענו
הוא מי "שישק
הליך האינרצי
מה שמזומן ל
שהיא פוקדת 

ב נגד גורלו: "

עים וגלויים / 
ינו" הבודדים 
כאן הנאה מפיס
-יל את אהובתו

החותם את הבי
בסיועה של 

הליל, חשכים"
נאלם בו ונעל,

ב ההשלמה פו
. איש אינו מיי
נכונה של המת

ולא , ברבים, "

אוקסימורונית 
יאוש הבדידות
ס והשלמה שו

,בנמענת, ינות
ול, בנת שערה
ולא, סימביוטית

יופי רומנטי ש
וא, ילדי, עליז

הוא מבוצע על
כירה בהתבוננו

 חנוך לוין.

ן השורות האח
לא גם מונעת א

ם הדין. אצל א
ת את הבית: "
מררת של היחי

המאושר  עתם:
לל ביותר בתה
מי שיסבול מ

מאחר , ביותר
התקומם כאיוב

הרהורינו רוגע
של "הרהורי
פך: מוצפנת כ

המובי, חי המת
השורות ה-חנות

בקפיצת הדרך
"גענו לשלב ה

,נדם, ת הראשון

מוות אל שלב
לא חכית"., ת

צד מנוחתו הנ
תר של "מנוחו

אים הכלאה א
לבין יי, אשון
של פיוס אוירה

בעדי, לי קול"
המומחשת בהלב
תוך הזדהות ס
'מהלכים' גם 

תמיד משהו ע
ת הראשון כשה

המזכ, וית יופי
לה ויפעה של ח

דת לחלוטין מן
אל, ת הבדידות

חוטא ביוםדם ה
הפותחת, בזקנה

רפלקסיה מצמ
כהן העלו בדע
; אבל האומל

אלא מ, "יטרף"
העונש הקשה 
כוחו אפילו לה

הבאות "והנה ה
לויה' לכאורה

אלא להיפ, שים
הח, בר המזדקן

אל צמד התח,
שמע: עברנו ב

הג, ערב החיים
ות בסוף הבית

שלב הגשר מ
כך: "לא פיללת

ובצ, הוא מגיע
כן זהו של שיר

רון אנו מוצא
ה שבבית הרא
אבל לתחיה. א

ר" הנוגעים "בל
בת הנמענת ה

בהם אימוץ מת
', במותו, ליו'

רת אלתרמן ת
כבר נזכר בבית

אך רוו, אמנם
לי' הרווי בחמל

מת הזאת נפקד
רק מדגישה את

מזומנים לכלאד
א הבדידות שב

יש רק ר, מיכה
נצה וליאונרד 
ש מן הגאולה
וא לא מי ש"

היא , הבדידות
וכשתש כ, ברה

אין בשורות ה
ה 'ברגיעה הגל
הים" ולא לאנש
כיסטי של הדוב
,פת של הזקנה

מש, ם אנחנו"
, הזקנה, שכנו"

שורות המקביל

המ, זר ברובו
המפוכח כל כ

אולם , החיים
ול, חה אמיתית
 וסותרים.

ש הבית האחר
מהולים בזווע

ובין הא, אתוס
רכה" ו"האושר
רון בזיקה לֵשי

שכן יש ב, פניה
שב'ליל, ת החי

ה מגולם בשי
ש, שיר אללי"

צירת אשכבה 
אותו 'שיר אלל

המנחמ, נותית'
א רשל, הזקנה
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העונשים המ
והוא, ממוות

כקבוצת תמ
שברוך ממגנ
בהשלמה יש

ה, העונשים
ה, לבדד". זו

מבעבר לחב
אללי". 

ולאור זאת 
משום נחמה

"יפה לאלהה
מזוכ-הסאדו

במדורי התו
והנה חשכים

"חשמשלב ה
שהדהדה בש

הפזמון החו
,הריאליסטי
הפרישה מן

מנוח, החיים
מנוחה רבים

בראש, ואכן
והנעורים ה

הארוס לטנא
"השמחה הר
או אוקסימור
הניסך על פ

המת, האהוב
מטאפורי זה

"וש, האיובית
י, ברקוויאם
א, "אשכבה"

הנימה 'האמ
את אכזריות
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דרת ההרצאות

  יובל זוהר.

לא  –נשית - נטי
ודתיים. ואותה

זו  –מראית עין 
 ואני לו הרועה 
 אלא שאז אנו
הבים, אלא הוא 
לארץ החיים מן 
הנאמנה לו הוא 
י אלוהים מועד 

  בר קודם לכן. 

ייחס למת החי, 
ודעות למות בן 
'. ואם גרסנו כי 
 אבך, כי שפתי 
כהמשך לדימויי 
ר הבעת הכאב, 
ת הפרדוכסלית 
ההופכת אותה 
צירה: "נפלאים, 
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המלווה את סד
: ייכת קליפער 

לפטרונותו האנ
"ודיברת:" נקו 

ם" לקראתה, ולמ
"דודי לי  –ם" 

ועה בשושנים",
וד" זה לאהבה
של המת השב ל
 ולא אל אישה ה
שכל הרואה פני
בנית החושך כב

 את פניו" כמתי
טראגית שבהיוו
שך עלי עולמי'
ה לשיאה: "ולא
ב נמנע מהם: כ
ספת של איסור
כפל המשמעות
ירה זו, היא ה
 למוטו של היצ

איה נעלמה" ה
: איתן ימזקי,ם

ר, אך בהמשך ל
–פיה, ככתוב 

העולה בבלואים
ר ל"שיר השירי
 מקבילה ל"הרו
אין פניו של "ד

שירת אלתרמן, ש
שב עוד הלך". 

מאחר שמצינו ש
ת שהואצלה לתב

רא את "ואראה
לא הטראומה הט
טיבי בהוראת 'ח
צימה את האימה
במבעם המשולב
תת מהלומה נוס

לסיכום:  כולן.
 היברידית ביצי
, שכמו הפכה 

" של הצמד "י
ה סממה. צילום

בטא באורח ישי
המחזאי" שם ב

תי, המת החי, "ה
לח אותנו היישר
היפה לאלהים" 
שייכות "לי", וא
תית, החוזרת בש

"מכל באיה לא ש
א לו. ולכן גם, מ
מתי", במשמעות

עד כדי כך, ונקר
בים יש כאן, אל
עין מוות פיגורט
 האחרונה ומעצ
וברת והדובר ב
ת שבזקנה ניחת
 היא הקשה מכ
ה בכל שורה 

שמחת ענייםת 
  תים". 

כי סערת עלי"
. בתמונה: אלי

התב הנמענת ל
"ה-  שהמשורר

ת הדובר האמית
" שול/ ואני לו

יומת "אשתו ה
סרה מילית הש

וטציה גות בקונ
רגום שלונסקי "

" ולאלאלהיםה 
קרי, "מ, שכתי"

חבל הפרשנות ע
לא פגישת אוהב
את מותה, או מע
לן, באה השורה 
ל בבכי של הדו

על הבדידות -  
שפתי נשכתי" 
עתים, הגלומה

מראשיתמובאה 
 מחשבות על מת

ליפ על השיר
בדרך הגדולה"

סמיך הדובר את 
, אלא בטקסט

רכאות רואה את
ם: "זה דודי... /
לכאורה גם הס
חרי "דודי" חס
אים" מן השאול 
רי "המלט" בתר
 הבוגדת ה"יפה
שאה את פניו וח

 לא נמתח את ח
צאה היא אחת: ל

רת אה על הדוב
 המחרידה מכול
לו פורקן האבל

כך גם כאן ה, 
עצמית זו שב"ש
וקסימורונית לע
מובהקת של המ
חיינו / המלאים 

הקמתמונה 
המצולמות "ב

לראשונה מס
בקולה שלה,
"דוברת" במר
פגישת אהבי

בשושנים", ול
מבחינים שא
"עולה בבלוא
הארץ שלדבר
שב, אלא אל

"ואר –למות 

אולם גם אם 
האהוב, התוצ
הזוג, המביאה
שורה זו היא 
נשכתי". אפי

האלם ביצירה
והתאכזרות ע
לעתים והאו
להתגלמות מ
נפלאים הם ח
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 שמעון לוי

פונדק הרוחותהערות על   
  

אחת מיצירות המופת של הדרמה ל) מאת נתן אלתרמן נחשב 1963( פונדק הרוחות הפיוטיהמחזה 
את ייעוד חייו ולמצותם באמנותו. המחזה זכה לחשיפה יוצא להגשים הישראלית. היצירה מתמקדת באמן ה
אם בגלל מעמדו , לרוב אוהד, רעיוני- דרמטילדיון תיאטרונית וכן - ציבורית רחבה ולביקורת מקצועית

  המרכזי של אלתרמן בתרבות הישראלית ואם בזכות איכויותיו המיוחדות של המחזה. 

] 130-117:1975, ; עפרת42-28:20במה , . [שבידטפאוסולפר גינט מבקרים הבחינו בדמיונו של המחזה ל
הגבוה בשני מחזות  - פואטית והביוגרפית - הארס –דמיון זה נסמך לא מעט על מקדם ההתכוונות העצמית 

פחות או יותר  מפא"יניקית- המסע החשובים האלה בדרמה העולמית. כמי שמעורבותו הפוליטית (ממסדית
ונות העצמית אלתרמן מתמסר כאן לפרישת כנפי המכוּ , ים אחרים)וימנית לאחר מכן הוכחה בכתב 1967עד 

, משורר- ו כמחזאיאמנות] במחזה הוא בא חשבון של קיפאון פקוח עם כלי הביטוי של 76:1962, שלו. [מירון
, וכן יסודות של תאורה, הרמזים רבים ליצירות אחרות, דימויים ומבנה, אליטרציות, חרוז וקצב, כגון משקל
הצטיין פחות. ככל הנראה עלה דמיונו המילולי והדרמטי על זה החזותי , אגב, שבהם, תפאורהתלבושות ו

טיפול אינטנסיבי בתחבולת , עיסוק נמרץ במעמד השחקן, והבימתי. אך עדיין נמצא ביצירה כניסות ויציאות
- ארס וכל אלה כיסודות תיאטרון העוברים טיפול - הבנה מעמיקה של החוצבימה , מחזה- בתוך- המחזה

  פואטי כואב אך קריר. 

אלתרמן היטיב לשלב אירוניה קרירה עם קטעים של פאתוס וכאב אמיתי ומשכנע; בעוד הפאתוס טמון 
כך במונולוג , כאשר נעמי "מוקפאת" על הסף, בסיום, למשל, ולהפך. כך, באירוניה ולעתים מבצבץ ממנה

, נתו של חננאל: "מה שהתרחש הערבבהחלט גם בדיון על הערב המוצלח במיוחד בנגי, שלה בהתחלה
]. ולאחר זאת: "אל אלוהים זה כלום! אל אלוהים זה אפס!" והקורא או הצופה 66אין לתאר!" [, יקירה

לשתי שמלות זהות שראתה , מין נציגה של הקהל, משמעות. האומנם התכוונה גברת ב'- מוזמנים לדו
  שכך חשב. , באלתרמן או לאי קיומו של אל כלשהו? כפי שניתן לחשוד, בפואייה

קליפות של - קליפות, פר גינטכמו במשל הבצל ב, הוא מחזה "מתקלף" המשיל מעצמו פונדק הרוחות
, הצגה המנוצלת גם כאן- בתוך- הנפש על מנת להגיע לגרעין מיהותה ומהותה. תחבולת ההצגה- "מקרי"

גה" העוטה אותה. "הודות עשויה לשמש מפתח לפענוח המעטפת החיצונית יותר של ה"הצ, באורח אופייני
, איננה רק פילוסופיה של צפייה, כמובן, ) וזו21לכל המופעים הרבים והשונים יש תוכן לכל חיינו בעולם" (

לשלו בפרט. על הבימה עולות דמויות של , אלא גם זו של האמן המבטא אמנותית את יחסו לאמנות בכלל
ולם מה עליהם לחוות ולחשוב. ההזדקקות למציאות ואומרים מעליה לצופים בא, "פלוני ופלונית", צופים

רסיסי זכוכית של מציאות , כביכול, הטוחנת, מוכוונת לעצמה אמנותכאל "חומר גרידא" היא מוטיב חוזר ב
  קליידוסקופ. , בין שתי מראות המשקפות זו את זו

נו מתקבל ללא נראה שאלתרמן מסתייג מרעיון האמנות לשם אמנות. אפילו במחזה זה הוא אינ, עםזאת
  ). הרי גם הסתגרות 69... שנעשה כחיץ בינינו לתבל חיה..." (אמנותמאחר שהוא מתואר כ"עולם ה, עוררין



 

  

תוכל 
, רנות

תיות. 
עזרת 

ק הוא 
ננאל 
קראת 
פונדק 

] .80 [
סוגיה 
 אלא 
חורבן 

ן לא 
- אי, 

משכן 
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רוחני שבתוכו ת
 השאיפה לטהר
אמינות ותקשורת

בע, מה. אלתרמן

פונדק,  וחיפוש
ח,  לך מולדת"
לק, ואפילו כאן

 אכן העולם. פ
לבד".י פיסוק ב

הן עוסקות בס 
לא הראשון , ת

ם על ההרמז לח

מן מתייחס כא
,פחותהידה  במ

כמ, ארץ ישראל
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ל חלל פיזי ור
אוי לתהות אם 
ה כלשהי של א
אזוטריות הסתומ

  חבל ביניהם.

ני למחזה מסע 
ם עצמם נעשים 

ו, רה הפונדקית
 החי הגוף הוא
 טרגדיה בסימני
, להתחכמויות

חורבן הבית–מת
כלום- ו של הלא

כמובן... אלתרמ
אם כי , ם. ועוד

ם קצת מעיק לא

 את קיומו של
רא, ם מסוג זה

לה לתבוע מידה
טי ומצד שני הא

היטב על הח וור

די. כפי שאופיינ
עבר. "הנדודים

שר, מר לחיים"
כי לאדם, עולם

 היתר "נכתבת 
מעבר, אך שוב

הוא ביסודו אימ
הפחד משממונו

כ, של היוצר, ת
משורר וכמתרגם

 גם דימוי אומנם
  ם מן העבר. 

מחייבת לפחות
עצמם- ע מוכווני
מותר ל, "ממשי"

מלודרמט- מנטי
משו, יה עצמית

מוקד-  דימוי רב
ע אלא תחנת מ

"בית חו,  ארעי
גם ע, א גם גוף

בין , ובה, לבבת
א, ות מילוליות

תסביך התהום 
ת רב כוחו של ה

בעת גם המוזות
כלי עבודתו כמ
רוחות אולי הוא 
ן לרוחות רפאים

  נדק הרוחות

מ, שרית בכלל
במחזות מסעו 

ו של העולם ה"
נת היפיוף הרומ
מועט של אירוני

ובעצם הוא , לב
א בית של קבע

 זמני וכפונדק א
פול: הפונדק הוא
חות בתמונה מל
 על התחכמויו

ת במציאות: "ת
משמעית הזאת- 
] 20 [  

מנופחים ובה ב
אלא לכ,  גיבורו

שפונדק הרמתי 
 הזה הוא משכן

פונלוי מרצה על

אם היא אפש, ת
פונדק הרוחות

כלכת בהוויותיו
רבת למחזה סכ

ובסיוע לא מ, רק

מושך תשומת ל
ל, למבקרים בו

הגוף כעולםל 
הדימוי הוא כפ 

 גם משכן הרוח
זרות גם בסיום

לת הלשון לגעת
-תלוצצות התלת

 או לבית בשיר. 

מבקרי ספרות מ
נה בכינור של 

 המחזה התרשמ
ם. כל הפרויקט 

פרופ' שמעון ל

וליפסיסטיתס
פלהתקיים. ב
שאיננה מתל

מצד אחד אור
בעיק, דימוייו

שם המחזה מ
משכן ארעי ל

] ע48אומר. [
, סוף המחזה

הרוחות הוא 
הרוחות החוז

ביכול, נכבדת
השני... ובהת
בית המקדש 

הרוחות הן מ
לאמנות הנגי
שם בתשתית

בינתיים, ארעי
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צמית. 
נקעה 
קפקא 
קנות 
חלטה 
אותה 
ת היא 
זוכים 
בסוף 
כבר 
הלא 
יבואו 
בדרך 

והם  ,
, וחות
 המלט
תרמן 
, וחות

פויות 
מותו 
נעמי 
שחייה 
סיפור 
א הם 
כרות 
עצמו 
א את 
, קנית

ת גם 
תובב 

מחזה 
וחות 
ממתין 

בד כבריאה עצ
פאוסט שנפשו נ

כמו ק' של ק, ת
ממט היוצא ל

רק ההח, אחרים
שה הוא הפך א
מתים והאמנות
ט ומפר גינט הז

לגאולה זוטא. ב
כפי שהסתמן, ה

סים בין החוויה 
והם עוד י, מש
ף הבית בס, ילה

,תו התומכת בו
פונדק הרוטב ל

הפילו הקברן מ
של אלת הרוחות

מויות שגם הן רו
יא של השתקפ

בן ד, אך המוות
תהילה ולכסף. 
קית היא זו ש
ני סופו של הס

לא –ר ועצמות 
גם במוטיבים ניכ
ול שנושא על ע
אני הוא הנושא

כשחק, פונדקית
התיבה המזמרת
טי לחננאל. מסת

שהוא כיום. המ
פונדק הרער ש

כל וללב והיה מ

שתסתבר בדיעב
כמו פ, האלוהית

מחפש משמעות
מו אדמונד של

ל. וכמו רבים א
למעש, פני נעמי

כי החיים , אותה
בשונה מפאוסט
אמנותי כמנוף ל

כי שם מקומה,
ני. סוף להיסוס
דם ובכי של ממ
סף בין יום ללי

 ו של חננאל.

אשת, יו עם רחל
פיר מועברת היט

]. אפ40לתוהו [
פונדק הדברג. 

דרך ובין הדמ ת
ב ומגוון להפלי
אל הוא גם מלא

לת, ליחסי ציבור
רעותה. הפונדק
את מפחדת מפ

כוחות של עור
עתיד כלשהו. ג

מושווים לעו, ת
במיוחד: "אבל 
צעד ושעל. הפ

שחקנים. , חווה
פך דימוי פתט

בהרבה מכפי 
אך מותר לשע, ר

נוגע לשכ, גנטי

מעין בריאה ש
קומדיה הנטה ב

הוא , שד החיים
כמ, ו השלושים

לא יחזור. בכלל
ר באמנות על פ
ה כדי להנציח א
למען האמנות.
של המעשה הא
,אטרוני במודגש

דימוי התיאטרונ
ד, א מתוזמרים

, ])69ל חיה..." [
מעבר לסף חייו

עקיבא וליחסי
של שקספקיץ 

לחזור לכאוס ול
של סטרינ לום
הן עוברות, תיות

ון תיאטרוני רב
הכפיל של חננא

הדואג ל, ן שלו
ות אישה את ר
ל אומר לה: "א

- , השבועה, דר
חיה למען ע, בה

חטוטרת מהלכת
אי בולטת כאן 

על כלהרוחות 
חקייני קול ומח

אבל הו, חננאל

י הממוסד נועז
מאוחר יותר נים

ופיוטי ואינטליג
גאולה. 

, עלות השחר
כמו דנ ,חייהם

אי נגישותה ללש
יו ביום הולדתו

ל, א עונה שלא
נמוגו. הוא בחר

והורג אותה, ענו
יב את ה"חיים" 

רפורמטיביות ש
סף תיא, וצבמה

ך לחלל של הד
א מומחזים ולא
יץ בינינו לתבל

כנראה , תחננת

ה מיוחסים לרבי
חלום ליל כה ב

את העולם מל
מחזה חלכמו ב

ות רפאים ספרות
המו, טרון וקהל

ה, האני האחר, 
מרגןהוא גם הא

. משלימוולוויי
ה ודחוס. חננאל

הנד, שהבדידות
חייה למען אהוב
עד שתהפוך לח
צמית של המחזא

פונדק הניכרת ב
קוף והתוכי הם 
קליע שנועד לח

אטרון הישראלי
ה רק שלוש שנ
מסובך ומורכב ו
חות המצפות לג

ה נפתחת לפני
ניצבים באמצע
גלל עקרותה וא
וחשבון על חיי

הוא, מתי יחזור
נ- הספק הלכו

ממושכנים למע
ת ייעודו ומקרי

מן מסתפק בפר
ף בין הבמה לחו

הופך, בר עצמה
לא, חיים ממש

לם שנעשה כחי
נעמי מת, מפתן"

התורה והקבלה
נת בעלי המלאכ
מנסים למנוע
, ת בין הדמויות

תרגם עתיר רוחות
מבקרי תיאט, ם

,אוד. פושט היד
נפש מן הגוף וה

סוגרטכן ואת 
הם הווה מושעה

פני שמ, לחמך
עמי משעה את ח
שנושאת נעמי 
. האירוניה העצ

תיאטרונית נ- ם
סתכלים בה. הק
הקוף נורה מק

לאחרים. 

דמת היה התיא
אך הועל 1959

הוא מ, איתן דיו
אצלנו המון רוח

היצירה, ה מסע
רות וגיבורים הנ
אקדמית שלו בג
נתבע לתת דין 

תו שואלת ששא
אל וכל הרהורי

מעתה מש, חייה
לממש את תכוון

אלתרמ, ה דתית
נותרת על הסף
מוטיב הסף צוב
ן אמנות ללא 
מו למשל ב"עול
אני רק מעבר למ

מזים. נדודי הְר הֶ 
יסר שנים. תמונ
מלאכות הרחוב
חילופי המהויות
ובליציסט והמת

שחקנים, וצרים
קן מצחיקות מא
ההולך לקחת נ
מאזכרות את ג
מו בתיאטרון ה
ה וזיכרון אינם

] ואילו נע51." [
כאשר השקים 

בלות".נה של ס
רפלקסיה פנים]

אלא כאשר מס
תיאטרון נייד. 

ל, האומנם, כוון

שים למאה הקוד
- רון הקאמרי ב

ב לצוק קופתי א
כי יש , ים. חבל
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כראוי למחזה
בדומה לגיבור
מהקריירה הא

הנ המשפטב
וכש, סיגריות

נותרה לחננא
למוזה עוד ב
לנצח. הוא מ
בסוף לגאולה
המחזה נעמי 

תחילה. מלכ
מעוצבת לבי
בהמשך... כמ

"שא, לנדודים

ֶההמחזה רווי 
נפרדים לתרי
וכאן אנשי מ

וגם ח, מרומז
הפו, המשורר

רוחות של יו
חלק, הדדיות

, של מפיסטו
, והפונדקית

בתיאטרון וכ
מפני שציפיי
בראו אותך...
, השתקפויות

"שנ –חננאל 
34השקים". [

אינה קיימת 
א דימוי להי

בסיפור שהת

בשנות השיש
הוגש לתיאטר
לא היה נחשב
עוד כמה שני
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רמן 

בשפה העברית
וזי של משקל

שיצא לאור, ץ

 השירית הזאת
לראות בכך לא
עמדה הכרחית
, נובל הצרפתי

הילד שנולד-ר
בנוסף חזרו, ה

,ת של בודליר
צרפת אל ארץ

סערהתקבלו ב

 תרומה גדולה
- הממושטרד 

לת של המכשף

  /לֵֹהינּו,

,ֵהִניעַ  ָלךְ  ָמה

 \ ּו ִלְראֹות־־־

 35גליון 

באלתר
עניים

שימוש שלו ב
פגניני וירטואו

כוכבים בחוץר 

ביזרי החטיבה 
לילדות ניתן ל

ע, ילדית-בית
לזיו חתן פרס 
חוויות המשורר

ש עשרגיל חמ
תיבה האורבנית
עימו בשובו מצ
ים ונושאים הת

מפעלו מהווה 
המבנה המיוח
 מסכה משוכלל

  ונה. 

י, ֱאל ּנִ ָעֵקר ִמּמֶ  ּתֵ

ׁשֹוֵממ ֲעִריָסה\ךְ 

עּו ּפֹה ָחְדלּו שּתָ

כוכב

חדש ב
חת עשמ

ארכיטיפלי, הש
לים, מכשף, פ

הספרנות שלו 
 כך.- 

 הגדול של אב
ם" ועם רמזים ל

מדה רגרסיב ע
 שאמר לה קל
 כי כל אותן ח
 ועלה לארץ בג
דע למודל הכת
ל אלה הביא ע

נופי, ם שקולים

של עברית ומ
פה העברית. ה
טרלי נהדר היוו 
הבה ועל כישלו

ָלַעד לֹא /  ִלים.

ַמר א ְצָעַדִיך ׁשָ
  ."ָהֵהם 

  

ָלִדים ׁשֶ \ם,  ַהּיְ
  ת".

ראל בר- כ

אה מח
שו  בחוץ

ות המשורר הא
יאבולו של מי

יצירות המכוננ
-ר שנתיים אחר

רובם ,אכן .חוץ
ת המכונה "אם

אלא ,  השיר
כפי,  הכתיבה

". ניתן לשער 
קבה לקישינב 
 שם גם התווד

את כל .צירתו
. אותם חרוזים

א קוסם גדול 
: תחיית השפ
 ולעיתים תיאט
רו, על פלא האה

אֶֹדם ֲעִגילבְּ /  ֵעץ

הּוא, קֹוֵלךְ  ֶאת
ֵמינוֹ  ִסּפּור א ִמּיָ

 רמז של האם. 

ֵאיָנם ָקִמים ֹפה
ִהירֹות ֲאָרצֹות ּבְ

 ישר

ת וקרי
כוכבים  

 אלתרמן לדמו
לתרמן הוא די

ודות באשר לי
שראה אור, יים

כוכבים בח של
דיר של הדמות
ה של נושאי
עצמו למלאכת

לד שהיה פעם"
רחית בין מוסק
ימודיו בצרפת 
 אותותיהם ביצ
ולין התרבותי.

י אלתרמן הוא
שהתחולל כאן:
ף קסם משחקי 
עולם ועל שבר

ׁשֹוֵקט ָהֵע/  ינּו.

   .ירח)

ֶא ַמעׁשָ  הּוא" 
ְוָקָרא\ְוָיַדִיךְ  ֹוֵנךְ 

דות, לעצב הנר

ְפלּו ּפ ּנָ ראֹות ׁשֶ
ים ה א \ ַגּמִ ְוַהְרּבֵ

ותנתבונ
לע  

שנים הפך נתן 
פך לאגדה. אל

להאיר כמה נק
שמחת עניספר 

וף האירופאי ש
חד עם אזכור נד
לאוניברסליזצי
מי שמכשיר ע
ותר להיות היל
 באירופה המז
אירופי בעת לי

יתנו , ואחרים
וקה מהמטרופ

  ל. 

ה יש לזכור כי
שוב ביותר ש

ל השירים בצרוף
ספר על קסם ה

ִטים ֵאֵל ִים ִנּבָ הּמַ

דֹוִלים. " (יָך ַהּגְ

: "השיר הזר"
ַחּלו ַעְצבּות ֶאת

דיר לאם, לילד

ְר ":דומיות "ַהּמַ
ה ֲאַג ל ַהְרּבֵ ה ׁשֶ

 הת

  

במרוצת הש
ומכמניה הפ

  וחרוז.

אני מבקש ל
הסו 1938-ב

דובר על הנו
יח, משם בא

רק ניסיון ל
כשמדובר ב
"כל יוצר חו
בפולין ונדד
אל הנוף הא
ג'יל לפורג' 
ישראל הרח

כחידוש גדול

על כל אלה
למפעל החש
ממושמע של

י להגדול כד

ם ַהיהֶ ֵמ גְ אַ ֵמ "

ּתּוַגת ַצֲעצּוֶעי

"או מתוך: 
 ְוָהִעיר\ָהֵאם

הנה אזכור נ

בהר הד"או 
ה ִביב ּדּוִמּיָ ִמסָּ
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(Festival 

תגלגלות מזמין
שים לפי מיטב

שהיא כזכור, 

וזר עם חומרה
ה : ""הזר ֲאַחּיֶ

יָנה א ְבּכֶ  \ .ּתִ
על, הן נושאות
ֹוכֹותְמעֹוָתיו בּ 

\ ֶנֶעְקרּו ִוּדּוִיים
שורר ובוודאי

Literaturwe

שים ומילים מת
הרעיה מתרחש

,ה האל זמנית

קצב קבוע וחו
השיר הנה " .

ְכלּוָבן. ֹות לֹא ּבִ
מה ה, המילים

מ ַהחֹוִלים", "ּדִ
ֶנ ויָת פָ ׂשְ ִמ ינֹוק 

הרקע של המ

erkstatt-po

ובמיני לחש ,ן
ר והיחסים עם 

נת בהם הקנאה

ות ילדים עם 
.פחדים גדולים

ים \ ּלִ ֲחָזקו ַהּמִ
לה מה אוחזות 
י  ָבּתֵ ִעם ֵנרֹו ּבְ

י \ ַני ָיקּומוּ  ּצִ ּבַ
נדירות נחשף 

oesie Berlin

ר שנקלע לכא
קשר איננו קשר

ומקננ, רבידיים

של מעין עליז
צב גדול ועל פ

ֶמר ִאיר ַהּזֶ , ַאׁשְ
השיר הוא מגל
, "הּוא ָעַבר ע

ְלָפ \ ַעד ֵיאּוׁש 
(רק לעיתים נ

ץ,"יח(

כזר, ולם כהלך
צוב שלו שבו ק

כמעט מור, ם

ה הוא מסכה ש
לכסות על עצ

יו  ֶאת ּומֹותוֹ  ַחּיָ
בהמשך ה ."שיר

ַחּלֹוֵנְך ְוָיַדִיְך",
יו   \ ִהיםּדֵ הַ מִגּנָ

( -- ְמאּוָמה"
(.

כוכב - ראל בר

הוא עובר בע
אל הקרקס העצ
בלתי ריאליי

 ל.

וף המילים הזה
ל ומשקל שבא

ה ית ּנָ ְלַח\, ֲאַכּבֶ
ִ ֲחרּוֵזי, ִקים ַהׁשּ

ַעְצבּות נות: "
י ָחָזק ָמ ּנִ וא ִמּמֶ

רּפֵ סִ לֹא  \ ֵאם
ה)ורש של הור

ג  114 ּגַ 

המשורר ישר

עוטה מסכה
את הקורא א
,הרומנטיקה

שה כשאולק

כיש ,בעיניי
של חריזה ו

נֹוָרה ִני ַהּמְ ְוׁשֵ
ֲהדּוק ֲהדּוִקים

מה הן מגינ
ִניָמה", "הּו ּפְ

ַאְך ָעַלִיְך ָהא
אזכורו המפו
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ת עלהמגוננו 
לו\את כאיגרת

 כתונת משחק

-  רמון החיים
21הבגד" (עמ' 

למשל על מות
אל, את זרה, 

משם קורא, ות
הנטישה בכוח
י נואש שכולו
שופנהאור ראה
טי הוותיק של

יב ָלךְ  ְוא, ַאּצִ ׁשָ

ֵקִדים ָהָרב ִיי ׁשְ

ֶאָחד / יֹום, ת)
שועטים קדימה
כל שיר אהבה

רסלי: ראשית:
,כישוף, קסמות

ֶכתּכֹוְכֵבי  \ ַהּלֶ
:)72עמ' תיו" (

,ָההּ ": "ה אחים
ה \ ָהֶאָחד  ְוִהּנֵ
.  

הכול הבלים .
תור על כל מה

 35גליון 

 ,המהודקות 
ריות את קורא

שהלבשתי לה \

להחריב את א
סווה החיוך וה
פד או קינה. ל

,את זרה\ומך!

ומר אחרי המוו
אוש הפרידה ו

ש כאן ביטו. י
ת מפוקחת: ש
לרעיון הרומנט

ְוא חוֹ /   ָמה אׁשָ
  ם!

  ."ךְ לָ  ֵהא 

/ ֵמָעְנִילעֹוָלַלִיךְ 

(המציאו בֹותׁ 
ר כשהחיים ש
מתואר כאן וב

החיים האוניבר
קיה, באהבה, ם

ִלים  ּכְ ְך ִמְסּתַ ּבָ
ר "יין של סת

שלושה"בשיר 
ּכֹול ֵאַלי  ָהֶאׁשְ

).135עמ' קס", 

.שמחת עניים
ויתו פטורים מ

,ת או בלשונו
"רק מילים נכר

\שוטה ואכזרת

ויאני המאיים ל
עוד לוהט במ \

כסים על הספ
 חיי שהיו הד

 '73( 

כלו, וקי הטבע
להתגבר על ייא
 הזר מרעייתו.

 ברוח פסימית
אין לה קשר ל

 ךְ נֵ גְּ נַ ָלֶנַצח אֲ , 
רַחר אֹוֵבד ָיַדִים

 אֹוֶמֶרת ְוִהיא ת

י ֵהי ּנִ ֵאת ִצּוַ ְל ׂשְ

ְוכֹוֲא תֵחְרׁשוֹ  ר
בֹות כלומר", רּכָ

פול האהבה כמ
.   

סלול ה את מ
אוהבות בחיים

ב : ")67" (עמ' 
או בשיר". ּדָבן
או  "?ארוָּ צַּ ה בַּ 

ֵא ָמַחְצּתָ  ַרק \ 
(השיר "קרק ט"

מגילת קהלת: 
ל אלה שאינם

החרוזות, ולות
צער העולם: "

ון אהבה כה פש

 מעין סוס טרו
\חתן הדמים, א

המ, ה המשחק
מה יקרו לי\.
כה ממך" (עמ' 

אלא מעבר לחו
כדי ל,  שנקרע

חיים. דרישות
אר שופנהאור

וא ,ה התרבות

י ָסַעְרּתְ ָעַלי  ּכִ
י ְסַחְרְוֵאַלי ּגּופִ  

ִתי/שת ִפּלָ ַאַחת ּתְ

ֱאלֵֹה: ווי הטבע

ָעֵרי ִמְסָחר ף / ּבְ
ין ֶזה וּ  ְר ִמּבֵ ַהּמֶ

כנו (שנופל בנ
"תבוֹ ם כָּ יִ ַת פָ ׂשְ 

אלא מבטא, ן
שיר השירים: מ

"לבדך"שיר  ב
ְבְד ק ָלְך ֲעֵצי ּדֻ

ָקה הַ  הפָ וּ סּ א ָנׁשְ
יךָ גַּ  ָרבוּ  כֹה  ּנֶ
טהַ ד לַ ף עוֹ ׁשֵ נוֹ 

שבה מסימני מ
כל הם  והעניים

 המלים השקו
מאחוריו כל צ

על עלבו\צלול.

המחלה שהוא 
 "כי גופנו פרא

הנה, ה המסכה
דועך השרב, 

 הבת פה גדול

א, תנת למימוש
 לחבר את מה 

שות שמעבר לח
ר על מה שתי

שתכליתה טבע
  .ם

 :)שה לאין קץ
ךְ לִיְך ְוֵאלַ  ּנֵ /  י ּגַ

ה ר ׁשֶ ֵאיֶנּנָ ְמַבּקֶ

וק בהתאם לצ

י עַ  ַהּתֹף ְלקֹול ּכִ
ֵכנו ִחּיוּ  ֶאת ף /

צה למשל חיוכ
שבִ  ךְ ּפֵ ל סִ א אֶ בוֹ 

 ואהבתו מקונן
ש בה מסימני ש

כמוארוס:  .ים
יְ  ָלה....ַמְדִליקהּלַ

ר  ַהִאם לֹא \ ַהּצַ
ְדלוּ  ּכֹה \  ְוכ ּגָ

ץ נחוּ או "בַ  ,)1

ש ,ירתו הבאה
. חת ענייםשמ

ע האיזון בין
על האיפוק שמ
 קור החרוז הצ

מקור הפחד וה
כלומר: , דמים

הנה .)"הפילים
ידי שנגעו בך

התוגה שעזב\.יו

עשה בלתי נית
ו בקול הקוסם 
ילולית והדריש

להתגבר, ודים
ת מתופעות הט

זוגיי םשר בחיי

: (פגישהפתיחה
ׁשּוָקִתי ֵאַל/ ם  ּתְ

ִתי ":  ִפּלָ ָבר ּתְ ּדָ

באופק סתמנים

יֹוֵדַע ַוֲאִני : "פוי
ִלְקטֹף ֹראׁש  צּועַ 

הכול נושר אר
בד אָ כאמור:"עוֹ 

 רק על חייו 
יצירה שיש ,ץ

נעורי, י שמחה
בֵּ  יר  ּדֻ ַה \י ַהּצִ

ר  ךְ ֵר בְ  ׁשֶ ַעל ַהּגֶ
ִעיר \ ָלַעד ַהּצָ

18עמ' (" ֵאֶליךָ 

 המשורר ליצי
שם אינם אלא 

לשיאו מגיע
המשמעת וע
סלחי לי על

   וצלצול".

מ - כך הגוף
לחתן ד הופך

אל ה"מתוך 
"ביהאהבה: 

תבואי עכשי

זו למאהבה 
הזר לרעייתו
המאגיה המי
רוח של ניג

באהבה אחת
מימוש האוש

הנה מעמד 
ָלַתִים יב ּדְ ַאּצִ

הנה התקווה

הילדים המס
  ."ְוִצּמּוִקים

והסיום הצפ
צ עֹוד ֶאּפֹל ּפְ

(כמרכבות) ה
אלתרמני). כ

אלתרמן לא
כוכבים בחו
יש בו גילויי

נֹוֲהִמים  ךְ לָ 
עָ  \ְואֹוָתְך  בּבְ

ֶפה ֵאִלי \ ַהּיָ
י ְחַרְרּתִ ֵא ִהְסּתַ

מכאן עובר 
והחיי ,והבל
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.שכולנו עניים
מות של עברית
הקובץ השני
רספקטיבה וגם
". שיר השקר:
כאשר הרואות

זך. אותו נתן
כמו במכשיר
הג'ואנג דזה:

partir c':

מוש יחסים. זו
,ואוזית בשפה

כוכבים, הללו
זריית כוכבים

ת גם לבטאאח
,נוכח האימה

ע המרכזי של
בעד הזכוכית.

התובענות, ים
את הלהט של

את מר לפחות
נשף או הקרקס
ם וגם הלחנים

ך נקל לראות ש
ל שכבות קדומ
,שמחת עניים

שתנה גם בפר
תצחקי לעולם

כ"ת הכותרת: 

מעיד עליו נתן
מספר לנו, קץ

העתיקה של

'est mourir u

מימ יםו מאפשר
ליטתו הוירטו

בות ההשפעה ה
תרמן שכולה 
בעת ובעונה א
להישיר מבט 

המופע, עדיות
בצער רעייתו ב
מנת את הדבר
את משקפת א

מבלי לו, עולם
נושא הנ, קרקס

חנים הפנימיים

בחיים במהופך
שענים רבות על

שזמני. -מהאל
שבר. הנימה מש

אל ת \ לת החג
שא אתיר הנו

כפי שמ ,שורר
פגישה לאין ק
ש את המלצתו

un peuרפתי: 

מותה או מותו
אלתרמן בשל
ת הגדולות ורב

קרא שירת אלת
וב ,בת הנגינה

ועם זאת  ,תי

ן הרעיה לבלע
ף בלון ומשתת

אכן מסמהצד 
ועם זא ,יוטית

ות ועם דרך הע
מסכות או לק

גם בעזרת הלח

ניתן להתבונן 
מילוליים הנש

א משם או מל
ש, השלמה, ה

תלבשי את שמ
או שי ",עמוד

הערום מכל מש
על , על ניגון

משיאכן מהוא 
ו. 

ה וכמאמר הצר

 ...ד

 יֵקי

 מֹות

 ,קים

 '73(

עם הרעיה. רק 
עליהן מצביע

שתי היצירות
וף הגדול שנק
ורי הזמר ותיב
המחזה האמית

ל השיר. 

ת: הדרישה מן
זה שמביט בח
ההתבוננות מן

תקופה הסימבי
נה עם המציאו
ין אותנו לנשף
רת בתודעה ג

 וצת השנים.

וכיוון שנ ,מוות
תזמור וכישוף 

אל, ומעכשיו
ין קהלת: קינה

"אל ת :"עייתו
דין הבתים לע

 .מוות

אלתרמן האו 
, על פונדקית

ה, ועל היפוכו
של התוהו ובוהו

כרוכה בפרידה

ָעַזְבּתְ  ךְ  דְלָבָד  ׁשֶ

ֵחי ֵמת ֶיֶלד ו. ּבְ

ְרָאה י ֲעצּומ ַהּמַ

דֹוִלים ָהֵריִק, ַהּגְ

. (עמ'ֵמַעְצמוֹ  ל

ת כמו פגישה ע
דוקסאליות שע
של בעל סוד.
עות את הכישו
האמת שמאח
בט לסטות מ
רת המאגיה של

ת האלתרמנית
או , כגון הזר

ה .צד ג', זרות
את הילד בת
לו שלא מסכינ
דיאבולו שמזמי

טיבו להיחיה
ברו להם במרו

כפי שדורש המ
להסתתר תחת ת

שאינן מכאן
הוא מע ,כברמ

ר מקנא לחן ר
לא ד\ם לשקוע

כלומר בבוא המ

, בפי בן גוריון
ואו לספר לנו
ני על הדבר ו
החכם לאורו ש

לתרמן פגישה 

ְיָלה ֶאת ךְ  ַהּלַ ּלָ ׁשֶ

בֹוִאי ַאל ַעְכׁשָ ּתָ

ַחת ַאּתְ  ּכַ ֵעיֵני ִנׁשְ

ַה ָהעֹוָלם בַחְדֵרי

ֵהל ְצחֹוֵקךְ  גם ִיּבָ

כאלה ארוכות
תופעות הפרד

בערמה , קוסם
זורע חת עניים

י להצפין את 
לגרום למ, ור

שף אותם בעזר

ימנים למלכות
 ,מויות אחרות

הז, מן המרחק
בית המזכירה

ת רוח המרד ש
איל ד, מסכות

שלנו. השירים
הנפלאים שחו
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כ ,שיש להם
וכל זה בא ל
ועל חוויות

מששירים ב
באהבה: "הז
"דין הבתים

כ ",תחשכנה

ב נתן החכם
אלתרמן בב
רנטגן צבעו

לעולם ילך ה

לדידו של א

ֶא

ַא

ַא

ּבְ

ּגַ

ולא כל שכן
רק אחת הת
באישיות הק

שמחו בחוץ
בעיניים כדי
אותה: לסנו

ולכש, הכאוס

ויש עוד סי
המשורר בדמ
ההתבוננות 
האולטימטיב
המשורר ואת

איש  הקינה.
הוא חיינו ש
המוזיקליים 
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 מרלין וניג

  אל תתנו להם רובים"" על השיר

ממש  שירו של נתן אלתרמן "אל תתנו להם רובים" הוא אחד השירים המרגשים מאוד שאפשר
  בימינו אלה. , למה שקורה בזמננו, הבתים 14כל את , לתרגם אותם אחד לאחד

תחושה ותנועה. השירה שומרת  תרוטי ומבשרפואטי לאהשירתו של אלתרמן נעה ברצף שבין 
ישראל והנה לא מכבר הייתה על מהימנות אידאולוגית וחברתית ושורדת את מבחן הזמן. 

  בל משמעות חדשה:יק, "אל תתנו להם רובים", והשיר הזה ת "צוק איתן"במלחמ

  ל תתנו להם רוביםא

ֶגד אן ִמּנֶ ִבי ָלְך ּכָ  ,ּבֹוִאי ָנא ָאחֹות ּוׁשְ
ן אֶ  ְדִעיּפֶ ם לֹא ּתֵ ל ִלְנׁשֹם ְוַאּתְ ּגַ  .ְחּדַ

ַבִית ֶזה, ּפֹה ֶקט, ּבְ ׁשֶ ְך ּבְ ל ּכָ  ...ֵמִתים ּכָ
י  .ַקר ִלי ְלַבּדִ

 
נֹוָרה ְצַהְבֶהֶבת ְיָלה. ַהּמְ דֹול ַהּלַ  .עֹוד ּגָ

ן ָהרּוַח ְמִניָעה  .ֶאת ֲעֵצי ַהּגַ
ֶחֶפת ַ אן ַהׁשּ ָבה ּכָ את ֲהלֹום ָיׁשְ ּבָ  .ַעד ׁשֶ

מֹוךְ ִהיא טֹובָ  ה, ה ּכָ  .ָאחֹות ַרֲחָמִנּיָ
 

מֹו ָהִייִתי ֶיֶלד ָקה אֹוִתי ּכְ  .ִהיא ִחּבְ
ֵכה ְמַעט –ִהיא ָאְמָרה ִלי  ׁש , ּבְ ּיֵ ְתּבַ  .ַאל ּתִ

ָך ֻאְמֶלֶלת ּתְ ָך ָיתֹום ְוִאׁשְ  ַיְלּדְ
ׁש  ִעים ָוׁשֵ ן ַאְרּבָ ינֹוק ּבֶ ה ּתִ  .ְוַאּתָ

 
אי, ֲאחֹוִתי  יִדיַהגִּ , ֲהלֹא ָיַדְעּתְ ַוּדַ

ל ים ּכָ ה ַהחֹוִלים ִנְרִאים ְקַטּנִ ךְ -ָלּמָ  ..?ּכָ
ל ָהִייִתי-ַוֲאִני ֲהלֹא ָאָדם  ,ַחּיָ

ֵלי ּתֹוָתח ה ִעם ּכְ ה ֶאל ּפֶ י ּפֶ ְרּתִ ּבַ  !ֵהן ּדִ
 

ָבר  .ָהֵעת ָאְמָנם חֹוֶלֶפת, ֶזה ָהָיה ִמּכְ
ָרד ֵאיִני לֹוֵבׁש ֵמָאז ְ ְגֵדי ַהׂשּ  .ֶאת ּבִ

ִאירּו ַרק ֶמַד  ֶחֶפתִלי ִהׁשְ  ...ְלָיה ְוׁשַ
ז ל ּגָ  ?ַאּתְ יֹוַדַעת ַמה ּזֹאת ַהְתָקָפה ׁשֶ

 
ַמִים –ָאחֹות , עֹוד ֶאְזּכֹר ַמִים לֹא ׁשָ  ,ׁשָ

ִטיֵחי ָקָמה ֶלת ַעל ׁשְ ְלּגֶ  .רּוַח ִמְתּגַ
אִיים ל ַהּמַ  חֶֹדׁש ַמאי ָהָיה. ָנָאה ִמּכָ

ְדָעה ֵאי ּיָ א- ׁשֶ ַעם ִאּמָ  .ֲאָדָמה-ּפַ
 

דּוִדים הָ  ֲאחּוֵזי ְסַחְרחֶֹרתַהּגְ  ,ְלכּו ּכַ
ית ַיְלֵדי ּבֵ לּו יֹום ַחג-ּכְ ּבְ ּקִ  .ֵסֶפר ׁשֶ

ְחּגֶֹרת ירּו ַהּמַ ִלים ְזֵקִנים ִהּתִ  ַחּיָ
ק ֶמׁש ְוַטּבָ  .ְוֵהִריחּו ַיַחד ׁשֶ

 
ֶלד  ,ִמן ָהרֹאׁש ֵהִסירּו ֶאת ּכֹוְבֵעי ַהּפֶ

קֹול ָפם ְוִסְלְסלּו ּבְ  – ִסְלְסלּו ׂשָ
ֶרְך ְמַצְלֶצֶלת, ִיםלַ - ֵהי ַרְגַלִים  ,ּדֶ
ר ִנּפֹל- ֵהי ֵנֵלָכה   – ֵלָכה ַעד ֲאׁשֶ

 
ּפּוחַ  ְרחּו ֲעֵצי ּתַ ינֹות ּפָ ְנּגִ  ּוַבּמַ
י ָצְבָטה ֶאת ְלָחַיי ּלִ י ׁשֶ  ְוִאּמִ

ָלה ָהרּוחַ  ְלּגְ דֹות ִהְתּגַ ָ  ְוַעל ַהׂשּ
 ...ְוָזְרָקה ֵאֵלינּו ְמלֹוא ָחְפֶניָה ַמאי

 
  

ְתאֹום ְלֶפַתע –ָאחֹות , עֹוד ֶאְזּכֹר ְתאֹום... ּפִ  ּפִ
ָאה ָהֵאיָמה  !ָיַדְענּו ֶאת ֵריָחהּ , ּבָ
א ָצֲעָקה  אָת  –ִאּמָ  ..?ַמּדּוַע ִהְתַחּבֵ

ה ֶזה י, ָלּמָ ָכה, ַיְלּדִ ּתָ ַמּסֵ  !?ָלַבׁשְ
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ה  ,ֵהּנָ

 ...שַנִים

;השופט, חראי
החוויה, לבית

ודם או אחות
,של חוסר דעת

והוא, התודעה

הרבה תחושות
מה שבה נפלו

ליריקה .כעת

שהיא תחושה
ת את הקרב את

כשם ל תינוק.
וק. 

פורצים קדימה
הןאבל , ות גז

ָעְברּו ֵמָאז ַעד ֵה
.ְלַאט-ַאט. ְלַאט

ֶקט ׁשֶ .ֵמִתים ּבְ
ס  .וְמֻנּמָ

 ָאִתי יֹוֶרֶקת
ז  .ָהֶרַצח ְוַהּגָ

 מַעְרּבֶֹלת
ֶזה, ֵחר ...ָאיֹם ּכָ

ְלּגֶֹלת ּגֻ  י ּבַ
ָחֶזה י ּבֶ  .דַקְרּתִ

ִנים ִלי. ׁשְ ֵני ּבָ ׁשְ
.ּבֹוֵתיֶהם טֹוִבים
ַמִים ָ ,ְלַמַען ַהׁשּ

 !ִבים

האח, ש הבוגר
מתגבר מבית 
יא אחות בשר

ש, של תלישות
ה ונמחקת לו ה

ה. 

ניסה אותנו לה
מלחמ, ק איתן

ירית שפגשנו 

פה  חנו חווים
לכאורה שרדת

חזרת למצב של
תינ כאותוקרב 

אנחנו פ .מטרה
ים במסכוגנמו

ָנהֶעׂשְ - שַבע ֵרה ׁשָ
שם ָהְרגּו אֹוִתי ְלַא

ח. ּופֹה  ּכַ ַהּכֹל ִנׁשְ
ֶות ּפֹה ָצנּוַע ּו ַהּמָ

ֵרָא –ק ֲאִני יֹוֵדַע 
ְנָאה ִ , ֹוד ֶאת ַהׂשּ

ּמְק ֲאִני יֹוֵדַע  ּבַ ׁשֶ
ְתאֹום ַאח ְהיֹוִתי ּפִ
י ַגְעּתִ ֶאָחד ָקָטן ּפָ
דֹוִלים ּדָ ה ּגְ ְשלֹׁשָ

עֹוד ֶרַגע. , חֹוִתי
ים ְמאֹוד. ִלב ַהְבּתִ

בֹוא ַהּיֹום... ְך בְּ 
נּו ָלֶהם רֹוב ּתְ ל ּתִ

אשם לבין הרגש
מסע שמ, דכא

האם האחות הי
מקום שזהו א? 

שיש לו משימה
הת יודע מה קר

וד חזקה שמכנ
גרת מבצע צוק
ך המבואה הלי

שוב אנח .כאן
דם ואתה חי ול
מללה. ואתה ח
ה כפגוע הלם ק

מאותה ש לנו 
אנחנו אמנם .

 .חד מכולם

ׁשְ
ׁשָ

ְוַה
ְוַה
ַרק
ע

ַרק
ּבִ
ְל

ּוׁש

ֲא
ֲא
ַא
ַא

של הילד הנא
דמטלטל ומ

ה :אשליהמעין 
רפאמשיש לה 

הקרב וחייל ש
הוא לא באמתו

י חוויה מאווה
בישראל במסג
אלתרמן מתוך

ובתודעה. 

ום אבל אתה 
כון אתה בשר ו

אשתך אומ, ום
אתה , כךאנושי

בחזה". שוב י
תוך מערבולת

אח . להיותצמי

.

.

 .ם
 .ת

 .ּות

ּכַֹח  – ְך ִלׁשְ
.

 ,שלַֹח 
 !ם

.

וך בין הרגש ש
תנו למין מסע
ם מסוימים למ
א סופנית או ש

חייל בשדה  ה
ו -במערבולת 

זו -תי בחזה" 
מה האחרונה ב
מגדיר אותם א

בזמן ו ם בנפש

ילדך ית -". 4
עצם אומרת נכ
הילד שלך יתו

חום אלסירות ו

בולת...דקרתי 
אנחנו בת, ותבך

הע , אתת האני

ַעְרּבֶֹלת .. ֶאל ַהּמְ
וּונּו ֶזה ָלֶזה  .ׁשְ
ְלּגֶֹלת ּגֻ י ּבַ  ַגְעּתִ

ָחֶזה י ּבֶ ַקְרּתִ .ים ּדָ

ַעם ר ַאף ּפַ לֹא ִזּמֵ
ּתֹוֵמם ָלמּות ּו ִהׁשְ

ְפָצצֹות ָהַרַעם ,ּבִ
ַחד ּוְתִמימּו ח ִמּפַ

י לֹא ָצִריך –ֹות  ּכִ
.. ֵהם ָהיּו טֹוִבים
ָרב ִלׁשְ אֹוָתם ַלּקְ

ָלֵתת ָלֶהם רֹוִבים

ה ְלָחָמה ֵאיֶנּנָ ַהּמִ
 .ֶהֶבת. ַוֲאִני ְוַאּתְ 

אלתרמן לתוו
ו להביא אות

שהופכת ברגעים
אם המחלה היא
ההתחושה שחוו
 ופורץ קדימה

...דקר, אחות
מתוך המלחמ
אלה ששרדו 

ליםחל, חללים

46ה אותי...בן 
מאוד. היא בע
בל אתה מת. ה

למס, ק לרחמים

ימה אל המערב
רגע הכל מסת

נו להסתיר אתל
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ְפרֹץ ָקִדיָמה ַוּנִ
ז ִה כֹות ַהּגָ ַמּסֵ
ַגְלֶאָחד ָקָטן ּפָ 

דֹוִלי ה ּגְ לֹׁשָ ּוׁשְ

ִאּלּו ל ּכְ ל ַחּיָ ּכָ
ִאּלּו ל ָחָלל ּכְ ּכָ

ֶות ֵאֵדי ַהּמָ ב, ּבְ
ִאיׁש ָאִחיו ָרַצ

חעֹוד ֶאְזּכֹר אָ 
מֹוִני ֵהם ָהיּו ּכָ
ַרק ָאסּור ָהָיה 
ַרק ָאסּור ָהָיה 

ה.  –ְוָכֵעת  ִהּנֵ
נֹוָרה ְצַהְבֶה ַהּמְ

היכולת של
היכולת של
המוחשית ש

הא ?רחמניה
שבוחן את ה
מגיע לזירה 

"עוד אזכור
של הזדהות
חללים וגם 
בגוף ראשון 

"היא חיבקה
עזה הלָ טֵ לְ טַ 

המלחמה אב
שתינוק זקוק

"ונפרוץ קדי
אבל מאותו 

ל ותרק עוזר
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ש להצביע על

בר לא מזמרים
 .ד לפני שקרה

  . סר שליטהוח

.אלא שהלכו, 
היה לתת להם
כעת הוא מודה

והוא, יפיקציה
ותיאהרו, תיוא

ך של הגוףצור

קשה ולמצוקה
שסוגר, האחות
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רב שיכול ממש

שבו חיילים כב
עוד של מוות ת

ח , שלשל פחד

,הם היו כמוני 
אסור ה . אותם
שכ, כרוןישל ז

ליך של פרסוני
איכל ספוג בר

מתוך הצ, כשיו

 למסקנה ולבק
גל עם האם וה

."ו להם רובים

  ם רובים"

 את מסע הקר

נו אל המקום ש
ך המון תחושות

ש - אחר מקום

 . צריך לשכוח
ר היה לשלוח 

היא ביקורת ש, 

   :ה מוחלטת

מוות עובר תהל
אני יודע כי ה

מתרחש עכה ש

אנחנו חוזרים 
סוגר את המעג

אל תתנו: "לטת

"אל תתנו להם

רטים לפרוטות
  . שות שלו

אותנ המחזירזו 
ויש לך, שתומם

, אלא מתודעה

לא  -"  רובים
אסו .תה טעות

,נושא באשמה

אסור היא מל 

המ -  הרצח.."
אבל א, מנומס
מההיא ב .בתוכי

 -להם רובים" 
כאב לשניים ש
 ובבקשה מוחל

השיר למת על

אנו פור -זה" 
על התחוש, שלו

ורה זש - חד."
עמוק ואתה מש

התלא פועל עם 

היה לתת להם
אבל נעשת, ים

ה, גר האחראי

 .ת להם רובים

שקט...השנאה 
הוא צנוע ומ, 
המלחמה ב .מה

ע...אל תתנו ל
כ . לפתע כאב

בידיעה ברורה 

המצו הרצאתה

....דקרתי בחז.
ש יליטריסטים

מפח אילו לא...
ך חלל פנימי ע

אתה לרצח..." 

..אסור ה.אחות.
הם היו טובי -

קורת של המבוג
  לשכוח. 

אסור לת :וטה

ח ופה מתים בש
ליתר דיוק, ,ס
מלחמ .רצח, ה
   .אויביו 

אחותי עוד רגע
 שמתגלה לנו 
ואת הפחדים ב

מרלין וניג בה

  

."לאחד קטן
מהאקטים ה

"כל חייל כא
שבו נותר לך

"איש אחיו ר

"עוד נזכור א
אלה שמתו 
רובים. הביק
שלא צריך ל

המסקנה פש

"והכל נשכח
מנומס, שקט

יורקות שנא
 םלהילחם ע

"א -ולבסוף 
של המבוגר 
את המכתב ו
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 ה.

.

 אֵתנּו,

ת. ׁשֶ  ּבֶ

 ֶשת

אך לא, בלילה
הלשון-יגורות

לא, ל. בקצרה
ין הסערה ובין

אם בדרךע. ה
הליכה נמצאת
על העובדה

המלה, עם זאת
ורה. זהו מרוץ

או, של מרוץ
ומרוץ, סגורה

 סף"

 ֹוֶגֶגת ְוזֹוֶעֶמת.
ה יִרים ַהְרּבֵ חּו ְוׁשִ

ֶמר רּוַח ּוַבּזֶ  ּבָ
איף יִּ  ְלֵאין ַמְרּפֵ

אּו ָעֵלינוּ  ְ ְוִנׂשּ
 י סּוָפהעֵ עגְּ גְֻ ְמ 
ֵלְכָנה ִלְקָרא, ת ּתֵ
 –יר ַלֲעֵיָפה ׁשִ וָ 

ּבֶ ר ֵיֵצא ֶאל ַהּיַ הּמַ
ל ֵאׁש  וָדִרים ׁשֶ

ה נֹוֶאׁש ת ּוִבְלִחיׁשָ
ׁש. ֵ  ְך ְיַגׁשּ

מדובר בסערה ב
ה. ברור לפי פ
ה הלילה מסמל
מות נשית לבי

תוך מה הוא נע
עה. תחושת הה

אובד מבוסס
פחות חמצן. ע
שבהמשך השו
סגה או מאמץ
היא מערכת 

תנא

ר על ה

 סף
ֲאֵפָלה חֹו, ְבִרי ּבָ

ָעִרים ִנְפּתָ  חְך ׁשְ
ף  ם ִנְרּדָ יי ִלי ׁשֵ
ָאה וַ  ר ּגָ י ָכל ֲאׁשֶ

ְבִהְתַנֵער ָהֹרַחק ו
ים ֹופֹות ּוִמְפָרׂשִ

ָרִכים דֹולֹות, ַהּדְ ּגְ
ֲעמּוסֹות ֶמְרָחב וָ 

ָתו ָתו ַה, ־ַהּסְ ַהּסְ
סּו שַמִים ְינֹוֵפף כְּ

בּועֹות ע ּוׁשְ ְבֶרׁשַ
ְלתֹוַתִי ל ֵאֶלם ּדַ

רפל. ברור שמ
זהעם הלילה ה

ך לא ברור מה
ם בין אותה ד

ובת, הנע, ולך
החי והיא הנע

השיאים שא-ר
כך יש פ, יותר

מילה "מרוץ" ש
כיבוש פס –סי 

מערכת הדם 
צה המסלול. 

רציון בר ת

"סערר 

סער על הס
ִע
ָל
הֲ 
ְל

ּוְב
ע

ְוַה
ַוֲע

־־
ׁשָ

ּוְב
ַע

מעורהוא שיר 
המקיימת קשר 

אך, כת סמלים
מערכת היחסי
במה. מהו הה
רך עצמה היא
אשונה. אוויר
ר נעשה דליל 
שייכת גם המ
אה במאמץ פיס

, מאידך גיסא
קצרה המצפה ב

אור

השיר

ס
 ק.פֶ ֹדיִדים וָ 

 ְוַעד אֶֹפק,
 ליֵלְך.

ֶלת.  ּבֶ
ָהב. ּזָ  ּבַ

ְרּבֶֹלת  כַּ
 ְנגֹוָליו.

ּפּוַח,  ּתַ
 ֹו,

 תּוַח,
 ו.

סער על הסף" 
שית האדירה ה
לקרוא כמערכ

ומהי מ, מתנהל
רור מי עובר ב

או שמא הדר, י
השורה הרא
ולים כך האווי

מנטי שאליו ס
ומדובר כנרא

הדופק. אבל מ
ל אל שום מטר

על

ֵמרֹוץ ְוִרי, אֹוֵבד
ֶבִכי ַלהֹוֵלְך.  כְּ

ֵמאֶֹפק ְו, ם ָאֵפל
עיו ֶאל ֶמְרֲחֵבי ֵל

ד ּוְמַעְרבִטים  ֲחׁשָ
ים ָעְצמּו ֵעיַנִים 
י  ְיָלה! ֵעיֻרּמֵ ַהּלַ
ְר רֹות ּדֹוְלִקים ּתַ

יקֹוד ֲעֵצי  וָתְך ּבִ
ֵבר לִ  ָ ִהׁשּ ּבווָתְך ּבְ

ת, ֲעקּור ָמֵגן, ד ּפָ
ַחת ּבֹו ּלַ ּתַ ׁשְ ך ַהּמִ

"סהשיר  רנצָילי
הי הדמות הנש
ת הלילה יש 

מרחב השיר מ
לא ב, למשל

תנועה של החי
הראשון מן

גית שככל שעו
שורה לשדה ה
,ם ושל הדופק
המאיצים את 

דופק לא מוביל
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יִאים  ֲאִויר ׂשִ
ְוֶדֶרְך ֵנעֹוָרה כ

ֵאיֶזה ְרֵא, ָההּ 
ְעּגּוָעהִ נְ הִ  ים ּגַ

ֲאֵפלֹות נֹוְבט ּבָ
ָרק!  ֵעִצ –־ ּבָ

ף ִנְפַער , ֶנְחׂשָ
ֹחר ֲחֵצרֹות ׁשְ ּבַ

ְוהּוא זֹוֵכר אֹו
ְוהּוא זֹוֵכר אֹו
ְתרֹו ּבֹוֵדד ִהּוָ ּבְ
ְלמּול ַאֲהָבֵתְך

רפרברובד ה
ברור כלל מ

שא, שבשיר
ברור באיזה
,הלילה. כך

מתרחשת הת
כבר בבית

המטאורולוג
"שיאים" קש
של הוורידים

ה, התרגשות
הוורידים וה
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': "ודרך נעורה 
י לֹא -- ַלהֵֹלךְ   ּכִ

- לֹא, ַהּזֹאת ָאֶרץ
החי שלא יחזור 
ר להבינו במובן 
יגוד למשמעות 

תרתי, ל ההולך

נוהם , עד אופק
ו הליכה יכולה 

, ממדית- ה תלת
עוברת בשירים 
שי החלל הולך 
ים אלא עֹופֹות 

לקראת, קראתם
 השיר: מתברר 

האהובה , תורית
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 'כוכבים בחוץ'
כּו ָבכוֹ  , ּו לֹו; ּבְ

ָהָא- ְוֶאת; ָימּות ם
ה, ום שבו ימות

ואפשר, ירמיהו
ת זו עומדת בני
ן הדרך בוכה על

 אפל מאופק ע
איזו, לחלל אחר

פשוטה מבחינה
ע, ברת בשערים

רי. בבית החמיש
שאינם הולכי 

הן ההולכות לק
ית האחרון של
 האישה המסת

שירים רבים של
ֻנד- ְוַאל, ְלֵמת ּתָ
ם-- אֹתוֹ  ִהְגלוּ  ׁשָ

המקו, ל הגלות
כפי שהוא בפי 

המוות. משמעות
רך נפקחת וכאן

ראם  –רעמים 
אחד משתוקק ל
ההליכה אינה פ

עוב, רת באפלה
זהו חלל מטפור
,חנו" לא ברור

ה,  מרחב ושיר
הב, בית השישי

ואילו,  ההולך

  ער על הסף"

וכרים היטב מש
ְבּכּו - אל: "ַאל ּתִ

ְמקֹום,  ר ּבִ ה- ֲאׁשֶ
א לחי ההולך אל
בנו ההיסטורי כ
לך בדרכו אל ה
 בחוץ'. שם הדר

סערה אפלים ור
אם חלל א, שוב

ונראה כי ה, עי
ה. האהובה עובר
שר לעבור בו. ז

א איזשהו "אנח
עמוסות , רכים

ת ומסתבכת בב
וא מסמל הוא 

ה על השיר "סע

המו, רך וההלך
ח את הקורא א

י] --- [  ֹוַלְדּתֹו. ,ּכִ
יב) הכוונה היא

וק הזה במובפס
שמעו שהוא הול
אשית 'כוכבים 

או ענני ס, ושך
 של האהובה. ש
את בבית הרביע

לסטית ברורהפ
לל פשוט שאפש
ר שההולך הוא

הדר –ר מזה ות
 ההליכה הולכת
קלים ומה שהו

ן ברתנא מרצה

יה מופיעים הד
והֶהרמז שולח, "

ֶאֶרץ מֹו- ָאה ֶאת
י- י, (ירמיהו כב

ר להבין את הפ
היות החי חי מש
ך של ההלך ברא

ון החות הראש
 מרחבי הלילה

 ההליכה נמצא
 יוצרת תמונה פ
רר שאין זה חל

בית הזה מתברר
ויו, ים מעליהם

מסתורי. תמונת 
האק, הסתיו, ה

פרופ' אורציו

  

בשורה השניי
כבכי להולך"

ְוָר, ָיׁשּוב עֹוד
ְרֶאה עֹוד." (יִ 

לארצו. אפש
סמלי: עצם ה
היציאה לדרך

  משמע. 

בהמשך הבית
ומתגעגע אל
להיות בהם?
כלומר אינה 

ומתבר, הרבה
ומסתבך. בב
שים נע וִמְפֹרָ
ה"אנחנו" המ
שעונת השנה
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ללא יכולת של 

תאר הרבה מן 
ת הסמנטית של
ו ושל סערה: 

שה נואשת / על 

ובכל , ה אחידה
צא אותו ברובד 
רך להבנתו אם 
, תוח מול סגור

השיא , "אובד"
רוץ פנימי ולא 

פתיחות  –רה" 
–"ראם אפל" 

ועיו אל מרחבי 

גור אל הפתוח. 
מגלה ופותחת. 

חזרה אל , ניהם
רקים. "עירומי 
צרות שחורות"

שוב  –רנגוליו" 
רץ. - וגם דולק

ערים (חזרה אל 
ם יכולה להיות 

נפתח, ור נשבר
שכן עקור , עיל

ה אל מול הלב 

נעשה מופשט ל

אפשר לת, סמלי
ין את האחידות
וטיבים של סתי

שבועות ובלחיש

;

חיש שזו אווירה
רפרנציאלי. נמצ
ליכוד השיר בדר

פת - יות ביותר 

 –מותה. ומולו 
זהו מ –דופק" 

"ודרך נעור וף.
ת ולא פתיחות.
תו. "הנהים געגו

פעילה מן הסג
מ, עילות מאירה

עוצמים את עינ
פתח לאור הבר

הפעיל. "בח, ח
ות. "דולקים תר

ו, בוער- ": דולק

עצי תפוח בוע
ופריחתם, רחים
הלב הסגו –בו" 

תוח אבל אינו פ
תך היא הפעילה

ת דמות והחלל 

הס, הפיגורטיבי
אפשר להבי, זה

יבים אלה הם מו

 י סופה";

אש / וברשע וש

ל מרחבי לילך";

לעייפה". 

בשיר כדי להמח
אינו ברובד הר
אינו מספיק לל
היחידות הבסיס

 מו.

במלוא התגלמ
רית. "ורידים וד
מחזור הדם בגו

לא פעילות, וות
כל תבל נוכחות

יציאה, פתיחּות
פע - . "ברק!" 

ע, לא רואים, ק
להניח שהוא נפ
תנועה אל הפתוח
צר או של חצרו
ק בפועל "דלק"

אש.–מוקד–קוד
חד העצים פור
תך בהישבר לב

הוא פת –פתוח" 
אהבת –חת בו" 

העונה נעשית, ב

אל הרובד ה לי
עצמה. ויותר מז
כל השיר. מוטי

פרשים מגועגעי

ף כסודרים של א

נהים געגועיו אל

סות מרחב ושיר 

סדר הופעתם ב
את השיר לכד 

המערך הסמלי 
המורכבת מן ה

שיר ועד לסיומה

מלוא העוצמה
פעילות ליניאר
שוב ושוב כמו מ

מו, סוף דבר –
מלוא כ, מוחצן

פ –ת. "נובטים" 
ר ואל המעגלי.
נוורים מן הברק

סביר ל, נפתח
שוב ת, אדומה

ם במלבן של חצ
השימוש המבריק

יק –עצי תפוח" 
שמעות. מצד א

"והוא זוכר אות
פ, עקור מגן, דד

אהבתך המשתלח

שוב ותיה בפניו.

רפרנצָילרובד ה
כל אחת בפני ע

חוזרים לאורך ה

בזהב."; 

לינו / עופות ומפ

ת / שמים ינופף

/ הנ, ועד אפק

קראתנו / ועמוס

פי ס ונה לא על
המערך המלאך 

לים. ואולם גם ה
, רית של השיר

להלן מפתיחת ה

, זהו שיא –ם" 
זוהי –"מרוץ" 

ש, במעגל, זור
"כבכי להולך" 

מ –ועד אופק" 
ות ומרחב. 

גירּות וחשאיּות
חזרה אל הסגור

העצים מסונ –
הסגור –לה!" 

מה חשופה וגם 
השחור והתחום
שמעויות של ה

אותך ביקוד ע
מש- ) שוב בדו

שרפים וכלים. 
"בהיוותרו בוד
ונן. "אל מול א

סוגרת את דלתו
 טי.

שעוברים מן הר
שבשיר ולהבין כ
של המוטיבים ה

ם עצמו עינים ב

שאו עלירוחק ונ

יצא אל היבשת
 גשש";ך י

מאפק, אם אפל

ולות תלכנה לק

ובאים כאן בכוו
א היא תישמר.

מוטיבים והסמל
תשתית הבינאר
ביל. היא תוצג ל

ון: "אויר שיאים
למים ואובדים. 
קר מרוץ במחז
רך מתעוררת. "

"מאופק , וסגור
פתיחות ופעילו

ס –"באפלות" 
שוב ח –בולת" 

עינים בזהב" 
הלילנפער , שף

הכרבולת העירומ
ה, רת אל הסגור

י המבשת, פתוח

שי: "והוא זוכר 
טי של "דלק")

נש ,שני בוערים
או זיכרון אהבה.
ר יכולת להתגו
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ס, המסתורית
מימוש פלסט

כש, עם זאת
המטפורות ש

ש, שפת השיר

עצי –"ברק! 

"ובהתנער הר

"הסתיו המר
אלם דלתותיך

איזה רא, "הה

"והדרכים גד

הציטוטים מו
סדר שיובאו 

המ, הפיגורות
לא תודגש ה
פעיל מול סב

הבית הראשו
ועוצמתו נעל

והעיק, חיצוני
הד, ופעילות

אטום וכהה ו
שוב –לילך" 

הבית השני: 
"חשד ומערב
"עצים עצמו

הסגור. "נחש
ה –כרבולת" 

תנועה חוזר –
תנועה אל הפ

הבית השליש
השדה הסמנ

ומצד, יקודם
בפני אהבה א

חס, מגן הוא
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ואש , להשתלח
  כול. - רת

שוב  –וזועמת" 
 נפתחו ושירים 
השיר כמו שער 
לם. "היי לי שם 

הרוח והזמר. , ת
, פסיבי, א חולה

ה היא החולשה 

, אנחנו פסיביים
וכן כל, א הנע

בין ההולכים , י
, ולך לבין הדרך

ם הולכות כשהן 
היסודות ,  ושיר

נים הופכים את 

 אש / וברשע 
. הסתיו הפעיל 
נוגדת לפעילות 

, ידי הפסיבי- על
  ת אל מולו.

שאפשר , גודים
גישה שהסערה 

גם, רי כוח זה
יש כאן יחס בין 

- ת סיומו ה"חד
-  גם פגיעה דו

לעילא ולעילא. 
אפשר לראותה
נית ומופשטת. 
נארי מאחד את 
סתר ביותר של 
אופייני לחטיבה 
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גם אש יכולה ל
סוגר, ה אל סוף

סגּור. "חוגגת ו
מן. "לך שערים 

וה, אטי (שירים)
 השיר עם העול
מציאות והאמנות
אין מרפא" הוא

העוצמה, מחלה

א –עגעי סופה" 
קראתו אלא הוא
שגם הוא בינארי
 בינארי בין ההו

הדרכים –"  -  - 
פורי של מרחב 
יסודות המסומנ

ודרים שלף כס
ס בינארי אחד.

המנ, של הסתיו
ונעצר עי נפסל 

ך. דלתך אילמת

וסק בעימות ניג
דים זו מדג ניגו

לם נמשך אחר
גשית הטהורה. י

למרות, דתמתמ
יש נתינה אבל 
רכת רומנטית ל

, ן ה"אני"ם לבי
ר לראותה רוח
בל הבסיס הבינ

ובד הנס כך הר
זהו שיר א, זאת

שכן ג, של יקוד
אבל גם מביא, ד

פתחי את ה, רה
בזמ- ב השני בו

ם במישור הפוא
המאחדות את , 

ב מתאחדים המ
"לא, עיל וחיובי

היופי הוא מ, ה

ומפרשים מגוע
חנו הולכים לק

ש, ר יחס הפוך
אותו היפוך  – 

- ושיר לעייפה 
ן. השילוב המטפ
רי שבו שני הי

  עוצרת. 

 / שמים ינופף
בסי זהלבית  –

נה. הפעילות ש
הדינמי –אריות 

ההוא שבא אליך

ר. השיר כולו ע
פסיבי". מערכת
 ביסודה. העול
גם במהותו הרג

יד ושל זרימה מ
ביחס י, לכבוש

מער –בסך הכול 
יחס בין העולם

מוחשית ואפשר
 עד אין קץ. אב

חי וזורם., תורי
יכול למסור. ובז

טי של דלק וש
חת פעילה מאוד

 האפלה הסגור
האחד וגם בקוט

וגם, תי (שערים)
,פואטיות- הארס

שוב –ין מרפא" 
יף" הלא הוא פ
אהבה היא מחל

    השני.

עלינו / עופות ו
לא אנח, אקטיבי

נוצהמפרשים.  
לכנה לקראתנו"
עמוסות מרחב ו

ותן אלא עוצרןא
 שוב יחס בינא

רה אותה אלא ע

צא אל היבשת.
–תותיך יגשש." 
תקת בלא מענ

תעצור. שוב בינא
בך סגורה בפני ה

ההומוגני ביותר
"הפעיל מול הפ

חיובית, מנטית
וג, היצרית, ינית

של מתח מתמי
 הוא גם רצון ל
א ללא מרפא. ב
אפשר לראותה י
פשר לראותה מ
תה מלאת צער

לעולם יחס מסת
ביותר שהשיר י

  וץ'.

ל השדה הסמנט
אהבה המשתלח

פתחי את –ה" 
את בקוטב ה, ם

מישור המציאות
מן ההערות ה, ך

שר גאה וייף לאי
ינארי: "גאה ויי
רי תמציתי: הא

 הוא גם הקצה ה

הרוחק ונשאו ע
טיבי. הרוחק א

 - העופות ובים 
תל, גדולות, ים

של בית זה. "וע
זה לא ממריץ א
ר את הדרכים. 
דרך אינה מעשיר

הסתו המר יצ 
/ על אלם דלת

השות, האטומה 
ת, דלת הסגורה

ת כל מה שסביב

של השיר הוא ה
ר" ואפשר גם "

רומ, יצרית, ית
במשמעותו המי

והוא יחס ש, בש
הרצון להיכבש 
שלם והיופי הוא

א, שה לבין גבר
האמנות. אפ, רה

ד ואפשר לראות
 שיש ביניהם ל

סרים הגלויים ב
ה ב'כוכבים בחו

שוב חזרה אלו 
רפת ומכלה. הא

י: "עברי באפלה
ם זעם: חגיגה וג

ת פותחת גם במ
בפני פעילותך, 

ר / לכל אשבזמ
ה עוד ניגוד בי
. ובניסוח בינאר

הקצה האחד , ר

שי: "ובהתנער ה
ה שסביבנו אקט

ה- בנו: באוויר 
סביבם. "והדרכ

פורה הקודמת ש
ועומס ז, ב ושיר

עוצר, ל הדרכים
המלאּות של הד

,הסתו -  - י: "
לחישה נואשת /

, הדלת הסגורה
לא תעבור בד, ך

את שפותחת את

בסיס הבינארי ש
תוח מול הסגור

מיני, אינטימית
האינטימית וגם ב

כובש לנכב, יבי
ה, בש גם נכבש

 לב שבור הוא ש
תה יחס בין איש
לם לבין היציר
תה חיובית מאוד
די שני ניגודים 
ע את חותמו במ

בת שירי האהבה

,חסר האונים
משתלחת שו

הבית הרביעי
דבר והיפוכו:

את –הרבה" 
נפתח בפנייך
נרדף ברוח וב
ובשורה הבא
נוטה לחלוף.

ה ביותהגדול

הבית החמיש
ואילו כל מה
המסעות סבי

לבין העולם ס
שנטבע במט
מלאות מרחב
החיוביים של

ה, זהותם. קרי

הבית השישי
ושבועות ובל
ייעצר מול ה
ההולכת בדר

החזק ממנו. א

מתברר כי הב
לכנותם "הפת
היא מהות א
במשמעותו ה
אקטיבי לפסי
סטרי". הכוב

שכן , סטרית
אפשר לראות
יחס בין העו
אפשר לראות
כל אלה לכד
השיר מטביע

חטיב, השנייה
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יוסף

ם הוא המכתיב
כשם שהטקסט

אלא שיבה, דן
שבו המגע עם

,חברה והבליה
,עירום ועריה

עם העמדה, ך

המוכרים. רק

ן מתרחשת רק
ה של מציאות

המוסכמות כדי
ליו נלך תמיד
עים של חירות

ל בר י

חלום. החלוםב
א "בעירום" כ

ראייה. 

מחסור או אובד
מצב ש, רסן, ות

כבליה של הח
, א את השיר

המודעות שלך

צייתת לחוקים
.

איסורים ומרסן
לואים בכבליה

הסרת הרסן וה
כל מקום שאל
פשרת לנו רגע

ר

חמוטל
 )אחרון

ה קורה לו רק ב
ר. האישה היא
עיוור הוא בלי ר

ך. אך אין זה מ
מוסדו, סכמות

ה לא שבוי בכ
כך תקרא, ות

להתמודד עם 

אות שאינה מצ
שוקים וחוקים

ת המסולקת מא
נו אסורים וכל

ק. 

חיוב באשר לה
שהרי ל, סימי

מא השירה מאפ

יאיר מזור

ה של 
ק שני וא

שהרי כל זה, י
ונות של השיר
ם". וכך אף הע

על חסך, ל אין
אין בו עדין מו

כשאתה, ק כך
מידה חיצוניו
רק כך תוכל ל

שונה של מציא
חסרת רסן חיש

של המציאות ה
שהרי כול, ות

מעולה המעיק

פטימי הרווי ח
תחוור שהוא פס
כלואים. או שמ

שירתב
חלק(

ֲחלֹום  ש ּבַ
ֵעירֹם , ּבְ
, י ְנעּוַרי

יַרי.  ֵסֶפר ׁשִ

ום כביש ממש
השורות הראשו
(...) בלי כלום

על, על "בלי"
שא, קי ומזוקק

י. 

ברת בשיר: רק
מות ומאמות 

ר, ה לא צפויה

משבצת הראש
כה, כה נקייה

בצת הראשונה
פגין אופטימיו
לים להשתחרר 

נים שהוא אופ
מת ,באופן נקי

ייסר בו אנו כ

ריאה ב

 *

ִביׁש עֹוֵבר ּכְ ר ׁשֶ
ה  ָ ֶקת אֹותֹו ִאׁשּ
ִלי ִצּלּום ִמיֵמ ּבְ

לּום , ִלי ּכְ  –ּבְ
ֶאת , ִאם ּתּוַכל

 )2עמ' 

ר אינו עובר שו
תואר בשתי ה
רא "בלי כריכה

מושתת אפוא 
נק, ה בראשיתי

וא בלתי אמצע

הדוב בקשתת 
י מדעות קדומ
לאהבה נדיבה

תודעה שלך. 

במ, חש בחלום
שר התמודדות

שהשיבה למשב
יר רחוק מלהפ
חלום אנו יכול

יר שהעמיד פ
ם המציאות ב
את הכלוב המ

ה? 
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קר

ר מֹו ִאיׁש ִעּוֵ ּכְ
תאֹם ְמַחּבֶּופִ 

ִריָכה ִלי ּכְ , ּבְ
ִלי ְרִכילּות ,ּבְ
ְקָרא ָכה ּתִ , ּכָ

ע, השתוות(

האיש העיור
את מה שמת
אמור להיקר

השיר כולו מ
רהלמצב צבי

המציאות הו

מכאן צומחת
בהיותך נקי

ות בהתמסר
עם הת, שלך

כל זה מתרח
החלום מאפש

אבל משום ש
השי, בחלום

ורק ב, חיינו

כך אפוא ש
ודד עלהתמ

נישא אתנו 
מהכלוב הזה



1 ןוילג  3 I גג 5  1 2 5 125   35 גּגַ   ןוילג

 ףסוי-רב לטטומח



:I M 1 ון .3

ע? אין תשובה
ק חיה יפה אך
למצב שבו הם
מיר את מצבם. 

ציפית אהובה
י "הם נושכים

ואינו מביא, ם
ו בחיקו האפל
בתחילת השיר

,עובר", עובר
ההתרחשויות
מבטא שאיפה

,החולף, האוזל
ל ה"נואשים":
ם להפקיד את
ים יוכל לעזור

סגירת השעון
אך ניתן, האוזל

ה כשיתעוררו?
שקעו בייאוש

ומדוע, נואשים
או מקלט בחיק

ל עריםאינם , ר
שהוא רק יחמ,

סוכך: לקרוע 
נואשים עד כי
וגם בהם עצמם
ש מקלט אפילו

שהרי ב, מעורר
הזמן שלהם 

םת פעילה בזר
החשש לאחר מ
נן על הזמן ה
בם וטבעם של
ד כי הם מוכנים
שאותו חיק אלי

שים" ישנים. 
צתו של הזמן ה
סוכן. ומה יקרה

של הזמן ויש

הם? ממה הם נ
הוא שהם מצא

כלומר, "ישנים"
,ת שהוא מסוכן

יתם החם והמ
ועוד הם כה 
הדבר פוגע ופו

נים לחפשמוכ
כנראה לשעון מ

וי צעקהומטח
מהשתתפות, ם"

ללא שליטה. ה
ום השיר מקונ
בכל שאת טיב

עד, זמן האוזל
קווה רצוצה ש

בזמן שה"נואש
ור את מרוצצע

ם למצבם המס
צתו המצמיתה

ר 
.

 עֹוֵרר

רת בשיר. מי ה
מה שברור , יר

וני אלים. הם "
בלי לדעת, יכה

לים לחבל בבי
ת מחבק וחם. 
בלי להבין שה
ביר עד כי הם

והכוונה כ, ורר
תם במלים "וב
מ"הזמן שלהם
לזמן האוזל ל

ואילו סיו, רות
אן מתחוורים 
להדביק את ה

מתוך ת, אלים

ב, רר במרמה
שבה לא ניתן לע
ם אינם מודעים
צור את מרוצ

ֵחיק ָנֵמר ֵשִנים ּבְ
עֹות. ן אֹו ָהֶאְצּבָ

, ית ָהֲאהּוָבה

ים  ת ַהּנֹוָאׁשִ
ר ָלֶהם ֶאת ַהְמע

 עֹוֵבר., ם עֹוֵבר

תמונה המצטייר
תו של השייש

חיק של אלמו
חיק הזה בחשי

לם מוכנים ויכו
מטונימיה לבית

ב, ת האצבעות"
ם הוא כה מדב
להם את המעו
והוא גם נחת
ר ניתקה אותם 
עומד בניגוד 
ואוזל במהיר
שת. ואולי כא
חוסר יכולתם 

בחיק אלמוני א
הזמן. 

גר את המעור
ש, ם למציאות

הם ישנים הם
לדה הדרך לע

חר 

י ׁשֵם ַהיְּ ר ַהּנֹוָאׁשִ
ׁשֹון צָמם ֶאת ַהּלָ
י ּפִ לְקרַֹע ֶאת ַהּצִ

ים. ֻכּלִ  צים ּתְ
ָבר ַלֲעׂשֹות לים ּכְ
יֹוֵתר ָחָזק ָסַגר
ֵחיק ָנֵמר  ְכמֹו ּבְ

ֵהם ּלָ ַמן ׁשֶ ָקה ַהּזְ
 )163מ' 

הם במרכז הת
ללו במהלך פר
ו של נמר. זהו 
לי מצאו את הח

שים עד כי הם
מ –ם תכולים 

הלשון או את
ג מגונן. ייאוש

ים. הוא סוגר ל
,""פחד לאחר

נה בחיק הנמר
החשש לאחר 
הזמן החולף
ריו שממה נוא

שלהם היא ח ש
ב, חיה טורפת

רות עם מרוצת 

וני האלים סוג
עת את יקיצתם
ממנו. כל עוד
שעדין לא נול
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מפחד לאח

ַחד ְלַאֵחר ִמּפַ
ִכים ְלַעְצ נֹוׁשְ
ֵהם ְיכֹוִלים ִל
ָהְרקּוָמה ִציִצ
ַמה עֹוד ְיכֹוִל
הּוא י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ֵחיקֹו ּכְ ְוֵהם ּבְ
ּוִבְמַטֲחֵוי ְצָע

ע, השתוות(

ה"נואשים" 
לשאלות הל

חיקו, טורפת
נמצאים. אול

הם כה נואש
רקומה ציצי
לעצמם את 
רווחה או גג
של איש אל

מדובר על "
השי, כלומר

של החיים. 
להדביק את
ומותיר אחר

סיבת הייאוש
עצמם בחיק
להם להתחר

אבל האלמו
מעורר מונה

להיות חלק 
האם יגלו ש
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שבו , משלהם

שה של אושר
מתחוור, א צץ

פיות שנוצרות
הטקסט שקדם

ר רצוף יסודות
תימה הקודרת
ב. במבט נוסף
הנושרות "אחת

  ה? זה בז

א גם ברמזים
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 לעצמם מקום

מתאר תחוש, ה
והוא, ק עד כה

ו מנוגד לציפ
ש ומפתיע על ה

 הבוקר. השיר
נפש. אבל בחת
ה ובעצב צורב
ורן והטיפות ה
שניהם אחוזים ז

אלא, תהפכותו

 :"  

טורפת ולכונן 

עשרה- ת תשע
ב שהיה מודחק

שיר שסופ, ר
אור חדש מטיל

 

ופע האור של
נ רוח משיבת 

נראה במצוקה
הזה: מחטי האו
גון? או שמא ש

 כרוך רק בהת

"הכוכבים" ,רג

  )19ב עמ' 

  

ה של החיה הט

וררת הייתה ב
מצב, וות פנימי

כלומ, ם פרי)
שמתיים באופן 

 ונה לחלוטין. 

דיוקנו שמכה 
, בוקר,  אורן

הנצורה כ, רת
וף ה"שלילי" ה

האושר או היג 

ל השיר אינו 

של לאה גולדבר

כרך , 1986ים 

להימלט מחיקה
  שלהם? 

שלים כשהמשו
מושכת של מו

   ושר.

שונו של מנחם
הקצר הזה מסת
ת מתגלה כשו

הפוכ,  שלילית
עצי, רוף: טל

רה של הדובר
 מטרימות לסו
–ק יותר בשיר 

התמאטי של-
  ת סיומו. 

ר הזה לשירה ש

  קיעַ 

ספריית פועלי 

יחו לאולי יצל
 חלק מהזמן ש

  

   ַמֲחֵטי ָהאֶֹרן
  ָרה רּוחַ 

  רּו ַאַחת ַאַחת
   ְבִרי.
  )279עמ' 

שנכתב בירוש 
אחר תקופה ממ
ד ובעקבות האו

מתהפך" (בלש
ופו של השיר 
ך גם המשמעו

ישות , כמובן 
רושם חיובי צר
תע מצבת קבר
 בשיר רמיזות 
דמעות. מה חזק

תחכומו המבני
מהלכו ולקראת

דמיון בין השיר

  ים ְמאֹד. 
ַצְואֵרי ָרִק ים ּבְ טּנִ

  ים ְמאֹד

, לושה כרכים

או , מצמית
יוכלו להיות

כל הלילה

ְיָלה ל ַהּלַ   ּכָ
ין  ל ּבֵ ָנח ַהּטַ

ִעם ּבֶֹקר ֵנעֹוָר
ר ּפֹות ָנׁשְ ְוַהּטִ
ַבת ִקב ַעל ַמּצְ

ע, השתוות( 

, זההשיר ה
והתחיות לא
ומתגלה יחד

כאן "שיר מ
ו. סבתחילת

ומתוך כ, לו

,הלילה הוא
המעוררים ר
מופיעה לפת
יתברר שיש 
אחת" כמו ד

כך אפוא ת
המוצפנים ב

קל לראות ד

ַהּכֹוָכִבים ָיִפי
ֲעמֹוִנים ְקַט ּפַ

ִפיַהּכֹוָכִבים יָ 
ְיָלה ם ַהלַֻ   ּגַ
  ֵליל ְיגֹוַני.

שירים בש( 



ב נויה בי ח לוני-  שי
ם מי לו צי

ם י ר י ש
בר-יוסף חמוטל

I 12 וץ .3 ;גג 

ותרות בחשכת
גבורתם. זוהי
כחשים לאמת
מים את מותם
ייהם ולמותם.

ים. 
ערכה לגבורת

את? 

לתולעים החו
ם מעידה על 

ם מתוניים. ה
תם": הם מתרגמ

אדיש לח, נכל
החיי לבטל את

של ה, ק יותר
ף להערכה כזא

 וסף

ני אדם דומים 
ת שלהםדינמיה

ל חייהם הקטנ
"חיים את מות
ות לגורל מתנ
למניחים למוות 

גה רובד עמוק
גל להיות שותף

י-חמוטל בר ל

יות סופנית: בנ
ר הפעילות ה
ותם הקרב ועל
בורה. כך הם "
היא ההתנכרו

הם אינם מ, ים
וחושף בהדרג
ם הקורא מסוג

שלשירה הרי

שוררת פסימי
סופו של השיר
האמת על מו
היא מעשה גב
דמה. גבורתם
וותרת על החי
ווירה פסימית
ות תמותה. הא

ספרל שניים מ

ֵני ָאָדם  ה ּבְ
 מּוָצִקים

 ת
ֶרת  ַנּכֶ
 ָתם.
 )294עמ' 

ות הראשונות 
מה. ואולם בס

, נכרת" לאמת
תנכרות הזאת 
ים במעבה הא
תנכרת אינה מו

השיר באתח ו
של תולעים בנו

ג  128 ּגַ 

שעריהם ש

 אדמה

ֲאָדָמה ְמֵלָאה
ים, ָזִעים , ַרּכִ

ְך אֹו ַאֶחֶרת ּכָ
ְגבּוָרה ִמְתַנ ּבִ

ים ֶאת מֹות ַחּיִ
ע, השתוות(

בשתי השורו
מעבה האדמ
"גבורה מתנ

וההת, הזאת.
לחיים חדשי
גבורתם המת

פוכך אפוא 
גם ש, החיים
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קה או בחביונה

בין אם היא, ה
ינתו המיטיבה
וחו הרעה של

  ינות רעות. 

,חר הוא כופר
ח ליצור אחרי
ם ברוע. למרות
חדורת התקווה
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שבחיק, מנגינה
  רה.

מרכז. המנגינה
לך הנזקק לנגי
מיטיבה עם רו
 לייצר גם מנגי

ביהדות האח 
רומזות שהכוח 

רים כרוכים גם
ו האופטימית ח

 מטונימיות למ
ובמיוחד לשיר 

את המנגינה במ
כר בשאול המל
רכה של דויד 
כה האדם עלול 

–שהו שלילי 
, שהן גם שיאו

הכוחות האחר 
רכה מתחילתו

 

מזהירים הינם 
,רה לכל יצירה

ווים ומעמיד א
ווים. קל להיזכ
תו. מנגינתו הר
רר שלאחר מכ

אחר" הוא מש
ש, תימת השיר

וברים זה לזה.
רך מעוררת הע
  הרוע וההרס. 

  )16עמ' , ה

והמ, המוסווים 
ם היא מטאפור

 את חידת התו
ד מתווים ומקו
ה פוקדת אות

רעה? מתברה ה

", ם? לכאורה
לים האלה בחת
ם משלילה החו
עושה כברת דר
מושתתת על ה

  ִפיַרת ֲהפּוָגה

  אׁשֹון.
ה   ָשָעה ַקּלָ

ִצים.   ִלים ְמֻנּפָ

ִוים    א ּתָ
   

  יִרים.

ה    ה אֹו ַרּכָ

 .  

   ֲאֵחִרים.
שריקה, מורים"

, ויהם הזעירים
ם. והמנגינה גם

השני מפענח  
נובעת תמיד, ה

שר הרוח הרע
ה היא המנגינה

כוחות האחרים
צד הרוע. המל

ב גם מחיוב וגם
 כה קטן הוא ע

שבו התקווה מ 

ע ִמן ֶהָהִרים ְצפ
  צַֹהר

ֶרת ֶהָחרּוב ָהִרֶמ 
י ְלׁשָ ּנִ ַיְפִריַח ִמּמֶ
ם ֲהרּוִסים ְוגֹוָזִל

  )177עמ' 

  מזמורים

ע ְלָך    ּדַ
ָהֲאִויר ָמֵלא ׁשֶ
ים ְזִעיִרים ַקּוִ

ַמְזִהי, ֻמְסִוים
   

יָנה ָרָעה ּוַמְנּגִ
ֵצא ִמ  ָך ּתֵ   ּמְ

ה ּכָ ְלַאַחר ַהּמַ
  

ע ְלךָ    ּדַ
ִעם ּכֹוחֹות  ׁשֶ

(מתוך "מזמ 

התווים בקוו
הם מסתתרי

הבית , ואכן
רעה או רכה

של דוד כאש
שאול. אך מ

ומה הם הכ
המתייצב לצ
המכה מורכב
שהשיר הוא 
,ועד לסיומו

  יונה

ַמע ָ ׁשּ ר ּתִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶאְפַרח ִמן ַהּצ
ִלְנחֹת ַעל ַצּמֶ
ֵריַח ַזְכרּותֹו 

ים ּתֹוְלדֹות ִקּנִ
ע, השתוות( 



י ד  rr I U T

נה"  , מעלה על
רומזת המילה
תה של יבשה ,

עץ זית. ההרים
לסגת. 

ר המבול  , אבל
תחדשים לאחר
כדי להשכיח ,

רות אל מילות
חררות  גמורה

מאליהם אבל
ך. 

הטקסט השירי
וסועד. שולחן
לערער עליה;
שלםה.; הארץ
ציות מוצקה. 

. הכותרת  , "יונ
לאותו הקשר 

ולאתר ראשית

ה של נוח על ע 
שהמים החלו 

ים כלות לאחר
ים חדשים  , מת

האלה יש בהן

המובילה ישיר
שר אין השתח

שהיו מובנים 
שורשי ומסוכך

סים את רצף ה
בטחון מסוכך 

איתנה שאין ל
גנה המרגיעה ש

מגונן  , של ארצ

ל נוח והמבול.
ם קלו המים. 
ונה כדי לתור

רם המבול. 

לנחיתת היונה
יבת נוח לאחר

לים לה בעיניי
וא שמבשר חיי
יניות. החוויות 

לה "אפרוח"  , ה
ברגעי האוש

צו  , על דברים 
להיות מקלט ש 

סודות המאכל
ה ומוצקה  , של 

טאת יציבות א
ל של ספק בהג
ושה של עוגן מ

פור המקראי ע
תיבה לראות א
ממנו פרחה הי
בדן וההרס שגר

אשון" מקבילה
פסגתו נחתה תי

ההפוגה שמייח
ל עץ החרוב הו
כאן בחוויות מי

דעת את המיל
. מכאן שגם

רות זו בזו.  

ציפיות שנופצ
מה שהיו אמור 

קוטב האחד היס
ל קרקע יציבה

ה; הרצפה מבט
אין להטיל צל
רה להעניק תח

של רמיזות לסיפ
לח מצוהר הת 

זה הצוהר שמ
י המוות  , האוב

רת החרוב הרא
ר אררט שעל פ

מעת צפירת ה
יח זכרותו של
אולה קשורה כ

כר האסונות. 

מעלים על הד
ים מנופצים".
קלועות ושזור

 תי

ת נוקבות  , על 
ל קריסתו של מ

שני קטבים. בק
נות מגוננת  , של

יתית במיטבה
טייחה בעצמה 
ה אף היא אמור

ת על מקבץ ש
היונה שנוח שי

ורה השנייה  – 
של חיים אחר

היונה "על צמר
יר רומזים להר

ברגע שבו נש
בשמיים אלא ר
יא המבול. הגא
עה קלה את זכ

רח" ו"יפריח"
השיר  , "גוזלי

, אלא החוויות 

טבח שהצבת

ִי ְַבּת ִֶהּצ ח ׁש  
ץ אֹוֵיב  

ִי ְַפּת תֹוָכּה ֻרּצ  
ֶרץ אֹוֵיב  

ִי ְַחּת ִי ִטּי לּב  
ץ אֹוֵיב  

ִי ה נֹוַלְדּת  
ֶרץ אֹוֵיב  

ְֶאֶרץ ּב  
אֹוֵיב.  

מ'  160 ( 

נה על אכזבות
תצה אותם  , על

על מתח בין ש
ושה של היעגנ
טא נוכחות ב
ותם הדוברת ט
ולדה לחיות בה
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השיר מושת
הדעת את ה
"צוהר" בשו
סימן ראשון 

כאן נחיתת ה
הנזכרים בש

השיר פותח 
לא הקשת ב

המוות  שהבי
אבל רק לשע

המלים "אפר
הסיום של
מהזיכרונות ,

שולחן המ

ָח ְֻלַחן ִמְטּב ׁש
ָהָיה ִלי ְלֶאֶרץ
ְת ֶּב ָה ׁש ָהִרְצּפ
ָהְיָתה ִלי ְלֶאֶר
ְֶחְל ִירֹות ּב ַהּק
ָהיּו ִלי ְלֶאֶרץ

אֶ  ֶרץ ִלְחיֹוָתּה
ָהְיָתה ִלי ְלֶאֶר
ִים ְב ָה ַחּי ְוָלּמ
ָהְיָתה ְלֶאֶרץ 

) השתוות ע 

זהו שיר קינ
המציאות נית

השיר בנוי ע
מפגינים תח

המטבח מבט
הקירות שאו
שהדוברת נו
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כמו שינון של
אויב". החזרה
,כמעט נואשת

אבשלום, שלום
אם כי, תקדם

שר ואם אפשר
טקסט מאופיו

המבנית ניכרת
נוי מבני הואיל
תת. התחבולה
שרות להמשיך

כך. מי שירצה
 החיים של מי
ה הזאת הפכה

ומיומי רומזות
שהוא (או שמא

כי גם לבית, ת
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 השב וחוזר כ
מלים "ארץ א

כ, חזרה עיקשת
בני בני אבש, ם

לא מת, אופקי"

תוהה איך אפש
 מחלץ את הט

ת. התחבולה ה
ושיאו. זהו שינ
ה השיר מושת
ל שאלה האפש

 לקרוא אותו כ
שיך במלחמת 

אך הסביבה, 

 של דיבור יו
ען הגברי על ש

כמוהו כבית, לב

יש יסוד אחר
ה –וכים לו 

מושתתת על ח
 "בני אבשלום
לשיר אופי "א

בו המשוררת ת
ב. הסיום הזה

שנייה תמאטית
אל סיומו ו פקי

 היסוד שעליה
ייתה לאויב אל

י שירצה יוכל 
אי יכולת להמש

גוננות ותמכת

במובהק. מלים
יאה לנמעמחמ

והל, תוך הלב"

קוטב שמנגד 
היסודות הסמ

המ,  המקראית
 אבשלום בנו:

ניקה לזאת מע

שב, יאו בסיום
תה לארץ אוי

אחת מבנית והש
ר מאופיו האופ
 סטרוקטורת 
 על הארץ שהי

אם כי מי, ארץ
 אונים עמוק וא

מג, משפחתית

היא חושנית ב
אלי. הדוברת מ

עד לת רכך/ יש

של הסיפור. בק
בהק את כל ה

עת את הקינה
קינת דוד על  

). החזרה הז14
.   

ולו מגיע לשי
 מולדת שהיית

  וון אחר. 

הא,  תחבולות
הרצף המצטבר
התנהלות של

ס הקינה מדפו

ת לעזוב את הא
ר המבטא אין 

להיות ממורה 

  ך 

   

  , ּוִפים
ה     ְנַמסָּ

  

ה, אף אחריתו
של שיא סקסוא

כ-עוד פעם כל

 צדו האחד ש
מובא סותר ב

 מעלה על הדע
,למשל, ד. כך

4שמואל ב יט 
א צובר תאוצה.

הכבד בשיר כ
ת באותה ארץ
בילה אותו לכי

חין כאן בשתי 
בחילוץ , השיר

ב את כיוון ה
א ההיחלצות מ

  ב הזה. 

מעלה אפשרות
רוא אותו כשיר
ה שהייתה אמ

 

ל ַעם ּכָ ךְ -וד ּפַ ּכָ
ב    ְך ַהּלֵ

ִית  הּוא ּבַ ו ׁשֶ ׁשָ
  ֹוֲעִדים ּפֹוִתים
ְמָחה ִ   ִמים ִמׂשּ

ם ַמְרִעיף ִצְפצי
ִזיִפים  ת ׁשְ ש ִרּבַ
ְיָתה. א ִלי ַהּבַ  ּבָ

  )100עמ' 

וכך א, ל השיר
סוימת) למצב ש
שלו) נכנס לה "

אבל זה רק
והו, מנטרה

המונוטונית 
על יסוד אח
בני בני" (ש
במהלכו הוא

קול הקינה 
בכלל לחיות
האופקי ומוב

להבחאפשר 
בשיאו של ה
והוא מכתיב
התמטית היא
ולחיות במצ

השיר אינו מ
יוכל גם לקר
שחי בסביב

   לעוינת.

  נכנסת לי

ִנְכַנְסּתָ ִלי עֹו
ר ַעד ְלתֹו ָיׁשָ

יש ַעְכש ְרּגִ ּמַ ׁשֶ
ִעם ִקירֹות רו
ּפֹוֲחִדים ּפֹוֲע
ג ְרָעִפי ְוִעם ּגַ
ֶמׁש ֶ ׁשּ ִנְמָרח ּבַ
ה  ַאּתָ ֵמרֹב ׁשֶ

ע, השתוות( 
  

ראשיתו של
(בהגזמה מס
אבר המין ש
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כות חייו: הוא

רעדה") עד כי
,לו הופך לפות
ם גם "פועמים

ה של הדוברת
אלא פועמים
אפופה באושר

צפצופי להקת
כמו -הדוברת 

,מרח" ו"נמס"

ית. המטפורות
גם השיר של
שה ואת הגבר

גבר נכנס -ה 
גשותיה. הבדל
יו חשובה כמו

לים "לא כדאי

לאיכ -והבית 

מלשון "חיל ור
כך שהלב כול

ותה נשימה הם

שהוא ליבה, ת"
,אינם נרתעים

שואפת להיות א

כמו צ, בצהלה
בה וגופה של ה
טוי במלים "נמ

ווייה סקסואלי
ע את השמש.

פכת את האיש
יטואציה עצמה
את עוצמת רג
שהכניסה אלי

עם הגבר במל
ני זוג? 

אי לחיי האדם 

הם רועדים (מ
כאן רמיזה ל

ובא מאודמהר 

רית אל "הבית
, אינם פוחדים

ך ליבה. היא ש

הוא מצפצף 
אלא בחום ליב
ה כאן לידי בי

הוא מתאר חו
פיהן כדי לבלוע
היא לא הופ
ת בחומרי הסי

כדי לתאר  –
,ל הגבר לבית

תיאור יחסיה 
ביחסים בין בנ

הלב היא תנא
גוננת. 

רפוזה: תחילה 
ים" (ואולי גם
וחדים". אבל מ

לפלישה הגבר
פתע הקירות א
ישירות לתוך

הלה הארוטית:
א בחום השמש

בוטה באההקה 

שגם , "חמדה"
הפוערות את פ

אבל, לי שיאי
מטאפורושת כ

אוכל (ריבה) 
אן עם בואו ש

, אֹוִתי

 ת

ת פותחת את 
שיקולי כדאיות 

. פעולתו של 
של תמיכה מ,

ם מעין מטמור
את להם "פותי
חר כך הם "פו

ובת הקירות ג
וגם לבית). לפ
ען הגברי חודר

הקרף לממצט
לא, לא מבחוץ

ולגת. הארוטיק
ונזילה. 

ה רביקוביץ "
נהר צהובות ה
מפלס סקסואל

אלא משתמש,
ובבית יש, וגג

טית קשורה כא

ה אֹוֵהב א אם ַאּתָ

ְלָך. 
ְתׁשּובֹות ִקיָעה ּבִ

ךָ  ְעּתְ  ַעל ּדַ

רומנטי. הדוברת
טיקה מאשר ש

בו יש חדרים.
,שה של ביטחון

ובריםת בשיר ע
טת בהם וקורא
של האישה). א

לת תמורה בת
חדר גם ללב ו
בשעה שהנמע

אופק. 

פים של הבית 
ל - א נמס בחום

ם מחוממת וזו
הדעת זליגה ו

בשיר של דלי
שם הן שושני נ
יוסף מתאר מ
,בע מיתולוגיים
ש לו חדרים ו

השמחה הארוט
ולגוף. 

 לי

אֹל אֹוְתָך ִא ִלׁשְ
ר ָ , ׁשּ

ּדּור ִנְרֶאה ל ַהסִּ
ק ִני טֹוַרַחת ּוַמׁשְ
ֶשֲעַדִין לֹא ָעלּו 

 ם לֹא ַיֲעלּו.
 )101עמ' 

אהבה בלתי ר
וגד יותר רומנט
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נכנסים וגם 
משרה תחוש

קירות הבית
הדוברת סונ

איבר המין ש
משמחה". 

כאן מתחולל
(ואולי הוא 
מהתרגשות 
מאופק אל א

אף גג הרעפ
הוא, צפורים

ריבת שזיפים
המעלות על

כר זקל להי
הארוטיות ש

-חמוטל בר
ליסודות טב

שי, אל בית
נוסף הוא ש
הכניסה ללב

לא כדאי ל

ַדאי ִלי  לֹא ּכְ
ה ְמֻא ִאם ַאּתָ
אֹו ֲאִפּלּו ִאם
ה ֲאנ ּמָ ֲאָבל ּכַ

ֵאלֹות ׁש ַעל ׁשְ
ְואּוַלי ְלעֹוָלם

ע, השתוות(

לפנינו שיר 
ומה נו –לי" 
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אולי תפנה לה
תשובתו תהיה
 הוא מאושר?

דור החיים של
  אות וכדומה. 

ריריות אהבתם
קיעה מאמצים

אפילו על, בה
שהרי,  הומור

גזם ואבסורדי.
ואוליתה שלה. 

ת עצמה מעיני
ם יודעת שהיא

או, זוגה-ת בן
של אישה לבן

י הדוברת שוב
רים שבו מציץ

שאותו, הכפרי
גברדובר כאן ב

ברת מחויבות
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א, אולי תקרוס
פן ת, והב אותה

לות כמו: האם

ן הכוונה לסיד
ו חלוקת הוצא

תעיד על שבר
ובה. היא משק
תשובות אהוב
 יש נימה של

הובה הוא מוג
דות את מנוחת
יש ולראות את
שותף. היא גם

  מוהו.

ינה אוהבת את
יחסות כזאת ש

ה" של אהוֵביוכ
טע בשיר השיר
ת עם אהובה ה
מלמד שלא מד

טילה על הדוב

א, שאולי תיסדק
בה אם הוא או
עיף עליו שאל

וכא,  נראה לו
רות נפרדות א

תו של הגבר ת
ובותיו של אהו

רי של תהאפש
א יעלו". כאן 
לו על דעת א
שאלות שטורד
מסוגלת להרגי
ות לאושר המ
את הדברים כמ

וברת בעצם א
ה להוליד התיי

ה"שבכה הסבו
זכירה את הקט
ת של השולמית
 בלשון רבים מ
בה אליהם מט

 של אהבתה ש
שאול את אהו
פה שלא להרע

 אם "הסידור" 
או מגורים בדיר

רת פן תשובת
ות להיות תשו

ת את אופיין ה
אולי לעולם לא
 שעדין לא ע

ממנה לשאול ש
שמ, שה מנוסה

לה אינן תורמ
הבין ולהרגיש א

ג מעידה שהדו
 ובשלה יכולה

  ָפר

הימלטות. ה, חה
כה הסבוכה מז
ונן בהתעלסות
לא שהשימוש 

שהאהב, ילדים

 משבריריותה 
פה שלא לעדי

וד היא מעדיפ

ול את אהובה 
שותפים אים מ

של הדובר –ה 
שער מה עלולו
בניסיון לזהות
על דעתך/ וא
ות על שאלות

האהוב מונעת מ
מת לב של איש
ותשובות שכא
חסר הסיכוי לה

ן זוגיחסות לב
 אהבה בוגרת

  י ִנְמֶלֶטת
  ַבי.

ס   ר ֻמְדּפָ
ָפ ל ַהּכְ מטֶֹרֶפת ׁשֶ

  , ערֹוַתי
  ֹוֵלי קֹולֹות. 

בריח, ל נסיגה
בלנותה. השבכ
רכם הוא מתבו
ה המלכותי. אל

ובמיוחד בי, ה

והבת חוששת 
ף קרה. היא מע
 מתחמקת. ועו

  ה עצמה. 

נמנעת מלשאו
החולקים מגור

ו שמא חרדתה
תה לניסיון לש

יפיים כמעט ב
עדין לא עלו ע
 הדוברת לענו
 תגובתו של ה
זאת מתוך חכמ
ת כי שאלות ו
 מדי בניסיון ח

כזאת של התיי
שרק ,  להיפך

  סיה

ה ָהַעְסָקִנית ֲאִני
ל ֲאהּוב סבּוָכה ׁשֶ

ל ְנָירָר  ִמידֹות ׁשֶ
מֹו ַהְמ, מְעצֹור ּכְ

ֲע  ִלְמרֹט ֶאת ׂשַ
קו ל ּבְ ָחַיי ּוְלַקּלֵ

  )14עמ' 

נתון במפלס ש
וחה או לפי סב

דר,  ה"חרכים"
 על פני מאהבה
בבני המשפחה

  בכת. 

הדוברת האו
עורף או כת
שלילית או 
מאותה סיבה

היא אפילו נ
גבר ואישה ה

או –חששה 
ילה אותבמו

רגשיים סיזי
"שאלות שע
המאמץ של
חששה מפני
היא עושה ז

ויודע, הגבר
טורחת יותר

האם צורה כ
אולי דווקא

  זוגה? 

אל הפרהס

ְרֶהְסָיה ֶאל ַהּפַ
ָבָכה ַהסְּ ְ ֵמַהׂשּ
ָ י לֹות ּפִ ְלַמְרּגְ
ָארּוץ ְללֹא ַמ
,אּוַכל ִלְצרַֹח 
רֹט ֶאת ְל ִלׂשְ

ע, השתוות( 

השיר כולו נ
אינה לפי כו
מישהו דרך 
היא מבכרת 
אלא אולי ב
רגשית מסוב
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עלולה, תחוור
וללא חרטה.
לנותה להסכין
לדעת שהיא
עו הדוב". שכן

,"נייר מודפס
,תזכירים, דה

,בעודה בחיים

המטורפת של
שורטת את, ה

הטירוף מדעת
מסתלקת מרסן

סר ולוותר. 

ה אל הפרהסיה
ד המשפיל של
להסיר מעליה
בטא את עצמה

כך מת, האהבה
לא כל מבוכה

כוחה או בסבל
דוברת לומדת
פני הארי ופגע
פירמידות של

ניירות עבוד
את הדוברת ב

בוחרת להיות 
ורטת את שער
ה שנותר עבורה.

בים. כך היא מ
עדיפה להתמס

איסורי חשיפה
ועד לתפקיד,

, חה משחררת
האפשרות לב

כי , העסקנית"
רת חשיפה לל
שאין עוד בכ
צון. ואולם הד
ביא "הבורח מפ
להתעמת עם "
,ראשי פרקים

איימים לקבור 

ט קיצוני: היא 
זו המו, מעצור

קלט האחרון ש
יפיות של אהוב
ת לאהוביה והע

ה הסבוכה של 
,יתר חסר תכל

שתיקתה בצוו
שר סיכלו את

ל "הפרהסיה ה
רהסיה מאפשר
אולם משום

על עצמה מרצ
כמאמר הנב, ו

היא נידונה ל
ר, מנשרים, ת
וכולם מא – ם

נסוגה אל מקלט
וצווחת ללא מ
דעת הוא המק

א לפגוע בציול
שבויה במחויבות

רת: מן השבכה
מידות של נייר
טת להמיר את 
על עצמה וא

ברת נמלטת אל
ואילו הפר, ד

,ולא אוהבי"
שהיא כופה ע
ק אחד במשנה
שאליה נמלטה
כגון דו"חות
קרים ספרותיים

ום קבורה. 

נ, צמה במנוסה
זו הצורחת, ור

ות. הטירוף מד
באופן חופשי ו
ה כשהייתה ש

ריחה של הדובר
ר אותה בפירמ

חלטוה חירות מ
כמות שהטילה

ֲאָדָמה  ּבָ

ְך  ּוֵרי ַהחׁשֶ

 ָשֵקד ָהַרךְ 
 כף ָיִדי.

ה  רּיָ

כה סבוכה הדוב
מעיק ומשעב
קטת ב"אהובי"

האינטנסיבית ש
משעבד ומעיק
סיה עסקנית ש

יס מודפסים
מחק, נאומים

דות הן גם מקו

צמוצאת את ע
רצה ללא מעצו
לת בקולי קול

ברת להתנהג ב
טילה על עצמ

אחר נתיב הבר
מאיימת לקבור

המקנה לה, פר
יסורים והמוסכ

 ך

י ֵבר ַחּיִ ם בה ְלִהּקָ
ר  אֹור ַהּנֵ

רו ִשית יֹוֵתר ִמּפֵ
 ל ָהַאף

ָ ל ַהׁשּ ָאז ֶאל ַמּקֵ
ַכ ק ִלְפרַֹח ּבְ ְתַחּזֵ

ֵקד! ל ׁשָ  ַמּקֵ
ִר ּכָ ְרְנגֹול ַהסֻּ ק ּתַ

ה.  אֶרץ ַהַחּמָ
 )111עמ' 
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מאותה שבכ
להיות עול 

קהדוברת נו
למחויבות ה
המירה עול 
באותה פרה

דפי, כלומר
,התכתבויות
שהרי פירמי

כך הדוברת 
זו הר, הכפר
מקל, לחייה

מאפשר לדוב
איסורים שה

השיר עוקב 
העסקנית המ
מטורפת הכ
את עול האי
באופן מלא.

נגד החושך

ָנה ֵ  ִלְפֵני ַהׁשּ
ָבה ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ּכְ

ר ְלא ְלאֹור ַהּנֵ
ית מּוָחׁש ַנֲעׂשֵ
ה ְוַעל ַעל ַהּפֶ

ׁש  ֵ ּגּוִפי ְמַגׁשּ
ים ּוִמְת ְאּדִ ַהּמַ
ֵקד! ַמ ל ׁשָ ַמּקֵ

קּוף ּוָמ  תֹוקׁשָ
קֹוֵרא ִלי 

ָלעּוף ֶאל ָהָא
ע, השתוות(
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 שהיא בניגוד
לחושך החובק
 ומדביר שאין
ר לאור הנר".
 מוחשית? ומה
לים על הדעת
ת תחושתה של
בעודה בחיים.

 

,)11רמיהו א 
ש אז אל מקל

שבו, חדשורי 
בוטלת: "שקוף
קסואלי מובהק
גול הסוכרייה
ם האכילה וגם
האישה אומרת
סוכרייה חובר
קן התינוקי של

 וכבר אובחנה
י נקרא "מוות

  גד המוות. 

 זה מעלה על
מדת/ מארצות

חום של חיים 
  ל מוות. 

מינית. כותרת
וחרתת. היא ב

 35גליון 

עשייה, לומר
ד: לוו אישי מא

מוות רודן, מו
יים "לאור הנר
חשבה נעשית 

רים הללו מעל
נים מעצים את

הפוך לקברה ב
  ובדן ולמוות. 

במקל שקד (י
ני: "גופי מגשש
ת נתיב מטאפו
מיניות לא מב
ל הוא סמל סק

תרנן הגברי). 
משום שגם ,ת

מה לשולחן. ה
כאן תרנגול ה
בות על הדיוק

ות אובדניות. 
שיא הסקסואלי
 זה התרסה כנג

הארץ החמה.
ך ציפורה נחמ

, החום הנשאף
 על אובדן ועל

עות פעילות מ
לאובדן ולמוות

כ, נגד הזרם"
תנגדות למשהו
ולה למוות עצ
רת בעודה בח

ר נר? ואיך המח
פירוהל האף? 

לפעוט חסר אונ
עטוף אותה ות
ה המשולה לאו

השני מתמקד ב
ת ההקשר המינ

הדוברת פותחת
ת היא בעלת מ
חמה". התרנגול
וי לאיבר המין
מצידה במיניות
ות הנשית מדו

כדרכה. כ אשל
י המיניות מעיב

נגדות למחשבו
פיזית השטאט

ובמובן , חדשים

רת לעוף אל 
שלום רב שוב

ב.  טוב ומיטי
רוויה מחשבות 

ת חיים באמצע
למשיכה שלה ל

ביטוי הרווח "נ
ר הזה מפגין הת

המשו, מצמיתה
נת שהיא נקבר
בר בחיים לאור
ם על הפה ועל
ל אפו. הרמז ל
חונקת כול תע

תה חשיכהד או

לסקס. הבית ה
שיר מחזק את

כף ידי". כאן ה
אך בכל זאת, ה

ף אל הארץ הח
הוא כינו, נגול

שכרוכה מ, לה
 נדרים המיניו

עולה מינית שפ
מעויות הלוואי

יות מתוך התנ
האנגלית המט

דווקא חיים ח 

וק קורא לדובר
ל הציפור": "ש

 חיים של חום
אשית השיר הר

ת אל אופציית
דות הדוברת ל

הדעת את הב
ח. ואולם השיר

מ, מיכה צוננת
דוברת מדמיינ
יך יתכן להיקב
איך הם נושרים
ים על פיו ועל
ה החובקת והח
ת מתריסה כנגד

 בהתמסרות ל
וה, מין הגברי

חזק לפרוח בכ
ת ופחות בוטה

 קורא לי/ לעוף
תרנ, cockת 

הטעם ובאכיל
דירה. במסכת
פ" ומתכוונת ל

אלא שמשמ ,ל

רות לסקסואלי
טוס. בשירה ה
 ואלית מבשרת

סוכרייה המתו
של ביאליק "א
המעוף מבשר 
מד בניגוד לרא

דרות מורבידית
את את התנגד

  יב. 

ר מעלה על ה
לשכיח ולרווח
דוברת כמו שמ
 או מפלט. הד
רת תמיהה: אי

וא ירורי חושך
ורי אוכל נושר
וגרת שהחשיכ
ת בה התנגדות

 מקלט מנחם
פורה לאיבר המ
/ המאדים ומת
ת פחות בולטת
ול הסוכרייה/ 

שונות (באנגלית
 כרוך בחוש 
 פעולות של ח
שולחן והפכו"

ט שאובחן לעיל

גובש בהתמסר
 הארוס והטנט
י פעילות סקסו

שיר תרנגול הס
פתיחת שירו ש
לוני". גם כאן 

עומ, ילוח נינוח

תח אפוא מקד
 החושך" מבט
ום חובק ומיטי

כותרת השי
, למוסכמות

ק את הדוחונ
ממנו מקלט
וכאן מתעור
הם אותם פי
פעוט שפירו
הדוברת הבו

ואז מתעוררת

היא מוצאת
שהוא מטאפ
השקד הרך/
הסקסואליות
ומתוק תרנג
בתרבויות ש

ק כאןהמתו
המיניות הן 

"ערכתי לו ש
לאותו פעוט

  התרנגול. 

יש הגיון מג
החבירה בין

אם כי, קטן"

באחרית הש
הדעת את פ
החום אל חל
הנובעים בק

השיר מתפת
"נגד, השיר

בחיים של ח
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א מלטף ומגפף
שהיא משחקת
ו. הגבר ממאן

ינוק? מתעורר
המילה "ילוד"
. אם ניזכר גם
שיש כאן לא

האם יש, ל בו
.

לגשת לתינוק
חק מה הסיבה

ניגשת לתינוק
,הראשון שלה

ה מבזבזת זמן
שאין בנו כוח

עד כי, ומתיש
עוק. אבל אם
ש לפרש" את

שמלתה והוא
כש, שוב מסרבת

רק כדי לדחותו
.

תינוק. מי התי
אל התינוק. ה
(שמות א כב).
תקבל הרושם 
חליט איך לטפ
שה את ההיפך.

מוזר שבמקום 
ולתהות ממרח

אומרת שהיא נ
שזה התינוק 

אוטומטי. 

שהדוברת אינה
ת. המלים "כש

כה תובעני ו,
ב אין כוח לצע

אז יש, בתינוק
די צעקות. 

א מפשילה את
כאילו היא ש

את הגבר רת 
יך בהתעלסות.

יוק בבכי של 
רבה אימהית א
ה תשליכוהו" 

כים א ג כז) ית
מי יח, התינוק

ק האב בא ועוש

קבל הרושם המ
שיך להתעלס 

את אז ימות?".
שותיו. כנראה
באופן כמעט 

קבל הרושם ש
שה ההתעלסות

,כה אינטנסיבי
שוב, ת פורקן

בו יש לטפל 
כוח המגיע ליד

כארוטית: היא
מעמידה פנים

המושכ, חמים"
אותה ולהמש

או ליתר די, ק
אינה חשה קיר
ן הילוד היאור
וד החי" (מלכ
לאם למי שייך 
ם עושה בתינוק

התעלסות יתק
מעדיפה להמ

איך נפרש נשי
לנחש את תחו
ומתה ביקורתי

התעלסות יתק
היא שבה למע

תעלסות הוא כ
ם כרגיל בצעק

על האופן שב
ב להמשיך בוי

 ף
 ט

ּלֹוד  ֶכה ַהּיִ

ן להבין אותה
מתלבשת היא מ
וה חסרת הרח
ממהר להפשיט

מתמקד בתינוק
א, אולי אמו

פוקד "כל הבן
ו לה את הילו
יבה בין האב ל

מה שהאם . כל

השיר במתאר
האם  לו מדי

את הגבר: "א
אך מתקשה ל
טחון. האב לעו

בשיר תמונת 
אלא ה, ילוד"

שמעשה ההת
ברגע המתגשם

ים אם מתווכח
כמבטאות סירוב

ף ה ְמַלּטֵ יָלה ַאּתָ
יט ה ַמְפׁשִ ֶפת ַאּתָ
עת ִאם ִמּקֹר ּבֹוֶכ

י  ִמּדַ
 ִשימֹות
ָיֵדינוּ 

ת 
ת.  ו ַהּמֵ

 )150מ' 

בתמונה שנית
שהיא שבה ומ
"הגבירה הנאו
סרובה והוא מ

כי הוא מ, תיע
שהיא, דוברת

וק. כך פרעה 
ה האומר "תנ
לסות אלא מרי
להפשיט אותו.

בהבנת תחילת 
קר לו או חם

היא שואלת ך
,נה לנשימותיו

סה ואין לה ביט

משיך לראות 
הבכי של ה"י
פרשו כרומזות

ב, הסקסואלי
אה כאן אב וא
כוח לצעוק" כ
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 כעת

ֲאִני ַמְפׁשִ ׁשֶ ּכְ
ֲאִני עֹוֶטֶפ ׁשֶ ּכְ
ֵע ּפֹט ּכָ ִמי ִיׁשְ

ַחם לֹו מ אֹו ׁשֶ
ֵאיְך ְנָפֵרׁש ְנׁש

קּוד ּבְ ּגֹוָזל ּפָ
נוּ  ַעת ְוֵאין ּבָ ּדַ

ָיֵדינּו ְוָכֵעת ּבְ
ע השתוות(

השיר פותח 
את גופה. כ

את תפקיד "
להשלים עם

ההמשך מפת
הרושם שהד
מקרינה ריח
בדברי שלמ

מעשה התעל
להלביש או 

אם נמשיך ב
ולמצוא אם

לבכיו. 

אבל בהמשך
מאזינ, הישן

היא לא מנוס

ושוב: אם נ
יה עלבתהי

לצעוק" יתפ
ברגע השיא
נמשיך ונרא
"כשאין בנו 
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,לסות. כאמור
שיר מעלה על
מת". כך חשה
שיך בכיוון של
מריבות האלה
של האם ביחס
קשים על האם
מעבר מתחילת

טפת את השיר
אחריתו זעקה
 הנמען הגברי
יות שונות של

,בהפתעה, אכן

אך, בהיעלמות
בראשית השיר
די ההימצאות
שב ומפתל את
א בין הקטבים

 35גליון 

ים אל ההתעל
ום השקטן". סי

הם משוסע ומ
לי. אך אם נמש
נה על כך שהמ
גשות אשמה ש

שמק, ומריבות
פך הדרמטי במ

ת מקיפה ועוט
ואילו ב, אום"

מת היעלמות 
תוודע לאפשרוי
יז על עצמו (א

השיר פותח ב 
וון שנאמר ב

ופרכות על יד
. סיום השיר ש
טלת את הקורא

שון אנו חוזר
סואלי "מוות ק
ב: "והכול מזוה
שיא הסקסואל
לים הללו כקינ
מבטאות גם רג
ף בוויכוחים ו
ה במצב? המהפ

 .  

בה. ההיעלמות
 נעלמים פתא
?" כאן מוטעמ

הקורא מת, ים
לב חוזר ומכרי

, כלומר, אטית
השבוי). מכי 

אך הן מו, ות
הציפיה לשיבה
ת הזאת מטלט

  שיר. 

 הפירוש הרא
או לשיא הסק
" של נאבוקוב

חווים לאחר הש
 נבין את המל
ת ההורות. הן מ
וננת הוא מוק
 גם היא אשמה
נמית ומרתקת

ת לעומת שיב
אשיתו "דברים

אתה לא חוזר?
בין שני הקטבי

הכל, ם נמצאים
 

ות טורית ותמא
,הכלב, שקפים

עלמויות נוספו
ואז מתנפצת ה

שיר. הלוליינות
סתטית של הש

ול מת"? לפי
ת קראמטפיזי ה

רומן "לוליטה"
דכדוך אשר נח

אז, פול בילד
תות את חוויית
פוף אהבה מגו
ו קירבה. האם 
לשיר איכות דינ

ְתאֹם   ,  ּפִ

טבים: היעלמות
עד סופו. ברא
חוזר? ולמה א

בטקסט שב, וך
רה: המשקפיים

  השבי.  שב מן

ר מניב לוליינו
 שיבה (המש
 ציפיות להיע
כלב והשבוי. ו

תו לראשית הש
קת איכותו האס

רוש "וזה הכו
ירה האנגלית 
יטוי מתוך הר
יר: הירידה והד
הורים על הטי
התינוק וממית
קום שיהיה אפ
 ולהרגיש אליו

ל חריתו מעניק

  ר דברים

ּדָבִרים ֶנֱעָלִמים
ׂש. ה ְלַחּפֵ   ְרּבָ
ְצאּו אּוַלי   ּמָ

  לֹון.
ְתאֹם    ּפִ

  ב ַאֵחר.
ִבי. ֶ    ִמן ַהׁשּ

  לֹא חֹוֵזר?
  לֹא חֹוֵזר?

  )253מ' 

ל בין שני קט
מתחילתו וע, ו

מה אתה לא ח
ובתוו, הדוברת

הגעה ושל חזר
השבוי ש, צפוי)

וויץ' של השיר
גין מגמה של
למים נוצרות

הכ, ים המשקפ
ומחזיר אות, ני

מתוך כך מופק

אבל מה פי
משוררי הש
הדעת גם ב
הדוברת בש

מריבה בין ה
ורגות את ה

במק לתינוק:
לאהוב אותו
השיר אל אח

יותר ויותר

יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְד
ּוְכָבר ֵאיִני ַמ

ָקַפִים ִימ ׁשְ ַהּמִ
ַעל ֶאֶדן ַהַחּל
ח פ ֶלב ִיְנּבַ ַהּכֶ
ְרחֹו ְיָלה ּבִ ּלַ ּבַ

בּוי ַיֲחֹז ָ ר ַהׁשּ
  

ה ל ה ַאּתָ ְוָלּמָ
ה ל ה ַאּתָ ְוָלּמָ

ע השתוות( 

השיר מתנה
משני עבריו

ולמלחזרה: "
הקרוב ללב 

של ה, שיבה
במקום לא צ

מבנה הסנדו
המשכו מפג
שדברים נע
והשירה של
הקו הלוליינ

ומ, המנוגדים
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בשירה מאוד
 כה".

וי הארוטי של
המנעול. הוא
רשות הפראיות

שכן, ען ארוטי
ובשיר השירים
ות. כאן נכתב

בשירים רבים
ביאליק "הבריכ

דעת את הווידו
תיה ועל כפות

ה א). החור, ם
כה נושאת מטע
ים בחלקות" ו
עשה ההתעלסו

שורר מופיע ב
הפואמה של ב

מעלה על הד
טף על אצבעות
עם חלבי" ( ש
צמחייה הסבוכ
גלים כאן "אור

של מעלשיאו 

רה לנפש המש
פורסמות היא 

חלב שקדים"
פרת שמור נוט

ייני  ם "שתיתי
יר השירים. הצ
ובה. המים והג

ומתכוון ל, רי"

 ם
 ֹות:

, יקוּ 

אגם כמטאפור
הדוגמאות המפ

ביטוי "נוטפות 
המספ, ה)-ד, ה

ב בשיר השירים
ער הסבוך בשי
נעים של האהו
מר "אריתי מור

 אי

 י
ְרִאּיוֹ  , תת ּפִ
ֵקִדים  ׁשְ

לֹום.  רֹב ׁשָ

 י
ים ּלִ סּוט ִמּגַ ם ַמּבְ
ֲחָלק אֹוִרים ִלי ּבַ

 ִני.
 )32 מ'

 אגם

 ַגם

 ְלַאט

י ֵניֶהם הֹוִר, ּלַ ּפְ
ָמם ִהּכּו ְוָצֲעקּו 

 ּו.
 )33מ' 

ירים אחים. ה
אחת  העברית.

יו אני אי" הב
שיר השירים (ה
ת דברי האהוב

הדהדות את היע
לאבריה המוצנ
וב הכפרי אומ
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עכשיו אני

ו ֲאִני ִאי ַעְכׁשָ
ר ֻחְרׁשֹו ְמֻעּטָ
נֹוְטפֹות ֲחֵלב
ּיֹות ֵמר ֲחִריׁשִ

ו ֲאִני ִאי ַעְכׁשָ
ִים ר ִמּמַ ְמֻאּשָ
ַמן א ל ַהּזְ ּכָ ׁשֶ
ִאי ֲאִני ִאי ֲאנ

ע השתוות(

עכשיו אני

ו ֲאִני ֲאַג ַעְכׁשָ
קּוף., ָרגּועַ  ׁשָ
 ּוִליםְצל

ַגי ְל יֹוְרִדים ּדָ
ֵצל ַהּסּוף.  ּבְ

ַעם ָחְמרּו ּגַ ּפַ
ֶאת חֹוף ַעְצָמ
ִהְפִסיק ַעד ׁשֶ

ע השתוות(

אלה הם שי
האירופית וה

בשיר "עכש
האהובה בש
מדכיר גם א
בשיר זה מה
היא רומזת ל

א) האה, (ה
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י במגדלות אז
  אקראית. 

הפותח במלים
לעומת סערות

הפותח,  פוגל
פים של האגם
 דווקא. אפשר
ם./ כל יום אני
/מחר אני עץ/
הזה מדובר על
ל מצב שלווה

  )61-60מ' 

 היא משמשת
רים מקנה להם
ר מהדהדים זה
ת הראשון יש
מופיע קול של
י" מחזקת את
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אני חומה ושד
 יכולה להיות א

ה, ""אני,  רחל
שלווה בהווה ל
ותרת של דוד

" המים השקופ
משורר בעבר 
ה/ מחר אני ים
ום אני שבלול/
ם כי בשירה ה
רחל מדובר על

  ל האגם": 

, עמ1980עובד 

אלא, תבטלות
של שיר השיר
ששני בתי השיר
תפתחות. בבית
ולה מתחלף ומ
וזרות "אי אני

מכריזה בעוז "א
רי דמיון אינה 

את שירה של 
האגם מייצג ש
ם שיר ללא כ
י היינו ילדים"
הייתה נחלת ה
היום אני גבעה
נקיקים.(...) היו

א, ר אני מחר"
יוסף ושל ר-ר

מעריב היום ע

עם ע הר הלתי,

שפעה אינה הת
ס הסקסואלי ש
הראשון הוא ש

חין בהת להב
 בבית השני קו
ר במלים החו

י) האהובה מ, ח
סבוכה של מקר

תיו ובמבנהו א
שני השירים ה
שקוף" מזכיר ג

/ כי, יו הימים
וות ילדים שה
"כישופים": "ה
עה / אובדת בנ
י צדפית./מחר
 של חמוטל ב

",  חיים לנסקי

מעבר לנהסקי, 

אמן ראוי ההש
רי. גיוס המפל
י אי" הרושם ה
ט שני אפשר

ואילו  ,ובשלה
ם". סיום השי

שיר השירים (ח
ם". מסכת כה ס

מזכיר בתמונות
מימי אגם". בש
בר. האגם ה"ש
 ושקופים / הי

כאן של –ווה 
יה רביקוביץ "
כל יום אני בוע
 כוך/ היום אני
אילו בשירים 

  ער. 

ד גם שירו של 

 
  

  ֵבל 
  
  

  ְך. 

  כָבר
  
   

(חיים לנס  ֶמא.

עבור אשב, כיר
ן אמנותי מקור
יר "עכשיו אני

זה. אבל במבט
דוברת בוגרת ו
 מבסוט מגלים

רוב שלום" ובש
 כמוצאת שלום

שיו אני אגם" מ
כי: שקטה/ כמ
המשוררת בעב
לים כבריכות 
 נפשי של שלו
בשירה של דל

/כ, ר של מרים
תמול הייתי /א

וא, ים ותכופים
 לאחר עבר סו

י אגם" מהדהד

ם    ַעל ָהַאּגָ
עֶֹמק   ָלנּום ּבָ

ֲהָגם   עֹופֹות ִמּלַ
רּוׁשֹו ַהּגֶֹמא!  ׁשְ

וֵהד קֹול ִמי קֹוב
ה?  ִסים ָהֵאּלֶ  רּכְ
ֵבל  ֹוף! ִמיֵמי ּתֵ

ף ֶרֶגל ֵהֶלך ָליו ּכַ

ְקָעה ִמּכְ ם ׁשָ מׁשָ
ן לֹו אֶֹמר ֹלא ִנּתַ

ר  - יס ַוֲאַוז ַהּבָ
אֹור ַהּגֶֹמ וֵחׁש ַלּיְ

ואנו נחזור ונזכ
 לעיצוב דיוקן

בשי  סקסואלי.
זרים זה על ז
 ארוטית של ד
מאושר ממים 

"חרישית מר
הייתי בעיני 

השיר "עכש
"כזאת אנוכ

שעברו על ה
במלים "גדו

צג מצב מיי
להיזכר גם ב
תועה/ כבאר
רם כתמר.//
שינויים רבי
קבוע בהווה 

ו אניב"עכש

ּיֹום ַמֲעִריב הַ 
ָגה ָיְרָדה ל ַהּדָ
ְבתּו ע ָבר ׁשָ ּכְ
ִר ֶמה ָעגּום ּבְ

ֵהד קו ׁל ַמה ְו
ִנים ַהְמַפְר ּקָ ּבַ
ֵמם ַהחֹו ֵהן ׁשָ
ְרָכה ָעָל לֹא ּדָ

ְמ ַעל ָיִמים ׁשִ
ּל ּסּוף ׁשֶ ַעל ּכִ
י ַעל ְנדֹוד ַהסִּ
ל ֶזה לֹו ַעל ּכָ

בר נכתב וכ
קרש קפיצה
רובד חושני 
את זה וחוז
מטאפוריקה

ילד קטן "מ
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הסיוםמילות 
עצמה כמישהי

הבא מנפץ את
לאט /בצל םגי

של דוד פוגל
ואילו, רבידית

וגל כתב "פעם
,לה לנוסטלגיה

וחוזרים זה על
טית של דוברת
ממים מבסוט

שכמו, הדוברת
ן גם כאומרות
ה ומנוגד לאני

הבא מנפץ את
דגי לאט /בצל
של דוד פוגל

ואילו, רבידית

כז הטבע. את 
ברת מתגלה לע

יטיבה. הבית ה
ים/ יורדים דג
כיר את שירו 

עלייה היא מור
'. דוד פוי" וכו

"פעם" מוביל

ים זה את זה ו
אפוריקה ארוט
ד קטן "מאושר
ת בקולה של ה
לו אפשר להבין
עלת אני שונה

יטיבה. הבית ה
לים/ יורדים ד
כיר את שירו 

עלייה היא מור

ת עצמה במרכ
אושר הזה הדוב

שלווה ומי, לת
ט: "צלולכמע

ט" עשוי להזכ
פרדוקס: שם ה
פעם חמרו גלי
אצלו המילה 
ר עכור וסוער.

השיר מהדהד
הראשון יש מט
ע קול של ילד
את הילדותיות
ם החוזרות הלל

בע, שהי אחרת

שלווה ומי, לת
ת כמעט: "צלול
ט" עשוי להזכ
פרדוקס: שם ה

ילד מציבה את
ת שבמצב המא

יל שלה. 

רגועה מתגמל
ר שקט ממית 
ל המילה "לא
השירים נוצר פ
שי מספר איך "
היה לי כפר".

ם" שמעלה עבר

הוא ששני בתי
פתחות. בבית ה

ומופיע ,מתחלף
י אני" מחזקת 
ת מילות הסיום
לעצמה כמיש

רגועה מתגמל
ממית ,ר שקט

ל המילה "לא
השירים נוצר פ

שכמו י, דוברת
ין גם כאומרות
נוגד לאני הרגי

פותח באווירה 
מפתיע בתיאור
הלא רגיל של
ההר". בשני ה
. הבית החמיש
ותק (...) פעם 
כאן זהו "פעם

ושם הראשון ה
להבחין בהתפ

ת השני קולה מ
ם החוזרות "אי

כז הטבע. אתר
וברת מתגלה 

פותח באווירה 
תיאורומפתיע ב

הלא רגיל של
ההר". בשני ה

 ֶאְצִלי
, צְלךָ 

 לי

 חה
 ים
 -נּו 

ָך.  ֶשּלְ

בקולה של הד
לו אפשר להבי
ת אני שונה ומנ

יו אני אגם" פ
נוחה נינוחה ו
ומה התחבירי
ם סוסי במעלה
היא מאושרת.

שו, אבא נוגה
ואילו, ל העבר

יו אני אי" הרו
בט שני אפשר 

ואילו בבית ,לה
ום השיר במלים
את עצמה במר
אושר הזה הד

יו אני אגם" פ
נוחה נינוחה ו
ומה התחבירי
ם סוסי במעלה
היא מאושרת.

 ארוק

ָך  ּלְ ת ָהֶאְצִלי ׁשֶ
ים ָלַקַחת ֶאְצ סּכִ
ּלִ תֹוְך ּכֻ גּור ּבְ ּתָ

 ֵלם לֹו ָהֶאְצִלי

ְסָח ִלי ֵיְצאּו ֵמַהּנֻ
ת ַעל ָהִרים ָזִרי
ְתאֹם ֶאְצֵלנ ֶנה ּפִ
וַגם ֲאִני ֶאְהֶיה ׁש

 )93מ' 
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הילדותיות ב
החוזרות הל

בעלת, אחרת

השיר "עכש
הציפייה למ
הסוף". מיק
"לאט עולים
כאן הירידה 

, היה לי אב
לגעגועים אל

בשיר "עכש
במבאבל  ,זה

בוגרת ובשל
מגלים". סיו
ילד מציבה 

שבמצב המא
הרגיל שלה.

השיר "עכש
הציפייה למ
הסוף". מיק
"לאט עולים
כאן הירידה 

בסגנון הבא

ׁשֶ  ים ֶאתּכְ ׂשִ ּתָ
ְס י ּתַ ּלִ ְוֶאת ׁשֶ
ּיֹום ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ
ּוְלֵעיֵנינּו ֵיָעֵל

ּלִ ָך ְוַגם ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
מֹו ֶקׁשֶ ְוַרק ּכְ

ֵני נּו ִיּבַָעל ׁשְ
י ְו ּלִ ְהֶיה ׁשֶ ּתִ

ע השתוות(
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 הזוברת פונה
ת הטריטוריה

את, כלומר, לי
,חוזים זה בזה

,אומר הראשון
הסגורות שלנו
" שלי ייעלמו
י הטריטוריות
בע מכך שהוא

ת הנשענת "על
מבול כהבטחה
ביטול החציצה
י אהיה שלך".

מיד לאחר, נס

לוקה וקריסתה
  

מה. ובכל זאת
יהם. אפשר גם
טריטוריה שלו
תנת לו הרגשה
 סגנון הדיבור

  ות רגשית. 

ונליות מוצקה
מלוטשת, שטת

ת של שקספיר
בקשת שלמות

כי הגבר, עתה
עדרו. מערכת
נון והמתוחכם
שורת עם הגבר
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בתחילת השיר
כשתשים א, ר

ת ה"אצלי" של
אז נהיה אח, לך

שני של הבית ה
ת הנפרדות וה
ך וגם ה"אצלי"
החיץ בין שתי
אצלי" שלו נוב

 

קשת, בשמיים
מיים לאחר המ
 מבטיחה את ב
ה שלי וגם אני

כמו נ, פתאום"

נה להביא לסיל
ינה להגשמה. 

בר נותרת עלומ
 את החיץ ביני
לשמור על הט
י היא אינה נות
רת משקף את 
 נוטה להיסחפ

סנס דבק ברציו
כתיבה מקוש 

ק הן הסונטות
ברת בשיר מב

עלפחות לעת 
תייצב מול היע
ת. דיבורה הש
ה להגיע לתקש

   ם.

 אהבה ברור. ב
כלומר, אצלי"

ואת, טוריה שלי
בטריטוריה של
רעהו. חלקו הש

הטריטוריות ז
ה"אצלי" שלך

ה את אימוץ ה
לוותר על ה"א

  ולי גם רוצה. 

פעה של קשת 
 שהופיעה בש
ה. כאן הקשת 
ם אצלנו/ תהי
". זה יתרחש "

ך בהבעת רצונ
 שאיפה הממתי

גובתו של הגב
 להסיר ולסלק 

שחשוב לו , "
כי, של הדוברת

כם של הדובר
גבר שאינו , שה

ד שסגנון הרנס
,כלומר, יריזם

לשירת הבארוק
 ג'ון דן. הדוב

ל, הגשמה-בת
ח הרמוניה מת
הרמוניה ואחדות
 הברוק בתקוה
שנון ומתוחכם

  

זהו שיר , שיר
 האצלי שלך א
לשניים) בטריט
ה מדרס רגל ב
ד מאתנו על ר

א, חלק ממני
רדות. אז גם 

 לאהוב עד כה
לשי של האהוב 
הוא מרגיש ואו

הופכ מתוארת 
 רמיזה לקשת
קוד את האדמ

נו ייבנה פתאום
יהם ל"אצלנו"

   

ן הגברי המשיך
החציצה בגדר 

ואילו תג, שיר
ה של הדוברת 
צלי" ל"אצלך"
ן בטריטוריה ש
השנון והמתחכ
אך סגור ונוקש

הברוק"? בעוד
ומניי שנינות 

ת מפורסמות ל
כגון , פיסיים"

שאיפתה אינה 
 ליצור ולטפח
יות משוללת ה
יבה של שירת

 ומדבר באופן ש

 הקדמי של הש
כשתשים את 
שאירה מקום ל
אמץ ולתת לה
ליונות של אח

תהיה ח, תוכי
שנה להיות נפ
חה שהכתיבה 
 אפוא שהקוש
לא לפי מה שה

ה וההתאחדות 
אותם. יש כאן
ל לא ישובו לפ
ובה: "על שנינ
טוריות של שני
של ה"נוסחה". 

הדוברת לנמען
בתיאור הסרת ה

וברת נשמע ב
שותף לשאיפתה
ההבדל בין "אצ
לא רוצה לשכון

הדיבור הסגנון 
א, שנון ומבריק

"בסגנון ה, שיר
, פנה לתחכום

תיות. דוגמאות
נגלים "מטאפ
אך נראה שש
 אפוא הרצון
ן ממשיכה להי
חקים את הכתי
אוהב משחקים 

דתיות במפלס 
ואומרת לו "כ
שלך (שאינה מש
שלי תסכים ל

בלא על, ל דבר
ב אחד תשכון

שוב לא תבקש
אותה נוסח – 

דוברת סבורה
ול, ל לפי נוסחה

ציאה מהנוסחה
רים" ומאחדת א
בע מחריבי כול
 האוהבת לאהו
פוך את הטריט

ה שחרר מכבלי

ח בחציצה בין ה
ונחתם ב, ציצה

 קולה של הד
הוא אינו שן ש

ה מאודוב לו 
והוא ל, גור בה

. יתכן גם שס
שלו: הוא איש ש

 של כותרת הש
סגנון הברוק  

ד כדי מלאכות
ל משוררים אנ

, ינה לאהובה
שים אותה. כך
הדוברת לנמען
ר המלוטשת מח

א, בעולם מדעי

למרות החיד
אל אהובה 

מטית שרהה
הטריטוריה 

שותפים לכל
שאם יום א

תתאחדנה וש
מה"נוסחה"
הנפרדות. ה
חושב ופועל

אפשרות היצ
שני הרים זר

ת טבשאסונו
בין הדוברת
האחדות תה
שהגבר ישת

השיר שפתח
של אותה חצ

מעניין שרק
אפשר להבין
להבין שחש
ולהמשיך לג
של "אצלי"
והמחשבה ש

מה פירושה 
, ובהרמוניה

ומורכבת עד
ושירתם של
והרמוניה בי
ממאן להגש
היחסים בין 
וצורת השיר

י בשח, שלה
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שיש, בושים")
הירגע. ברגעים

ם בזמןלעתי
ים האלה "יום
חשפת. בשעה
שקפות גם את
שיו צמודים זה
ם לבין הלילה.

מקנה, הלילה

הדוברת. היא

אים המובילים
תה ולהשתתף

ת. 

ל "בושה" ו"מב
ט הזדמנות לה

כפי שקורה, "
הכחשה. ברגעי
בחיי הדוברת נ

המש, מנוגדות
שהניגודים עכש

בין היום, שחור
יום הקדים את

לכתפה של ה

מניב את התנא
הגיח מאלמוניות
עקות ומבושות

שות (צירוף של
כלומר רק מעט
ח לבן ושחור"
ולא ניתנים לה
יות השולטת ב
נות אנושיות 
זאת מעידה ש

ן הלבן לבין הש
שבו הי, הקודם

ן גם בין ראש
יבות מוצקה. 

החמור והרך 
היא יכולה לה
מציאות של צ

ְיָלה  ת ַהּלַ

מבוש - בלילה
כ, "רווח מעט"

וף נהיה שטח
עשים ברורים ו

וגם האכזרי, תו
מתאפיין בתכו
ור. ההצמדה ה
איזון רצוי בין
היפוך מהסדר ה

ם מושג האיזון
ון שפירושו יצי

בין, ם והלילה
ת. בנקודה זו ה

על רקע  שמתו

ַהּיֹום ִלְמבּוׁשֹות
 שחֹר

ואילו , מוחצן
ביניהן יש רק "

"הנו, ם ללילה
מונת החיים נע
ה את אכזריות
רך". האופק מ
בין הלבן לשחו
לקת. כך נוצר 

בה, לפני "רך"
תי. 

ון בין הניגודים
לאיזו, ומגוננת

היוםבין , שחור
וף של הדוברת
סוף הגיע להגש

ֶניךָ   ּפָ

יךָ ֶאת ֵעינֶ 

ְלָחן  ָפֶניָך ׁשֻ

 עט

ין ַצֲעקֹות ַה ּבֵ ׁשֶ
ַטח ָלָבן ְוׁשָ ה ׁשֶ

 ַלְיָלה
ַרךְ 
ֵתַפיׁשִ   .י ַעל ּכְ
 )21מ' 

שהן דבר , קות
וב, סמוי וכמוס

בין יום, רגיעה
הקווים של תמ

הטבע מגלה, ה"
"אופק חמור ור

ב, היום ללילה
ה ביניהם מסול
חמור" מופיע ל

ש ולא שגרגמי

שמסתמן איזו
מוניה מרגיעה ו

ץ בין הלבן והש
ע ובגואף בטב

אשר סוף ס ,זון

יב ַעל פ ִ הּוא ַיׁשּ
 ינֹוק חֹוֵלם.

אֹור הּוא ִיְפַקח א
ָצָרה.  ּדֶרְך ַהּקְ

ות הּוא ַיֲערְֹך ְל
 ְנָך ַהּכֹוֶתֶבת.

 )19מ' 
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ברווח המע

ֶרַוח ַהְמַעט  ּבָ
ַהּנֹוף ִנְהֶיה ׁשֶ ּכְ

ְויֹום ִנְטָרף ּבְ
ֹאֶפק ָחמּור ְוַר
ן ֶאת רֹא ְמַאּזֵ

עמ השתוות(

ביום יש צעק
בהן משהו ס
הללו של ר

וה, השקיעה
נטרף בלילה
זו מתגלה "

ה הניגוד בין
ה והחציצזל

העובדה ש"ח
לשיר אופי ג

בשעה , אכן
מגיעה להרמ

צמצום החיץ
לאיזון הנשא
בחדוות האי

 ברכה

יב ָהרּוַח  ִ ַמׁשּ
י ל ּתִ ַצחּות ׁשֶ
ָהאֹוֵמר ְיִהי א
ִלְבחֹר ֶאת ַהֶד
ִהּלֹו ב ּתְ ַהּיֹוׁשֵ
יִמינ ְוַיֲחִזיק ּבִ

ע השתוות(
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 התפילה ועם
הגשם" שאותה
. "האומר יהי
א יערוך לפניך
חן נגד צוררי"

וכמי שדואג, ל
אמן באה לידי
,הו תמים יותר
כש את ברכתו
אמן אותו אור

היא, הבוחר בה
 אותו אל נדיב
ה קדוש יושב
ת". בתנ"ך יד

העוסקת, מנית

ולי הוא כותב
,אמן לאלוהים
 הרי שיש כאן
ניגוד לציפייה

,תנ"ך ולסידור
י את העובדה
  כמה משמים. 

 35גליון 

בת עם סידור
הרוח ומוריד ה
אשון של פסח

שב תהילות הוא
וך לָפַני שולח

 

כבורא כל יכול
ם למאמינו הנא
חשוב על משה

אמין הנאמן רוכ
ק למאמין הנא
שה צדק עם ה
ם או מעקשים. 

 משקל "ואתה
בימינך הכותבת
א בעל היד הימ

ט פילוסופי? א
נו המאמין הנא
 כאן במאמין 

זאת ב,  שבחיו
  א תמורה. 

של רמיזות לת
או אולי, האל

לכוח ולחכ, רה

 

ברכה" מתכתב
תפילת "משיב ה
ועד היום הרא
 פרק א. "היוש

"תערואלוהים 
   המנוצחים). 

 של אלוהים כ
בו של אלוהים
לם". קשה לח
נוק חולם. המא

הוא יעני, מאין
והי הדרך שעו
ו בלא עיכובים
 תהילות" (על
ולחן ויחזיק ב
תע הנמען הוא

סיפור? מניספט
ולי הנמען אינ

אם מדובר ת. 
דה יכתוב את 

אמיניו ללא למ

 ברצף צפוף ש
האמתית של ה
הוא יזכה לעזר

  ה באחריתו. 

הכותרת " .ות
הרוח" הן מתב 

שמיני עצרת 
אור" בבראשית
פלל מבקש מ
צחים בנוכחות 

מודגש דיוקנו 
דיב. נדיבות לב
 של תינוק חו
ת פניו של תינ
את האור יש מ
רך הקצרה". זו
א מובילה אותו
 הוא "היושב 
ערוך לפניך ש

וכאן לפת, לתו

שיר? ס –אמן 
וא, יב אתומיט

עבודה מוצלחת
אמין אסיר התו
 מעניק טובות 

כומו: ראשיתו
 את תכליתו ה
שה המקווה ש

לא מה שמתגל

פוף של רמיזו
המלים "משיב
עשרה החל מ
אלוהים "יהי א

שם המתפ,  ה
ג סעודת המנצ

ורות ביהדות מ
 וברוחב לב נד
על פניך צחות

חותצתר מאשר 
שברא א,  האל

תו "לבחור בדר
היא, וצרה הצוק

אמינו הנאמן: 
ע כב ד) גם "י

מל לכוחו ויכול

של המאמין הנא
ל האל שכה מ
צה לאחל לו ע
 לעצמו שהמא
ך כלל) שהאל 

כר במלוא תחכ
ת המערטלת 

מאיש, דם כותב

ית השיר הוא ל

  ַהּצֹוֵחק

תת על רצף צפ
פיעות בתורה. 

ע-פילת שמונה
לדברי א, כמובן

כג מז לתהלים
סטורי הוא מנהג

רמיזות למקוה
אמן במסירות
מלים "ישיב ע
 ומכמיר לב יות
ה של אלוהיו. 

חה אותעיניו וינ
ההולך בה ממצ
 מטובו על מא

תהלים , ראל"
לוהים היא סמ

ש ת ידו הימני
ת את שבחו של

שהדוברת רוצ 
כן האל מבטיח 

בדר, חילוניים

 כך השיר ניכ
הפתעה אירונית
את נאמרת לאד

 לראות בראשי

 
  ְקִסים!
  רּוִחי 

  ְדִהיִמים
ם, בִהיק ה, ַהְמַאּיֵ

  ָך. 

ִתי    ְלֻעּמָ
   ְקִטיָפה ת

השיר מושת
ברכות המופ
אומרים בתפ

כ, אור" רומז
שולחן" רומ
(הרקע ההיס

בכל שלוש 
למאמינו הנ

במגם י ביטו
מעורר רגש 
היותר נעלה

שיפקח את ע
מצילה את ה
לב משפיע 
תהילות ישר
ימינו של אל

  בכתיבה. 

ומה כותבת 
בידו הימנית

, אלא סופר
שכ, אירוניה

(של אנשים 

בין כך ובין
ואחריתו בה
שהברכה הזא

שאפשר מה 

 היביסקוס
יְסקּוס ַמק ִהיּבִ

ֶהֱחַרְדּתָ ֶאת ר
ד יָך ַהּמַ ְמַמּדֶ ּבִ
ְב ָמן ַהּמַ ַאְרּגָ ּבָ
ְפתֹוֶתי ל ׂשִ ׁשֶ

  
ְבּתָ  ְמפָֹאר ִנּצַ
ְפַרַחת ַעּמּוד ּתִ
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ה כמכתש רחב
המעלה על, ו

ה ומדברת אל
וארת תביעתו
מתבלבלת בין
להתמסר ללא

בבית השני, ת
בבית השלישי
הופכת לתחינה

שהדוברת, דך
להבחין בהבדל
נחתם בשאלה
ם "ואיה השה
ד להיעקד על
לולים להיפגע

"ואנוכי בחלבי
קראי הדוברת
שהיא עדין לא

דים: הוא נראה
אבקנים בקצה

שהדוברת פונה
בית השני מת

כך עד כי -כל
בויה בתאוותה 

 את שלי".

וחה של הדברת
געת לקסמו. ב

סקוס הל ההיבי
שלך?" ללמד
אינה יכולה ל

כד). השיר נ, ב
צחק את אברה

העומ, הקורבן
הילדים)שעל, ם

קר" בו נאמר "
גוד ליצחק המ

ש, גם מאחרים

ת אדירת ממד
י גבוה עטור א

מקום לספק ש
את החשק. בב
ת את הדוברת כ
ל הדוברת השב

תני לי / א, לי

ס מחריד את ר
עורגת ומתגעג
ת הסמורה של
ה שלי? מה 
ת יצריה שוב 
ד" (בראשית ב
ה בו שואל יצ

ה, עצמה ליצחק
הזוג הרשמיים

באור מן ההפק
ביאליק ובניג
ק ממנה אלא ג

ים) בעל תפרח
ומתנוסס עלי

אינו משאיר 
מבעיר גם בה 

שמבלבלת, פתי
ת נכונותה של

רת:/ תני מם א

של ההיביסקוס
ע, בלא מבוכה

ת מהסקסואליות
י בערה./ מה

תה המציתה את
היו לבשר אחד
לסיפור העקד
ת מדמה את ע

ת אחרים (בני ה
ית. 

ליק "לא זכיתי 
בר בשירו של

ים שלה לא רק

 ַלְיָלה.

כמאתיים סוגי
וממנו יוצא, ד

בשיר שלפנינו
שחושק בה ומ
ביסקוס הקטיפ

סקוס מסגיר את
מלים יגבר: "בל

סם הסקסואלי ש
ברת נכונה וב
ברת המוקסמת
וס/שילחת בי
רה של תשוקת
מו שכתוב "ויה
כאן יש רמיזה 
. אולי הדוברת
ת על קורבנות

א חוקיאהבה ל

שירו של ביאל
". בניגוד לדוב
ה בערת היצרי

ל ֶאת ַהּלַ ְמַבְלּבֵ
:  ַמְרּתָ

 ִלי

, ס
 ֵעָרה.

ָך?  ּלְ ֶ ה ׁשּ
דּוָרה?  ַלּמְ

 )97עמ'  ת

הוא פרח (יש 
צבעוני ומצודד

 זכרי זקור.

ההיביסקוס ב
רי של הגבר ש
פלאה של ההיב
הלילה. ההיביס
סואליות של הג

ת הראשון הקס
צאת את הדוב
ונותה של הדוב

היביסקו, "הוי
בלהבות הבער

כמ, היביסקוס
למדורה?". כ

ז), ראשית כב
לי היא חושבת
ר עבור פרשת 

אן גם רמיזה לש
הבערה אשלם"
תשלום שתגבה

ם. 
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, ִנְפָלא, ָאֵפל
ים ָאמ ִלי ִמּלִ ּבְ

ִני ִלי ִני ל, ּתְ ּתְ
י.  ּלִ ֶאת ׁשֶ

יְסקּו הֹוי ִהיּבִ
ֵע י ּבְ ְחּתָ ּבִ ּלַ ׁשִ
י? ַמה ּלִ ֶ ַמה ׁשּ
ּוִמי ָהֵעִצים ַל

השתוו(

וס ההיביסק
צ, מאודעד 

הדעת איבר 

התיאור של
הזכרהאיבר 
הנפ, האפלה

עצמה ובין ה
היסוס לסקס

בעוד שבבית
עריצותו מו
והאחרון נכו
מתמסרת: "
המשולהבת 
בינה ובין ה
"ומי העצים
לעולה?" (ב

ואול, המזבח
ולשלם מחיר

ואולי יש כא
ובדמי את ה
חוששת מהת

י הםיודעת מ
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שירים בולטת
ה (סוג ספרותי
ג את המיניות

ובפני, המדביר

ש כאן רמיזה
והבקשה היא, 

פסים" פירושו

לבל והמושפל.
כרסמים ולרסן
 בצורת פסים
ו ישליט סדר
,אל על כמלכה

בנו האהוב, ום
 מוכר בקבלה
א כיסופים גם

 35גליון 

פולו". בשני ה
במסורת האודה

המייצ, ביסקוס
  ה. 

הובה הרודני וה

של מישהו. יש
,הבה ולהעדפה

"לרדת מן הפ

 הנפשי המבול
ו חרקים או מכ
 ולסדר אותם

ישהה שאם מ
ו היא תינשא א
ים את אבשלו
 היא גם סמל

שיר מביע אפוא

לנוכח פסל אפ
ב, ודה וסגידה

 פונה אל ההיב
וצייתנות כנועה

בטלת בפני אה
  חלטת. 

תנתו היחידה 
 הם סימן לאה

שהרי ", שפיות

ות את מצבה 
ם" בתוכה כמו
 וביצורי רוחה

. היא מאמינה
פוך לנתיב שבו
הסוסים מזכירי

א). המרכבה  
העליונים. הש

  בדרך כלל. 

  .מאודלב עד 

שרניחובסקי "ל
הכרת ת, ערצה

דות). הדוברת 
הערצה ו, עלות

ף הדוברת מתב
 התמסרות מוח

על כות לפסים
ב יוסף. הפסים
גם בקשה לש

ל לשנושמסוג 
הכוססים, חשים

 במחשבותיה 
ראשם בשמים
פנימי יוכל להפ
ם. המרכבה וה

, שמואל ב טו
על בעולמות 
ים למנוגדים ב

ל הנבון ושוב, 

 לשירו של טש
מען מעורר הע
לו יצירות אחד
ימה של התפע

יוסף- מוטל בר
אה אותה לידי 

  , ּכֹוְסִסים
  

ברת להפוך ל
קב לבנו האהוב

אבל זוהי ג, ת
 

, יכול-ברי כל
רי רוחה "הרוח
ו לעשות סדר

ליהם בארץ ור
וכה עולמה הפ
לסוסים אבירי
בה וסוסים (ש

הינשאות אל ע
מצבים שנחשבי

,מאודוטש עד 

שיר גם רמיזה 
ל פנייה אל נמ

יוסף תרמה ל-ר
ציתה אותה בני

ה רבים של חמ
המביא, ל עצמה

ים   ּסִ
  ִחיָדה.ַהיְּ 

ר   תי אַֹרח ָיׁשָ
 
 

  ם.
ים ַהּכ, י ָהרֹוֲחׁשִ

ִכים ים ְמֻאּנָ ּסִ  ּפַ
  ים

  ּסּוִסים.
  )302מ' 

 בבקשת הדוב
סים שתפר יעק
ובה המועדפת

  ורה מופרעת.

ה אל נמען גב
לקחת את יצור
 מבקשת ממנו
ניצבים כשרגל
ו שמכרסם בתו

רכבה רתומה ל
עשה לו מרכב

של ה, ל דבקות
מ,  לאכסטאזה

ר מהוקצע ומל

אולי יש בש
רטוריקה של
שחמוטל בר

שהצ הגברית

בשירי אהבה
התשוקה של

  שים

סׂשִ  ים אֹוִתי ּפַ
ָך ַה ְנּתְ ּתָ ַעל ּכֻ

ן ַמְחׁשְ  ּוֵ בֹוַתּכַ
ח אֹוָתן   ַוַהּנַ
ֶדר.   ְלִפי ַהסֵּ

ִוים ְרָוִחים ׁשָ ּבִ
ַקח ֶאת ְיצּוַרי
ים אֹוָתם  ְוׂשִ
ִבים מּוָכִני ִנּצָ
ָבה ְוַלּס ְרּכָ ַלּמֶ

ע השתוות( 
השיר פותח

לכתונת הפס
להיות האהו
להתנהג בצו

הדוברת פונ
הוא מסוגל ל
אותם. היא 

ה, מאונכים
בתוהו ובוהו

היושבת במר
ש, של דוד
ך שללתהלי

לשפיות וגם

זהו שיר קצר
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ונל

ל נוצרי מבטן
מע. כשקיבלתי
,לט "מסעדה"

אנשי, מי בעיר
ם. ניסיתי פעם
היה תמיד ענן
ד לשבת סביבו

הם חייל בחיל
מי של העיר...

שני יהודים , ן"
פים ֶהְקָטאִרים. 
כי כאן בקופסה 
ם היו מבסוטים 
הרכבת. הייתה
גיע צו להתגייס 

כי , ממש ינוקא
ואמרו לו , ודייה

חושך. ואז קראו 
באֹוַראְדָיאה על 
למדו אותי איך 
אתם צוחקים?! 
נו נקנה לך סוס 
ת הסוס במשך 
, בונך את הסוס

מורדי , תה מבין
עובד , חודשים

ל הקול

ם בעל שם של
א יידישע מאמ
ה כתוב על הש
בו כל המי ומ
קים את אדונם

מילה! סביבו ה
מי לא התכבד

 ִמיְטֶרְסקּו.

הייתי בימים ה
ה בקצה הדרומ
ינברג את ֶהְרָמן

שלושת אל –י 
למה? כ –שרה 

יה משתגע. הם
סיעו אותם אל 
של כסף. ואז הג

שהיה מ, הנכד, 
ה לו פילגש יהו

מעבר להרי הח
לך לסבול שם ב

תל, מר: "אדרבה
אמרתי להם: "א
עונים לי: "אנחנ

ך נשמור לך את
להחזיק על חשב
חצי שנה. "את
אחרי שלושה 

ות

תו של

וגם, גוי גמור
והייתה לו א, ר

אָלאן" (היה ּו ּבָ
ומסביב, וָשאְני)

י כלבים מלקק
לא הבנתי  –

שנשפך כמים.
הקולונל יון מ–

ה, אותי עכשיו
ה שלנו היהמחנ

של פירמת "גר
ערות ְסטֹוֶרְשְטי

עש- ום בן ארבע
ובעל הבית ה

שחטבו עצים והס
עשיתי בוכטה ש
לו עולה מיחאי

כי הייתה, ה מלך

, ול עם הונגריה
למה ל, ' היקר

רן". אז אני אומ
רכוב על סוס?" 
סוס?" אז הם ע

כך- דשים. אחר
ל –מן את הצבא 

ס לביקורת כל 
אתה משתחרר 

משה גרנו

ת אשת
סיפור
שנראה לי כמו

די שלמד בחדר
במסעדה "ָקאלו
ּבֹוטֹו בוהמה ּבְ
יבו כמו שגור
שדיברו רומנית
של אלכוהול 
–ד הגדוד שלי 

ו שאתה רואה 
והמ, י הראשון

ני הייתי יערן ש
הם חכרו את י

הייתי מקסימו–
,עשיתי בראש

מאה פועלים ש
וע, ם עבדתי שם

ועל הכיסא של
יהיה, ארֹול השני

שלוח אותי לגבו
מרדכי ברקובץ

ערנחנו נפסיד י
י: "אתה יודע לר
בלי לרכוב על ס

ק שלושה חודר
אתה צריך לממ
להביא את הסוס

וא, הכול -  דים

מ

רתי את

ש, ה ָלאּוִריָאן
אן זה הוא יהוד
ה אותו יושב ב

ל אנשי רזח ש
מתלקקים סבי

למרות ש, ודה
ריף וריח ח, ת)

וגם מפקד, טרה

כמ, .. אז ככה
מלכותו ִמיַחאי
מההתחלה: אנ

ְפרּומּוִשיָקה. –
–הל חשבונות 

כל החשבונות
והיו לי אולי מ, י

שבע שנים –ים 
, ִדיַנְנד הראשון

ָקא, של פרדיננד
 ה שלו בפאריס.

ורצו לש, צו גיוס
מ, יחה: "תשמע

ואנ, פסיד משקל
ם שואלים אותי
ל היער הגדול ב
בחיל הפרשים ר
בחיל הפרשים א
שנתיים. חובה ל
הסוס ועל המד

 ה אתה אומר?"

יך הכר

הידעתי ֶשפּוִריָ 
שפוריה לאוריא

הייתי רואה, בא
ה סתם בית מר
רים ושחקנים 

מ –לדבריהם 
א עישן מקטרת
ר ומפקד המשט

פר כל זה? הו.
באו של הוד מ
צריך להתחיל
ו בעיירה שלי 
דתי אצלם כמנ

 –י קֹוְמּפיּוטֹור 
אותי יערן ראשי

בגדים יפ, טובה
ק אז התפגר ֶפְרד
א הסכים שבנו ש
שב עם היהודייה

אני מקבל צ, כן
את הרמן" לשי
שנים? אתה תפ

צרה הזאת". והם
פל בעבודה בכל
ה תהיה טירון ב

ב –צריך להבין 
לדגל במשך ש
נחנו נשלם על 

מה - ל משכורת 
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אי

האמת? לא 
ש –ומלידה 

אפטר מהצב
אבל זה היה

סופ, בוהמה
לכרות אוזן 
של עשן (הו

ראש העיר –

למה אני מס
הפרשים בצ

הייתי, בעצם
עשירים שגר

בהתחלה עבד
הזאת היה לי

ועשו א, ממני
לי משכורת ט
לצבא. בדיוק
הפרלמנט לא

יששיתכבד וי

איפה היינו? 
לי "גרינברג 

הגבול כמה ש
אני יוצא מהצ
איך אני מטפ

ואתה, ואוכף
שנתיים". כי 
ולהיות מוכן

אנ, ברקוביץ'
אצלנו ומקבל
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תונת שלה כדי 
, אויב מימין – 

מים להשתחרר 
יה גיהינום בלי 

החליפו לנו את
ם געפילטע פיש

אבל , הוא יהודי

 לו על הצוואר 
עה באב! והנה 

ים פילו הם רוצ
לעך וגעפילטע 
מגיע אליו הרב 

, צת: "טובתר ק

שרנו, ע כוסיות

אני אני אתארח 
ידי מכונית -  על

,  מסתכלת עליי
ָלה ובתם הלנה. 

–ל החייל שלנו 
מספיק לשחק  

ואנחנו נוסעים. 
כאילו מצא את 

  מפי.

אבל במכונית , 
חו: "באת לכל 
כון? ואני אוכל 
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תמכור את הכות
אותנו בטירונות

פשר היה לפעמ
חיל רגלים שהי

ום הפתא –רסקו 
טופ! מספיק עם
 את היהודי כי ה

ת שלו שתלויה 
תשע – במחנה 

א –של לובסטר 
זהב עם קניידעל
קשן כמו פרד. מ

והוא לבסוף וית 
  ת הפקודה..."

רי ששתינו ארבע

שיש לי בבוטושא
והנה עוצרת , ב

והמכונית , ונית
ְרָל  עם אשתו ּפֶ

אומרת פרלה על
,לי: "די מרדכי

ו, צא לה מאחור
כ, באהבה  עליי

ל להוציא הגה מ

ה בדרך חצי יום
הורים שלי שמח

נכ –ממש שקר 

 אימא יהודייה ת
 שלא טרטרו א
קצת בקשיש אפ
היה להשוות לח

לקולונל מיטר, וּ 
הוא אומר : "סט
א צריך לדפוק 

  נים!"הרומ

קסע המחומצנת
 נראו היהודים
רימפס במיץ ש

לאכול מרק ז, ת
בל מיטרסקו עק
, ברך לפני הגוי

ומי ששוכח את 

אחר –המסדרים 

מכל הקרובים ש
אני חושב וחושב
סתכל על המכו
,בעל הבית שלי
ומר: "מה את א
אז הוא אומר ל

ועשן יוצ, קולות
הרמן שמסתכל 

לא יכול –אילם 

אתה –ּומּוִשיָקה 
ה. הה אני עוש

 הנהון זה לא מ
 

לנו היו יהודים. 
י אפשר להגיד 
ר... אבל עם ק

בטח אי אפשר ה

הגיע למיְטֶרְסקוּ 
וה, ונל מיטרסקו

נה כמו כולם. ל
תנים לחבריהם ה

איחלנו לו ולשיק
אל תשאל איך
ים כל השנה ש

א ארבע קושיות
אב, רגיש יהודי

וממש כרע ב, דר
,  לישון במחנה

הסירחון וה, חנה
  חג...

קרוב משפחה מ
הפסח הבא... וא
טרקציה! אני מס

ב, כונית? הרמן
ואז הרמן או, לה

היות פרש!" וא
  ותך הביתה".

המנוע מוציא ק
ועל ה, של גנרל

ואני... עדיין , ם

ּבֹוטֹוַשאְני לְפרּו
שוב איזו שטות

אבל, שקר בפה
   אוכלת אותי.

שים בגדוד של
צבא הרומני. אי

רד...הסתער, וס
ובטח וב, כשרה

אני רוצה לה, כן
ֹוָיאנּו הגיע קולו
נה וישנים במחנ
ת יתר שלא נות

ומה שא, ו בלב
אלו באלאן". א
חיילים שאוכלי
ד המסמיק קורא
זה יהודי לא מר
 ובכובע צילינד

אבל חוזרים , דר

הדלות של המח
אל מול נרות הח

קט באמת לאיזה 
ברוגז איתי עד ה
כונית הייתה אט

ומי יושב במ –
כול להוציא מיל
 כאילו נולד לה

ואני אביא או, ת

  כמו מטומטם.

  שיקה?"

וה,  אני במכונית
ש כובע אדום ש
קה עד האוזניים

ה כדי לנסוע מב
 הספקתי לחש

לא אוהב לש – 
ובלב הדאגה , ח

כמעט כל הפרש 
בול שנתיים בצ

עלה על הסו, ל
אכול במסעדה כ

   סוף.

פר כל זה? אה! כ
מקום קולונל ּפֹו
ם אוכלים במחנ

לתת להם זכויות

יך קיללנו אותו
בית המרזח "ק

ואפילו ,  הפסח
את הילד, ההגדה
שבלי ז –בסלק 

בגדים שחורים 
או מהמחנה לֵסֶד

לחזור אל ה, מך
מעות בעיניים א

ואני מתלבט, יע
 כל השאר יהיו ב

אז מכ, 1927נת 
בריקה כמו ראי 

לא יכ, ת הלשון
ס יושבים עליו 

תעלה למכוניתא 

ה?" אני שואל כ

ש לך בפרומוש

פתאום  – איך 
על הנהג שחבש
תם הלנה מסמיק

מים ההם כרכרה
לא –ת משעה 

י מהנהן בראש 
ה חיים כל הפסח

 –לא תאמין 
שבנה לא יס

יב משמאלאו
מהמחנה ולא
התחלה ובלי 

למה אני מספ
במ - הקולונל 

כל היהודים –
גם לא צריך ל

אל תשאל אי
לעיני כול בב
מתקרב סדר 
לשמוע את ה
פיש וחזרת ב
העיר הזקן בב
היהודים ייצא

תאר לעצמ, נו
והדמ, "דיינו"

ערב פסח מגי
שהרי , בסדר

זה היה בש –
כי הייתה מב

אני בלעתי את
איך הבריצ'ס
בחיילים. בוא

"איפה הביתה

"כמה בתים י

ואני לא זוכר
אני מסתכל ע

ובת, בנו יחידו

אם שכרת בי
הגענו בפחות
הפסח?" ואני
ושותה ועושה
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בע הפלוגות של 

טם עם תעודה. 
, את ְסאּפּוָנארוּ 

מיטרסקו , מחנה

"קאלו באלאן" 
מי אם  –סעדה 

המדים  –חיים 
, דרך כל העשן

, לה... אני יודע
סקו... ואם הלב 

–דיוק מה קרה 

ארוחת צהריים 
, והזמן אוזל, ט

י יושב כאן עם 

זק על חשבונו. 

על , בבוטושאני
, עצים ופרחים
, תה בלי לדפוק

ם לבושה בחלוק 

חיילים בכל ארב

ין שאני מטומט
תאום אני פוגש

רוץ מהר למ, די

לי. אני נכנס ל"
ן בפינה של המ

ש בבגדים אזרח
א מסתכל עליי 

ואני בצרה גדול
ן קולונל מיטרס

אני מספר לו בד

ומזמין גם , ולה
והוא שותה לאט
עצמי בלב שאני

שירשום את הנז
 .58ות התה 

רות הכי יפות ב
מסביב , שחורים

כרה ונכנס הבית

ם אצלה במקום
 רסקו?

 פקד המחנה!

ר קצר? מכל הח
 ברקובץ'...

ן בנסיעה להבי
ה אני עושה? פת
הטעמים: "מורד

עיים התהפכו ל
ושב ליד שולחן
לה של צּוְיְקה...

ון (הייתי לבוש
עצמי בפניו. הוא

ו, שבקצה העיר
בר... של האדון

ו, שיריני דור ע

מין עוד כוס כפו
ו, הכול משולם

ואני אומר לע, ר

על המסעדה ש
מיטרסקו בשדרו

פור קצר? בשד
לבן ורעפים ש
שלי יורד מהכרכ

ים שכל האברים
גברת מיטר –לא 

 רחי הזה!"

את השם של מ

האריך לך סיפור
מרדכי ב –עבדך 

ש לי המון זמן
ות הלב שלי. מה
ת איכה עם כל ה

אבל באמת המע
הנה אני רואה יו
ן שלו כוס כפול

בל קצת ביטחו
קש להציג את ע

גדוד הפרשים ש
כיר... שאתה חב

מבטא של רומ

תה מהכוס ומזמ
אה לי בידו שה
ר או מבור השר

ְסקוּ  ב, מן ְללּוּפֶ
לביתו של יון מ

להאריך לך סי
מו לורד בבית 
ם... לאוריאן ש

לאה כבת ארבעי
איך ל –מאריה 

ש את הארחי פר

דום כששומעים 

אם אני יכול לה
היה ע –ליחידה 

ויש, ם בכרכרה
שמוע את דפיקו
ר לי את מגילת

צריך למהר? א
וה, וב על משהו

ועל השולח, יפ

מקב, ת המשקה
מבק –ל הנימוס 

 ו.

אני חייל בג, לו
יודע שאתה מכ

יה לאוריאן עם 

שות, קטרת שלו
והוא מרא, ארנק

הברלתי משור 
 מזה.

ן מהכיסא ומסמ
ה שתיקח אותנו 

אם אני יכול , ך
קולונל שלי כמ
פורט עם עציצים

 ה..."

רואה אישה מל
וריאן קורא לה מ

חפשואני הולך ל

בובים עומדים ד

א, ך סיפור ארוך
יחיד שלא חזר ל

והפע, וטושאני
יכולתי לש –עיר 

רוהוא ש, חלקה
 אותך!"

אני  –לו אותי 
אולי אחשו –ת 

מוצץ פיי, וריאן

שלוק אחד את
ובכל, תקרב אליו
לפניוסא לשבת 

אני אומר ל, אן
אני י, החוצפה

בני?" שואל פורי
 ות.

מע ומוצץ מהמק
י מוציא את הא
נני זוכר אם אכ
דבר לא ייצא מ

פוריה לאוריאן
וסימן למרכבה

לך סיפור ארוך
חי הק, של העיר

ל של אולם ספ
 שות:

 ֹוֶנל בבית?"

ת?! בטח במחנה

, ב של לאוריאן
הבנתי איך לאו

ו, יץ' נשאר כאו

הרי אפילו הזב
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למה לספר ל
הי –ים הפרש

אני חוזר לבו
כשהגעתי לע
חבר שלי במ
רוצה לתלות 

כדי שיתל, נו
לשתות כוסית

א פוריה לאל

אני בולע בש
מת, בתרמיל)

ומראה לי כיס

"אדון לאוריא
תסלח לי על
 שלך טוב..."

"מה העניין ב
לא מסתיר או

לאוריאן שומ
ואני, בשבילי

ותאמין שאינ
ושום , שיכור

סוף סוף קם 
יצאנו החוצה

למה שאספר
יד הפארק ש
מרפסת בגוד

קש רשבלי לב

י, "הי מאריה

"בשעה כזאת

כמו הזנב, אני
לא –ֶנְגִליֶז'ה 

"אתה ברקובי

ארחי פרחי?!
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  2014מנים, 

לבש? תסתובב 

, ידה את החלוק
ויצאו , חור קטן
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, בית האמשדיים

."  

   אותו מהיד.

אני רוצה להתל

ואה שהיא מורי
תחתונים היה ח

לחשוף את השה

אחפש את יונל"

מפחד להניח , ל

ה לא רואה שא

ואני רו, ל ביצה
וגם ב,  ענקיות

מתוך התערוכה

ואני א, לא יברח

זיק את התרמיל

 בכנסיה? אתה

ענקית בצורה של
ת שתי מחלבות

, מ, דיו על נייר19

ל הבחור שלי של

מחז, מצע החדר

מו על איקונין

 הייתה מראה ע
ה שלה נשפכות

980בין, חזירים,

שימי עין על, תי

כה כמו פוץ באמ

סתכל עליי כמ

אבל על הקיר  
ומהחזה, וניםחת

הרולד רוב

"מאריה בובת

נשאר ככואני 

"מה אתה מ
  במחילה!"

,אני מסתובב
והיא רק בתח
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. ואז היא מנסה 
שב: איזה ניסיון 
לנקום איתי על 

ואני , ט מאחור
קה עליי שאני 

ל הקיר. ובאמת
ל חיל הפרשים 

ת הזמן וביץ' א

אותות, מדליות
שמר כבוד של 

טופח לו על , ל

לשרת את הוד 

שאני הם כפרת 
הוא  - ריאן זה 

עט התפגר לנו 
שבנו או טו טו 

 ה לאוריאן?"

כבוד , ההכנעה
"

 ותך מעונש".

לה... ואם תרצה 
ל"גרינברג את
–ח כסף לשלם 

דם הרי גועש...
ואני חוש, למטה

רוצה איכשהו ל
רוך של הקורסט

והיא צעק, נכון

אותי בחרב שעל
הראשי של כל
צא מרדכי ברקו

כל החזה מ –
ומש, ים קצינים

ניגש לקולונ אן

לו המזל הרע 
 וש?"

בוהמה של בוטש
שפוריה לאור –

והוא כמ, תולה
חש –ך הקדחת 

קוזאן של פוריה

לו: "עם כל ה
דברים כאלה?"

חייב!) לפטור או

להחלים מהמחל
ריאן היה חייב 
מוחו מאין ייקח

 ל.

הד –כזה מראה 
וגם מל, מלמעלה

לי לראש שהיא 
ני למשוך בשר
בשרוך הלא נ

.. היה משפד א
מחכה למפקד 
ובדיוק אז מצ

ו במדי הייצוג
בו אולי שלושי
ל עליי. ולאוריא

 שלי לקלבוש!"

ויש, קוזאן שלי
כניס אותו לקלב

שכל הב, י הזה
ל פליט ארמני 

וא רגיש כמו בת
בר שטויות מתו
 ריחם עלינו..."

רת לי שאתה הק

בלבלתי ועניתי
תך כדי להודיע 

חייב (שמעת? ח

קיבלתי שבוע ל
לך: פוריה לאור
הוא הוגיע את 
ציין שהחוב בוטל

וכשרואים , עיר
והכול נשפך מ,

היהודי?. עלה ל
א מבקשת ממנ

משכתי  –יים 

קולונל בזמן ש.
כי הקולונל מ, ת

,היות טיפ טופ

ולונל מיטרסקו
ידו! מסביב- על

או טו טו ליפול

יס את הקּוָזאן ש

ה עליי) הוא הק
שאתה רוצה להכ

על קלסתר הגויי
רטדוכסי או של

והרי ה, שמנים
דח מחום ומדב

א. אבל אלוהים ר

"מדוע לא סיפר

דווקא לא התב
ע אל כבוד מעלת

אני  –שלנו קר 

אלא אף ק, אותי
אענה ל –הזה 

וחודשים רבים
מיים. למותר לצ

הייתי בחור צע
,הזאת לקורסט

ות את מרדכי ה
לבעלה. ואז היא
מקום במכנסי

ם היה מגיע הק
לתחנת הרכבת
המחנה צריך לה

הרכבת את קו
כלב ע –מלון 

ל הברד שעומד 

תה מבקש להכני

 טרסקו.

זה (ומראה –רת 
עתי שואני שמ

לראשונה שבע
ם של יווני אור

וכלים מאכלים 
והוא קוד, חוקן

ת נשמתו לבורא

", סקואליי מיטר

ד, ה במכנסיים
מגיע, וט ועלוב

אן של פוריה היק

רק שלא ענשו א
מיים כל הטוב 
, להסקה בחורף

כמו ָמן ִמן השמ

והרי אני, ערות
כל הקמפוזיציה 
ברוך הוא לנסו
חומצנת שיש ל
היה לי מספיק

כי אם, שתי בזמן
ולקח אותי , או

וה, רל ִג'יּוֶרְסקוּ 
 רוק...

לראות בתחנת 
קונסיירג' בבית
רועד מפחד על

 זהבות:

שמעתי שאת, ל

מרת?" תמה מיט

ך מה זאת אומר
, א במחנה שלך

! רק אז הבנתי 
שיש לו ש, טנה

 "!שלך?

פסח אואצלנו ב
רופא ועשה לו 
שלנו מחזיר את

פונה א, קוביץ'"

שהלב שלי היה
ך אני טוראי פשו

אם אתה הקוזא

את הסוף? לא ר
פל עליי מהשמ
קרון של עצים ל
"קאלו באלאן" כ

ג  150 ּגַ 

משם קצת ש
להכניס את כ

וצה הקדושר
הפילגש המח
שכבר לא ה
שלומיאל... 

וטוב שהתעש
הגיע לאוריא

הגנר, הרומני
המתאים לער

היית צריך ל
ק –ומופתים 

ואני , חיילים
כותפות המוז

יונל, יונל, "הי

"מה זאת אומ

"אני אגיד לך
מלכותו דווק

כפתור ופרח!
ציפורנו הקט
 יהודי כמוני!

"זה הקוזאן ש

א, אהובי, "כן
בידיים. בא ר
הקוזאן היקר 

בר, "תגיד לי

ואני אפילו ש
איך, הקולונל

, בחורי, "טוב

רוצה לדעת א
לדעת איך נ
הרמן" עבור 
אני הגעתי ל"
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ם
ביץ

י שירי
נה מרקוב

עוד שני

  ּדּוִרים

 ד

ָקָיק וע

.  
  הֵאיְנסֹוף"

  ָים.
 ,   ְצּתָ

  
 

  ים
ד ִציאּות, ַהסִּ  ַהּמְ

  ִסין.

ָנִסים   ּו ַהּפָ

 ָק

  יִזים ִלי

ךָ וְ   יָרט ּבְ   ַהּפִ
ָהר. דֹות ַהּנָ ַעל ּגְ
אן ְוַעד ָה ָיק ִמּכָ

ַפת ָפִתי ׂשְ ָי-ֶשּשְֹ
ָך אֹוְקָינֹוס ָקַרְצ

ִמים".   ֹות ַהּיָ

  ֵאין חִֹרים
ִים. ּנַ י ֵיׁש ׁשִ ּלִ  ׁשֶ
י ְקּתִ ּלֹא ִלּקַ  ת ׁשֶ

ְפִנים   י ִמּבִ
 

יק   א ַיּזִ
  ךְ 

ְקטּוס.   ם ּבַ

  יםפ
ִני ַרד ַהּפָ ץ ְלִמׂשְ
אֹור  לּוִיים ּבְ ם ּתְ
יַחת ִנּמּוִס ְלנּו ׂשִ

ב ָבר ּכָ ּכְ ׁשֶ ַחת ּכְ
  תֹוִכי

ב.     ַלּלֵ

  ָקָיק    
ים לֹא ְמִזי ַרּבִ

ן. ה ּכֵ   ְוַאּתָ
   

ֹוֵדד י ַהׁשּ ּבִ  ׁשֶ
ל ַעָיְצאּו ְלטַ  ּיֵ

ח ָקָי "ּבֹוא ִנּקַ
י ֲאִני ׁש ָאַמְרּתִ
ֵעיֶני ה ׁשֶ ְוַאּתָ
ְרב ּתָ "ּבִ ָלַחׁשְ

           *  
י  ּלִ ִים ׁשֶ ּנַ ִ ׁשּ ּבַ

ם ֲאָבל ַלחִֹרי
ִרּיֹות ּכָ ל ַהסֻּ ּכָ
אֹוְכלֹות אֹוִת

 קֹוְראֹות ִלי
ָנה ָנה ּדָ   ּדָ

ר ֹלא ְקָצת ֻסּכָ
ל ֶאָחד ָצִרי ּכָ
ם ם ָקִרּיּוס ּגַ ּגַ

עטלפ    
ִנְתַקְלנּו ִמחּו

ֵני ִפים ׁשְ ֲעַטּלֵ
ְמֻסְנָוִרים ִנַהל

  
ַעם ַאח ֲאָבל ּפַ
ַרְצּתָ ְלת ִהְתּפָ
ְוָדַלְפּתָ ְקָצת 
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ה נא שותף גם 
לוק צהוב גדול. 
כותבת שירים 

ך היא משתפת
היות יותר ויותר
ם אמרה לי פע

כשיו, כשהחיים 
גבר. 

ר, הגיע המחר, 
אני יודע שלא 
ה. וככה אנחנו 

פה ח אותנו מחי
וכות עד אילת, 
ך ענקי ופותחת

רים. בה אנחנו ג
כל הכחול הזה, 
הקטנה אל הפה, 
יאות שלה היו 
דולפינים ודגים 

ש, אני עדיין 

עשה במוחי, היה
תק מוצמד לבל
ת המבט. אימא

אחת קטנה, ואיך
רים הופכים לה
נזכר איך היא 
כמו תווים. ועכ
שיהפוך ויהיה לג

אבל כבר מאוח
משפחתית. היום

שה לנו כמשפחה
אוטובוס שייקח
משך שעות ארו
ה אותי עם חיוך

עיר שבביש לנו 
אכנס אל תוך כ
סה את הפייה ה

הריפילו אז, כש
משגעים של ד

כשאני כבר איש

 לן

 בהו

שותף מלא לנע
ול ומסודר, והפ

מהפנטות לי את

 א:

ש בה, באישה א
הצהובים, והשי
ר חרוזים, ואני 
ה הזו להיות כ
את ילדי הקט, ש

בה מים זכים, א
יסע לחופשה מ
מה טוב זה יעש

כים ברגל עד לא
נוסף שנוסע במ
קר אימא מעירה
כחול מהים שי
שחות, איך אני 

ענק, ומכניסלגל 
לאגור שם, אפ
ם ממנו ציורים

גם היום,  ת שלי.

צביה גול

לוק צה
סיפור
כשעל השולחן. 

ן, בכתב יד עגו
אותו, והשורות מ

יר שכתבה לאב

ת. כמה רגש יש
פדף בין הדפים ה
שהו אין בו כבר
הדרך המופלאה
את בני הגדל, א

על באר שהיו ב
ימא מציעה שני
ומרת לאבא כמ
ם, ואנחנו הולכ
על אוטובוס נ
ר בלילה. בבוק
לא, הרבה יותר 
אני לא יודע ל

וציאה מהתיק גל
היא מצליחה ל
ולאט מבצבצים
אומרת וסוגרת

בל

ק שאני מוצא עת
ם, על פתק קטן
הבלוק ופותח א

 נתינה.

 לקבל
 עט מאוד שואל

 רחם וחומל
 ל

צהובים, וגם שי
 ע אל לבך
 אותך...

תמלאות דמעות
אני ממשיך לדפ
ל החיים, ואיכש
אושר יש את 

דע שלא אראה א

ומוצא הגיגים 
ע, לא יותר, ואי
מעתי אותה או

תוכו גם בגדי ים
ב, ומשם עולים

, כשכבר מאוחר
ם הכחול המופל
, ואני די נבהל,
חוף הים היא מו
ה הרבה אוויר 
הגלגל מתנפח, 
ה, ילד שלי, היא

תוב שם על הפת
ככה כתוב שם י.

יד נרגשת את ה
רי נרי אהבה, שי

ן שלא על מנת 
דע תשובות ומע
על הבריות, מר
ה החיוך הצוהל

ם, בין הדפים ה
ז, שאדע להגיע

שאלמד לדעת א

העיניים שלי מת
היא מרגישה. וא
שיר שמדבר על
תנגן לו, רק ל
כים ואוזלים, אד

אל סוף הבלוק, 
שאר. אני בן שבע
וש, אבל אז שמ
ואימא שמה בת
כזית בתל אביב
העיר הדרומית,
ני רואה את הים
לי את בגד הים

בחוכת ומרגיעה, 
תו באוויר. כמה
הפליא אותי. וה
פרש. אתה רואה
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, כתילד שלי
לנעשה בלבי
אני מחזיק בי
בחרוזים, שיר

מי יתנני נותן
ואהיה אז יוד
מי יתנני חס 
הלוואי וארא

ככה כתוב שם
תן לי רק רמז

תן לי סימן, ש

ורא, והואני ק
אותי במה שה
נוגים, והנה ש
שכאב לא מ
נגמרים, הולכ

אני מרפרף א
וכלום לא נש
היה להם גרו
אורזים תיק, 
לתחנה המרכ
ומגיעים אל 
את החלון וא
אימא נותנת 
ואימא מחייכ
וממלאת אות
בריאות, זה ה
וסירה עם מפ
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יי, הבטחת שזה 

 פעם. מקשיבה 
ערב, ת ִאתי בכל 

עם לא יודע מה 
ת, כי על דברים 

ם ילד  אל העול
יהן, אבל בתוך 
אותך ויחסל לך 

ה אף פעם לא ת
  בסדר. 

כתיבה שלה, כי 
מרגיש ם, אבל 

וט חייב לכתוב
אקמול ועיפרון 

רה. ואני שיר לזכ
א כאן, נותר רק 
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שכחת להגן עלי

 שהייתה לי אי 
ה, בוכה וצוחקת
דם, אתה אף פע
רים שלא אמרת
ל תשכח לחייך 
לה ומתרפק עלי
מתי זה יתפוס א
כל כך צעיר, את
 אותה שהכול ב

שהו מכישרון הכ
לא מסוגל לקום
ל אני חייב, פשו
סה מעוכה של א
ני אעשה מזה ש
כשיו כשאת לא

מקדש המוזהב

להגיד לה, הי, ש

תית רה הכי אִמ 
ם שלי על אהבה
 לשפוט בני אד
תצטער על דבר
וח לבריות, ואל
ובות האלה של

ם, רק מלה של אִ 
 האובדן בגיל כ
רק מנסה לשחק

כוון, דבק בי מש
 קר לי, ואני ל
 ולא מוצא, אבל
א במגירה קופס
 בראש. אולי אנ
 לא תעתוע, עכ

המתוך הסדרה

רוא לה בקול ול

אוזן שלי, החבר
סודות הראשונים
. אומרת לי לא
 ואף פעם אל ת
 ובכלל, תהיה נו
כל המילים הט
ל מתי, ולא שאל
שכשאתה חי את
 אי שם, ואתה ר

ממש בלי להתכ
 ברקים וגשם,
 על יד המיטה 

 בסוף אני מוצא
ורה שעברה לי 
שלי, לא דמיון,

מתדוד,  נורית

עדיין רוצה לקר

הפכה להיות הא
רים, שותפה לס
, להאמין בטוב.
אותם בחומרה, 
יה לך שליטה. ו
וב. אני נזכר בכ
ו רק שאלה של
יום אני מבין ש
 חסר לך משהו 

 ככה במקרה, מ
ר, בחוץ סופת

 אני מחפש דף 
די שלא אשכח.

לשרבט את השו
שמה המיוחדת ש

ת, ועשת המּוגנוּ 
   לא?

תי קצת, והיא ה
ת שלי עם החבר
 לאהוב אנשים,
יים, אל תדון א
פה כבר לא תהי
יעשה לך רק ט
ם אני יודע, שזו
החשק לחיות. ה
יש שלם. תמיד 

ס פתאום שאולי
לה אני מתעורר
צות האצבעות.
ר לי בראש, כד
בל אני מצליח ל

היית הנש :עדת

  
   

זוכר את תחו
יהיה לתמיד, 

אחר כך גדלת
לכל השטויות
מלמדת אותי
הם עברו בח
שיצאו מן הפ
שלי, החיוך י
הלב שלי היו
את שארית ה
גדל להיות א

ואז אני תופס
באמצע הליל
עקצוצים בקצ
את מה שעבר
חצי שבור, אב
כותב ביד רוע

  געגוע. 
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תיהם של 

ודה שנתקפתי
של חיבורים
כמו פרופ' זיוה
ר הסתלק לאט
המבחר הגדול
ל אלא שמונה
היא מצומצמת
ומנים ומספרי
ח", "הר העצה
מכוסה" ביותר
ספר "נוצות",
גם אהבתם גם
: "עת הזמיר"

זאת: א) בספר
ב) כתבים אלה
ד את שלושת
ח דגל בצדקת
כפולה", ואילו
ציונות (בעיקר
ם). הם אפילו
באר המהרהר
שמא התנועה
2של חיים באר

דומים  אנווכי 

ים ביצירות
ר"

אני מ – 1הזה
רי מדובר בים
ענית וחרוצה, כ
י קריאה בספר

פרותי. אפילו ה
הושע אינו מכי

רות הנידונות ה
ואחרים מהרו
ים לגעת ברוח
ד. הסופר ה"מ

נותחו בס –ר 
"ג –עיון שלו 

לא זכו לניתוח

ה המיוחדת הז
, וב 2014-197

ובכן, המייחד.
"ח. דור תש"ח
סר "תחתית כ
שר לצדקת הצ

ת הימיםת שש
לעשות חיים 

ונא ישראל, ש
ש דבריו אלה
ו –יות כאלה 

 עמ'. 359, 20

ות

בכלל!
עיוני –שוט 

ז וחיים באר

נידונים בספר 
כי הר –צמה 

ת ומסורה, ידע
הזאת. תוך כדי
רים לניתוח ספ
וקדש לא"ב יה
ז בחירת היציר
כל הנהרות"),

מו "לגעת במי
די לילה" ועוד

חיים בא –) 
גם שני ספרי ע
רומנים שלו ל

הסיבות לבחיר
77 ר בין השנים

פרוש בהמשך.
יחס לדור תש
ן ריאליסטי ח

מפקפקים באש
אחרי מלחמת
כישלון. הגדיל

פלסטיני ש-י
תי גם כן את 
אר אומר שטוי

015, המאוחד
'32-28.

משה גרנו

פשוט ב
יפור לא פש
ע, עמוס עוז

שת הסופרים ה
לקחה על ע

חוקרת מוכשרת
מה האדירה ה
ל בחירת הספר

בפרק המו ר זה
אצל עמוס עו

רצות התן" ("כ
ביצירת עוז כ

שי", "אל תגיד
עיר שבחבורה
של אחרים", וג
רים". רק שני 

ורא את שתי ה
של זיוה שמיר
תן אשתדל לפ

וי סגנון בישינ
וכתבו בסגנו
י דורם החלו 
ספחו למדינה 
לבני שנדון לכ
טאל האמריקא

). אני קראת56
כמו חיים בא

והקיבוץ ספרא
,עמ'14.3.2014

מ

לא פ
"סיה שמיר 

א"ב יהושע

רים של שלוש
גר שהמחברת

והרי אפילו לח
ודד עם המשימ
לף בתמיהה על
מנותחים בספר
בות חסרות בו. 
חד מתוך "אר
דרך חשובות 

"המצב השליש
(הצעהֶמזיניק" 

חלומותיהם ש
של תולעת ספר

ם מבהירים לק
ה וביקורותיה 

מסוימות, אות
שינוי עמדה וש

תמיד אנחנו",
וגם אחרים בני
השטחים שנס
ת לכיבוש הצל
ד, האינטלקט
6ניאלית (עמ' 
ם ידען וחכם 

סבהוצאת  שוט,
4שובר השורות"

רה של זיוה
א

תי את כל הספ
כח גודל האתג
סופרים אלה, 
סיכוי להתמו

התחלוהנ"ל, 
פרי הפרוזה המ
יבות יצירה רב

סיפור א ו רק
חסרות אבני 

נוחה נכונה", "
הוא דווקא "ה
לפני המקום",
מזיכרונותיה ש
שהרוח הולך".

וםהמבוא והסי
מעשה, מחקרי
לאשש תיזות

א קודם כול ש
ו", "לפקודה ת
ופרים האלה, ו
מדה בהחזקת 

מפעל הציונות
אדוארד סעי

א תנועה קולונ
האמנתי שאדם

סיפור לא פש,
"ש –ימים"  7"- ב

ג  154 ּגַ 

על ספר

הגם שקראת
בחשש לנוכ
שנכתבו על 

אין –שמיר 
אט החששל

ביותר של ס
ספרים, וחטי
יותר: נבחרו
הילדים, אך
הרעה", "מנ
בספר הזה 

"חבלים", "ל
שנאתם" "ומ
ו"אל מקום ש

עיון בפרקי 
זה נכללו, ל
שלה נועדו 
הסופרים הו
הדרך "שלנ
שלושת הסו
אחרי ההתמ
משווים בין 
שמא צודק

הציונית היא
שוט לא ופ

זיוה שמיר,1
אלעד זרט2
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מחוזות לא להם 
 גזירות אשכנז, 
די לשעבד את 
נא ישראל כמו 
שהרי לא זה לוז 

 "הגל החדש",
ם דילגו על דור 

-  בסגנון ֶמטא
עגנון. "מיכאל  

 גמור של עגנון 
שים מאוחרים" 
תו, גדעון שורק 

י רובין בדורית 
אהב הקיבוצניק 
מתאהב שמואל 
ת גם לאדונית
ע  שע עוסק בַצּבָ

צבי). פרופ'  = 
ת הפרופסורים 
גנון, קשה יותר 
למדיי שכן הוא 
כת על בקיאות

רמזים על ה המ
ויות האלגוריות 
קונגלומרט של 

שמו. אין לתוך 
שמות שהקורא 
ח חיים), טשרני 

בע), לנדא  (מט
הביניים), - ת ימי

ף), גולד (זהב), 
 ר שני מחזרים) 

 35גליון 

נה, והלכו אל מ
ספרד הקתולית, 
ץ זרה לנו כד
ופרכת של שונ
אסתפק בזה, ש

ד שקרא להם 
שלושת הסופרים
הסבים" וכתבו
 –קור השפעתם 

 הרומן הבלתי 
טיב זה ב"גירוש
העריות עם כלת

 המתמחה בנג'י
ת" של עוז מתא
 על פי יהודה" מ
ה מבחינות רבות
חררת" של יהוש

 (הירשל פשוט"
החלט מזכיר את
 הגדול של עג
פט הוא עגנוני ל
ת הגותית הנסמכ

לגיבורי היצירה
תו אל המשמעו
ר להיות בעל ק
מצליח לדחוס ל
ת שלו אינספור ש
שה חיים (שוכח
 ומַרָצה), מינץ 
השירים ומשירת
שו), זילבר (כסף
 כי יש לה תדיר

ץ ומולדת ומדינ
צרותיהם? וכי ס
כנו לכבוש אר
עם הטענה המו
 "פנינים", אך א

היה גרשון שקד
הם). מסתבר שש

"דור ה –עגנון 
פרי עיון על מק
 ימיה". עקבות

נמצא מוט –רה 
הראשון וגילוי ה

  תו. 

מתאהב הרופא 
ם. ב"כל הנהרות

הבשורה שון. ב"
ו. עתליה דומה
 מ"הכלה המשח
רשל מ"סיפור פ
ה" של עוז בה
 באר, המומחה

ודקת שבקונצפצ
קיימת מורכבות

  רהו הגדול.

הענקת שמות ל
רא ומנתבת אות
 שהגיבור אמור

 בתכונה שאני מ
יש ביצירות –ן 

נדלה הזה: מנש
תרצה (מתרצת 
האהבה משיר ה

עיר שחייה שובש
ותנג (שתי טבע

הייתה להם ארץ
ם ולנצל את אוצ
ו שממנה הלכ
פשר להסכים ע
באר עוד מספר

 יהושע ועוז, ה
טיבי של קודמיה

קא מקפקא ומע
ר אפילו כתבו ס
ט" וגם מ"בדמי
יו באישה צעיר
רה), מר מאני ה
שיכולה להיות בת

ל יהושע, שם מ
של בית החולים
חנוקה מרוב עיש
לה להיות אימו
ל פרופ' ריבלין 
רא גלגול של הי
רה על פי יהוד
ירתו של חיים 
בל זיוה שמיר צ
מעטה החיצוני ק
שמוקיר את מור

 לטעמי היא ה
דמיונו של הקור
קורא: למרות 
יב להתרכז רק 
כפי שעשה עגנו
השפע הבלתי נ
כדי להיאבק), ת

מושא ה -  הצבי
ורה), שיבוש (ע
), סוניה צוויירינ

דים ולבלגים שה
את אוכלוסייתם
 המולדת שלנו
צרותיה? איך אפ
יא היו לחיים ב

", ובעיקר של 
לֶאתוס הקולקט

לו מורשת דווק
ס עוז וחיים באר

מ"סיפור פשוט 
שוי בסתיו ימי

אב מאישה צעיר
תאהב באלמה ש

יבה מהודו" של
דמיניסטרטיבי ש
כרותת אצבע וח
לה הייתה יכול
נון. צחי, בנו של
ואחיו עופר הוא
 מתוך "הבשור
ון. דווקא ביצי
של סופר זה, אב
 אבל מתחת למ

כיאה למי ש –די 

ת הלא ראויות
ת מגבילה את ד
אומר כביכול ל
ז לך שאתה חיי
בתחבולה זאת כ

 קמצוץ מתוך ה
לאה (עייפה מכ
ת" (!), הירשל (ה

סגו –גם בלומה 
ומר (צחוק ויגון)

רפתים, להולנד
אותם, לשעבד א
 ואושביץ היו

 ולנצל את אוצ
ד?! בכתבה הה

"דור במדינה" 
ליסטי (בניגוד ל
 האבות", קיבל

יהושע, עמוס ב
ז מושפע לבטח
 מתאהב איש נ

ב עומד להיות א
מת ם החדשים"

ההיפוך: ב"השי
של המנהל האד
וררת מבוגרת כ
 בעתליה שבגיל
הרוכל" של עגנ
ומר של עגנון, ו
טוב אייזנשלוס 
שירה" של עגנ
לות לדמויות ש
ר סיפור פשוט, 
 הספרים היהוד

לות הספרותיות
לם. תחבולה זאת
יותר. הסופר א
י (הסופר) מרמז
שעשה שימוש ב
ש" אותם; הרי 
טרה שחורה), ל
 ששמו "מעּוות
 (פרח לילה, וג
 קשה), יצחק קו

לאנגלים, לצ
כדי לכבוש א

בנגב סופות
אוכלוסייתה 
אדוארד סעיד

  הספר.

המנטור של
האינדיבידואל
תש"ח, "דור
ֵראליסטי. א"
שלי" של עוז
"שירה", בו 
(קמינקא הסב
ב"חלומותיהם

כן מצוי גם ה
לזר, אשתו ש
הבולאי במש
אש נואשות 
מ"האדונית וה
כמו יצחק קו

ט- גוסטב יום
הנלעגים ב"ש
למצוא מקבי

כביכול מספר
אדירה בארון

אחת התחבול
אופיים וגורל
השטחיות בי

אני –תכונות 
סופר עברי ש
אמור "לדרוש
קריינדיל (עט
(אדמה), כלב
בלומה נאכט
הרטמן (איש 
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ט
שו

 

עגנון, לא ירשו 
בל זיוה שמיר, 
עויות שספק אם 

רי בן המאה ה
רה על פי יוחנן, - 
לוגיה של השם 
שר לשמותיהם 
של יהושע, אך 

ת ילדים ונוער
פייסי החז

ן",
היום"). זיוה
ולנוער (חנוך
כמעט נשכח ש
ם לגמרי מלוז
שהתנגד לחקר
עות על יוצר.

ר 
ש
פ

א 
פור ל

סי

שהעריצו את ע
תמשו בה, ש

 
המאהב" משמעאב
מולכו ההיסטור

ביל, 
אל הבשור

מיר על האטימול
זיוה שמיר בא
חוני ב"ניצבת" 

רים.
 

שספרות
ובדה 

ם ("מוטיל בן
חולה", "כחום
שכתבו לילדים

ש
פעה זאת עד 

244-
שים

, הגול
ש

לא ס' יזהר 
שפ

וב אחרי ה

75-7
.

מיר
ש

ה 
של זיו

ה 

הסופרים הנ"ל,
כמעט שלא הש
יקה ל אדם מ"ה
מושווה לשלמה 
אל יוחנן המטב
חוזרת זיוה שמ
אני מסכים עם

גבי נגה
 

(ונוס) וח
שלושת הסופר

נתתי ִלּבִי לעו
שלום עליכם

י 
סקי ("ברלה ח
ש

על סופרים 
שפ

יבור על ה
או עמ'  ר

-230
היא צודקת, ול
לןילו חייב, לעק

1991
מ' 
, ע

2

ה
ספר

שער 
שע ו

המזל, שלושת ה
הזאת, ובאמת 

, 7בצדק: היא מעני
80

); מולכו מ
שחררת" מנותב 

(עמ' 
149

). כן 
עמ' 

186
 ,

204
ין לעיל, וגם לג). 
מר לשבחם של 

*
שמיר לא 

וה 
א נכתבה לפני
שרניחובס

") וט
שפיע ביאליק

ה
מרבה את הד
של עוז (ר

ריו 
ל ללא ספק, ה
רות צריך, אפי

ה,
סוו
מ

א 
 

ירון גול

ש
הו
א.ב. י

אר, 
ב

וקץ.
3 

למרבה ה
תית השחוקה ה
עתי, לא ממש ב

זאוס 
– 

עמ'
 

ור "הכלה המש75
ד על פני השני 
" של יהושע, ע
עופר, כפי שצוי
בולה הזאת ייאמ

של זיו
פר זה 

שלא
ם כמעט 

אליק ("ספיח"
כנע עד כמה ה
קנז). היא גם 

תחת את סיפור
מוס עוז), אבל
כי חוקר ספר

בספרי
עגנון ללא

ם ב
חיי

ס עוז, 
מו

ין לדבר תכלה 
תחבולה

 
הספרות
רה אחריה, ולדע
שרן (שאול, ישו,
חנן ריבלין, גיבו
העדיפה בן אחד
שר עם "ניצבת

ריבלין 
 - 

צחי וע
ט השימוש בתחב

שעד קריאת ס
גיבורים ילדי

וטוריטו"), ביא
שכ

חה באופן מ
שע ק

יזהר, יהו
בעצם 

היא מנת
של עמ

צירתו 
שהיא טוענת

כ

ת" ב
מו
ש

שי 
מדר
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מ
ע

וכו' וכו' 
– 

ממנו את התא
משום מה, תר
16הטקסט מאש
; פרופ' יוח
ואל רבקה שה
מרים (המתק
של בניו של 
בעיניי מיעוט

ש
אני מודה 
וספרות על

"טוטולה טו
שמיר מוכיח
ברטוב, ס' י
שב

מהקורא 
המאמר 

– 
שפעות, כי

3הה
מ

ראו פרק "
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 סופרי תש"ח,
רוריון"), ויחד
יגת קיץ" שלו
 על ידי הכלל
 הילדים שלו

 הן לרוב יותר
ה המשחררת"
 ההשוואה בין
אמת נשברו לו
דידותית" היא
יא הרבה יותר
א ספק הדמות
ונגרר אחריה.
א הן הגיבורות

), ואף301, 27
ם היו מנהלות
ים בכל תחום,
שים ניהלו את

ותיהם:את ארצ
שלום של נחום
לפים), מרגרט
 איי פוקלנד).
קה בין המינים
ת הנשים (וכל
י בטוח שחנין
רק משום שהן

בא "סוף דבר"
 ריב שולי על
באר בטלוויזיה
ו הספר משבח

(כמו  מספר זה
לנסח את ליאה

  ל זיוה שמיר.

 35גליון 

מן, הגורו של 
ג-"בן –תרמן 

לתרמן עם "חגי
קטן" (דחויים 
ל) על סיפורי

ית. הגיבורות 
מותה. ב"הכלה

טרת לו (אגב,
למען גילוי הא
יאלה ב"אש יד
ה ב"ניצבת" הי
"הגברית", ולל
ש מאוהב בה 
 הֵאם והסבתא

8, 178ם (עמ' 
ילו נשים טוב א

ות כלפי הנשי
הקיש שאילו נש
שלוש נשים א
בה להצעת הש
 בה נהרגו אל
ש מחדש את 
מדינה שהחלוק
ה באכזריות את

אינני –אצלנו 
דינת ישראל ר

ב –יים בלבד 
סתבר שבגלל 
ות" של חיים ב
 הזה, ולעומתו

   

ל למדתי המון 
אוד, שגם מפל
כך גם ספרה של

מת עם אלתרמ
י כינה את אלת
צד השפיע אל

ה בחיריק קעש
וא זה שיסבול

נימה פמיניסט
בור גם אחרי מ
וט, ואפילו סוט
בין ריבלין של

). דני148עמ' 
זון הציוני. נגה
היא הגיבורה "

אל אש ששמו
בין השלושה)

 הם פמיניסטים
ב הרבה יותר 
קיפוח של דורו
, אבל מכאן לה
דשה הנהיגו ש
ה מאיר (שסיר
יום הכיפורים

לם כדי לכבוש
 של שוודיה, מ
הסעודי המפלה
ק שלה), וגם א
י יגאלו את מד

כתם לשם שמ
פני הקורא: מס

פסל את "נוצו 
ע מאוד בספר 
 לחיים ארוכים.

יוה שמיר, אבל
לם, דקדקנית מ
 לא פשוטים, וכ

דינה, מתעמהמ
ת כי שלונסקי

שמיר מראה כיצ
 סופית" ו"מע
וקא הכלל הו

  מק היער").

 ביצירותיהם נ
ה שולטת בגיב
ה ממנו סמרטו
 מאור עיניו וב

ע –ממש  ניים
 שנואש מהחז
של עוז טובה ה
 היא עתליה,
אוטוביוגרפי מ
שסופרים אלה
עולם היה במצ
הודות שהיה ק
יך תיקון דחוף,
וקה. בעת החד
חלי דם), גולדה
רמה מלחמת 

תה לקצה העול
ת. שרת החוץ 
נפת לשלטון ה
של שוק הנשק
סטסיה מיכאלי

ת עושים מלאכ
 אמת קשה בפ
 כמו דן מירון 
ן מירון יצא רע
ן דב, תיבדל ל

 הסכמתי עם זי
 ידע חובק עול
שלושה בהחלט 

ר סופרי דור ה
מַחּברת מציינת

זיוה ש – עמו 
"מעשה בפ"א

לת בפניו, ודוו
, "פתאום בעומ

סופרים הכניסו
 מאני" האישה
פ' ריבלין עושה
אמת איבד את
ת מאירת עינ
בגיסה השכול

"כל הנהרות" ש
על פי יהודה"
(הסופר הכי א

מזכירה בצדק ש
שייתכן כי הע
 הגון צריך לה
ושעניין זה צרי

הדרך רחו –ל 
את הסיקים בנח
ומשום כך נגר
לי הוד מלכות

ב ִנסים ונפלאות
 בעולם, מתחנ

לקוח העיקרי ש
ואנס אלה וייס

חוקרי הספרות
 שמיר ומטיח
 ספרות מוערך
 לו"! בכלל דן
וח ואת ניצה ב

לא בכול  –יי 
בחוקרת בעלת 
ספריהם של הש

אשר כמו שאר
גוריון (ה-ל בן

ירתו מתכתבת
הים", ובעיקר 
טרוק את הדל
פנתר במרתף",

ן ששלושת הס
"מר יבורים. ב

פטת של פרופ
מען חתירה לא

השוואה זא –
וזמת ונאבקת 
מחוני אחיה. ב"
 ב"הבשורה ע
של חיים באר 

ת. זיוה שמיר מ
קבות כתביהם 

). כל אדם278
חום הפוליטי, ו
ולם היה נגאל
די (שהטביעה א
ואר סאדאת, ו
שלחה את חייל

לא הניבלטונן 
א הכי מאוזנת 
 לאבד את הל
ת סטרוק, דניא

עוד האמין שח
בספר של זיוה

חוקר  –ה בכך 
 סתם כי "בא 
רדכי שלו המנו

להתרשם מדברי
כי הרי מדובר ב
טות מרשימה. ס

עמוס עוז, א
ו"גרורו" של
עם זאת, יצי
על "אותו ה
שיכולים לט
("סומכי", "פ

בהחלט נכון
חזקות מהגי
רעייתו השו

אדיפוס שלמ
המשקפיים 
הגיבורה היו
אסרטיבית מ
הדומיננטית
ביצירותיו ש
הדומיננטיות
מציינת בעק
8אותו (עמ' 

ובוודאי בתח
העולם, העו
אינדירה גנד
גולדמן ואנו
תאצ'ר (שש

מסתבר ששל
בשלטון היא
כך כדי לא

זועבי, אורית
  נשים.

אם מישהו ע
(המרתק!) ב
נושא של מה
מבלי לנמק,
מאוד את מר

כפי שניתן ל
מקודמיו!), כ
דבריה ברהיט
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דודה
 ן

באירוניה ו פקת
) 2012(ספרא, 

, קווים לדמותו 
 גושיו.

ה להרות וללדת 
ה. היא מצליחה. 
ללא התרופות, 
ברים, מייעצים, 
ת לאשליה בין 
חיים דמיוניים, 

כיה רטלה ההיר
עמד המשפחתי
מסגרת מובנית
פר, מסע שהוא 

 חדשים.

אר חוויות שאף 
עברית. כתיבתה

וכל  ,טאבו והי
החוויות שום ש

תיוצר ם הקודר
 .ר

לנו עולה על זו 
בדתה מדמיונה. 

, שלנו המערבית
היקום  במרכז

אלה שמימיים 
דור גדול ממנו. 
מד לכדור קטן, 
 דק שבתאי, כל

ניה מד
ת מהדמיון

מאופופטימיות 
 אישה מטורפת

נדירים, איפוקוב
בחיוניותו ובריג

שוטה: היא רוצה
מר על שפיותה
ך ומתגשם. אך 
א בקולות מדב

סור, בין ממשות
יים, פורחים ח

. בטמוקפדיםות 
דלי הגיל, המע

קה זו יוצרת מ
עם גיבורת הספ
תחלה של חיים 

ומתא ,בר עליהם
בספרות הערק 
שעד כה  יםשטח

אלא מש בלבד
של הקומי עם

הספר םיקר בסיו

של העולםאיית 
ה במציאות שב
ובציביליזציה ה
הארץ נמצאת

מגופיםכל אחד 
כדבוכל מכדור 
מוצמהירח בצל. 
צד  מאדים, מש, 

ד

ואירונ
עובדות חן

באו הקיום קות
א מקורי להפליא

טטת בהשראה ו
עולה עליו וצדו 

ל דילמה לא פש
התרופתי ששומ
ילד משלה הולך
וראשה מתמלא

ת בין מותר לאס
יומימילים, היו

בפירוט ובדייקנו
נמחקים הבד

, וחלוקי הלידה
ם עוברים, יחד ע
הוא הבטחה להת

שאין מרבים לדב
ולא ר טים כאלה

לחדור לש הזיע
בשל העלילה
א עם המגוחך,
גג לעתים, ובעי

לחשוב שרא נוא
במשך אלפי שנה

מזרחיות ומות וה
:היקוםרי של 

כ סובבים אותה.
כל ו ,ת מזכוכית

קליפות בל מים
השמ ר כךה, ואח

חיים נגיד

אופקת
ח- אבןה 

מצוקתייחס אל 
מבספר שיריה ה

מן זה היא משרט
לנו, מתקיים לצ

עירה ניצבת מול
סיק את הטיפול
ה בדמיונה על י

ו ות מתעוותת
ה. כל הגבולות
ל החיים הרגי
בבדות מהדמיון 
ביחסי האישות.

ירחים, כמספר 
ת. הקוראיםבולו

דרך אל סוף שה

דינות בדברים ש
ות ובפרטי פרט

מע, וצה גבולות
, לאסקרנות ת

רובת של הנורא
מתפוג קודרה של

רשאים אמידה 
נושות חייתה ב

הקדמביליזציות 
דימוי הזוי לגמר

ס כוכבי השבת
רים שהן עשויות

הדומהכדורים  ם
חמה ל את כוכב 

ות מא
גלי ה של

להת הנדירהת 
כך היה זה ב .ת

ברומ .מהדמיון
העולם המוכר ל

אישה צע ,הרומן
כך עליה להפס

מושג שרקמה- תי
ן, המציאוהיריו

ב את פעולותיה
ים. לצידם של

ובעומתוארים ב
ה הבלעדיות ב
תשעה פרקים
פרוע ופורץ גב

רווי אימה, בדר, 

נוגע בעד ,מרגש
בדייקנו וא תיאר

חו, אף כי היא ת
מעוררת ובדרך

תערה .ומרתקות
רשמו שוגם  .לב

מרתקת: באיזו 
שהאנ מלמדת ה

ומשונות בציב
על דשנה  14

בי הלכת ושאר 
קופות ויש אומר

נעיםסביבו שיר 
מכילהנוגה  - לו 

פטימי
על ספרה

בורכה ביכול ן
אירוניה עצמית

עובדות  ,החדש
ומוזר הנגזר מן 

של עלילת ה צא
גילה, אך לשם
ט והחלום הבלת
התקדמות הה
שמנסים להכתי

נחצי - מוחצן 
ביקום מקביל, ו
לילדים, ובטלה

בספר המיניים.
וגרת על עולם 

מוזראחת קומי, 

מו מקוריה ספר 
לא האחת מלבד

שה של אמינות
, נימת זיוף אל

מעוררות אמון ו
מן הלב ונוגע לל

ר מעלה שאלה 
ההיסטוריה ?רני

בצורות שונות
00 במשך חות

ח וחמשת כוכב
הדפנות שלו שק

הצי - רכז אחד 
ומעבר ללארץ, 
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או

חן- אבןגליה 
, לרובמדודה

ה הוכך בספר
של עולם זר ו

בנקודת המוצ
כמו כל בנות
ההיריון נקלט
בד בבד עם

מתפלמסים ש
האינטימי למ
שמתקיימים ב
בין הורים ל
והאיסורים ה

הסוסימטרית
בעת ובעונה 

חן כתבה- אבן
אחד או אף א
מעוררת תחו

בלזה נעשה 
המתוארות מ
רומן הנובע מ

בעיניי, הספר
של הסכיזופר
העולם נתפס

פחשנשענה ל
הירח, והשמש

כדור שההוא 
לכולם מראך 

הקרוב ביותר 
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מעבר לכל ו ני.
מם ללא הפסק 
 בקנה אחד עם 
 בצלם אלוהים, 
 שאליו סובבים 
כבים הקבועים 
 ישירות לכדור 
ל עשוי קליפות 
היה שריר וקיים 
א הארץ סובבת

גרמי  עתם של
סותרים  הםדברי

  .בעמק אילון

 14כילה במשך 
 לפיה המיתרים,

יקים עוד יותר 
תדרים מסוימים 
ותר לציין, שמי 

   

ת עולם, ם תמונ
או יוצר לעצמו 
קיים קונפליקט 
יניות במפורש. 
ם מעצמו לכל 

 35גליון 

הכדור השמינ 
סביב עצמ נועוי

יב הארץ עלה 
הוא נברא , ום

וון ב לאותו כי
ך ייתכן שהכוכ

מחוברים ינם א
בצל יןעהוא מה 

המימית. כל זה 
סביב הארץ אלא

תנוע ובספר תו
שד  "נוע תנוע"

בלעמוד  ירחל ו

המשכהאנושות 
תורת ה - מיונית 
ים מחלקיורכב

בתנעים רים ה
למו האטום. עין
 .נםרק בדמיום 

ויוצריםה דענים
מפקפק בכך, א

ק": האני החצוי
ריות שלנו, המ

ריגת האדםת ח
  .פקים"

  רה החדש

–אחד משלהם 
ים שהכדורים י
ים סובבים סבי
מכל בעלי החיי

אדים אינו סובב
ת לא הבין איך
יה כדורים אלה

, וכל זהא אותם
א המוסיקה השמ

סובבת סאינה ש 
פרש את משנת
שטען כי הארץ 

, א לשקועמש ל

וני זה חייתה ה
לא פחות דמית 

מתם חלקיקים 
זעיר ממיתרים 

גרערכיבים את 
אותם מיתרים וא

מדנו ימענים ל
, ומי שמהדמיון

ה לאינג בספרו 
 האנרגיות היצר

אלא את ת,מיניו
שמעיים ומפוקפ

ושער ספר חן- בן

צמדים לכדור א
מבטיחהלאכים 

הרעיון שהשמיי
ריאה, החשוב מ
סטרונומים שמא
התיאוריה הזאת
אוריה חדשה לפ

ר לכדור הנושא
היא - ה מוסיקה 

השמשש 16-  ה
פהוא האחרים. 

ליליאו גליליי, ש
שמענים שקרא ל

בל בעולם דמיו
מדעיונת עולם 
ותואויטרונים, 

למעשהנויים 
החלקיקים המר 

רא ,ת החלקיקים

ציאות שמציירי
עובדות מהת ל

סיכיאטר רונלד 
ות ובין תביעות
מלא רק את ה

מש- שלנו הם דו

אבגליה 

כבי השבת מוצ
לכת האל והמל

ה ם השמימיים.
, נזר הבריקוםה

גילו אס ר מכן
שהמציא את ה

תיא צפה ועלתה
טן יותר המחובר
שלהם משמיעה
בראשית המאה
גרמי השמים ה

ונגד גל ה כנגדו
ת  יהושע בכנע

רך לחלוטין, אב
צת לעצמה תמו

פרוטונים ונו ,ם
בנ ה האחרונים

 שמהם עשויים
 שהגו את תורת

חיים במצ ,רנים
המתייחסת ,טיות

כדברי הפס .חק
שם הקונפורמיו

, ל'היצרים'את 
כל קני המידה ש

 משלו. כל כוכ
לה שוכנת ממל
וכם את הגופים
דם הוא מרכז ה

אלא שלאחר ה.
תלמי שו ,חרים

צים משם. וכך 
 אלא לכדור קט
וכית והתנועה ש

בטען קופרניקוס 
וכך גם כל ג ש
הכנסייה טענה י

על מלחמתך "תנ

 לנו היום מופר
מאמצ היום היא

כב מאלקטרונים
 אטומיים, ואלה

 כל החלקיקים ש
גם מיוים אלה, 

א סכיזופרהלו, 
נוסחאות מתמט

נדחה ומורח –ו 
ו נתבעים לו בש
כאה לא רק א

כ –פיות וחירות 

  

  

  

  

  

  

  

  

אחד בכדור 
הכדורים האל
ושיישאו בתו

האדש הרעיון
תוב בתורהככ

הכוכבים הא
ם זזיהבמקומ

הנושא אותם
שקופות מזכו

עד שקואמת 
סביב השמש

ואז, השמיים
בת את הכתוב

כל זה נראה 
מאות שנה, ו
החומר מורכ

, תת קטנים
היוצרים את 

חלקיק ושרא

אנוש משמע,
בנהמבוטאת 

תמונה משלו
בין מה שאנו
תרבותנו מד

ש ..צורותיה.
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ס אס"י

, מטבע הדברים
שכיסתה על , ם

ה משך עשרות
ידי ציוריו של 
יסות צבעוניות
ל אותם חלקים 
הם ניסיון אמיץ 

פירושה ברים" 
ביטוי לצעקתו 

 ות".

,הבת מהאם
יך ממושך של
אתה שרד גם

ובכל, הדחיקה

יסות יפות של
"ילדה גדולה"
"אספה אספה

,ליחה מהארץ
ילדים פליטי

הלכתי /, יניה

מות"
זוכה פרס

מ, דיין לא היה
ֶהֶלם- אז שתיקת

ובות הלשון. 

ק והוסתר אצלה
משנה תוקף על

חלקן פי, ועות
כל –. שברים 

י הקובץ כולם ה
המלה "שב, בלי

כב, ראש השנה
מילים באות למו

ך כך גם נתק
ה. לאחר תהלי

ויחד, רה הדבר
חנה העקורים ה

האוספת "פי,
לבין ", במרָאה"

הרעה הקטנה. 

השל, שה הזרה
כדי לאסוף, רג

מש שזרחה מע

דוד

אות למ
, ה עמית

ע, ם והשישים
קשות. שררה א
ו להיפתח חרצו

אחת כל שהודחק
בונדי) מקבל מ
הוא פיסות קרו
אדמה מבוקעת.
ם ומלואו. ושירי
עבר לרמז הקב

המרוסקות ברר 
עמית: "כאן המ

בתוך, מלחמה
קרועה ושבורה

קרשתדע איך 
הראשונות במח

ן "ילדה רעה"
א / ב ַאּבָ של ִאּמָ

תה של הילדה ה

וא דמות האיש
קורים בזלצבור
/ רק את השמ

ערה בן-ד

לים בא
ה של פנינ

בשנות החמישי
והשלכותיהן הק
ת השבעים החל

נפרץ בא, עמית
למים" של רות 
החוזר בהם ה
מים מזכירות א

עולם –כל שבר 
שהתערער. מע
תקיעות השופר
שכותבת פנינה 

בים במהלך ה
ן בני משפחה 
ה שרדה מבלי 
. את שנותיה ה

ים. 

ת מפוצלת בין
שברי שברים ש
את כל הוויית

של הילדה הו
מחנה העק, ה"

ידה.... הבנתי 

יע

אן המיל
שיריה פר

ב, חמת העולם
ומות השואה ו
ובדן. רק משנות

ישי של פנינה ע
ת ב"שברים של

כשהמוטו, ותו
שלפעמ, אחרות

יבו את השלם. כ
קם את הקיום

אסוציאציה לת
או כפי ש ,האדם

ניתוקים כואב
ילה ויחסים בי

שהילדה בתוכה
ותה מילדותה.
ה ושם כהבזקי

הילדה הזאת, ה
/ ש ת בעטיפות

אוספת לתוכה

נים בזיכרונה 
ל"מחנה יהודה
טנה הלכה אל י

 הצחוק".

"כא
ספ, שברים

ים שלאחר מל
פתוח על טרא
יֹות של כאב ואו

פר שיריה החמי
(ואני נזכרתספר 

מן המלווים או
ל גבי פיסות א

רכירים שפעם ה
סוף אותם ולש

מעוררת גם א 
רת המילים של 

רים נחשפים נ
אותה כדי להצי

נה המשוררת ש
דות המלווה או
תמונות צצים פ

ובה בתוך בובה
לליות חמקניות

מכילה וא, צמה
 / שנשברה".

חקוק כל הש
לחר המלחמה 

רדו. "ידי הקט
שמוע את פלא ה

 .2013א, 
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שעל 

בשני העשור
דיבור ושיח 
תהומות טרגי

ספ 4,שבריםב
שנים. שם הס
מנשה קדישמ
המפוזרות על
ורסיסים פזור
ומשכנע לאס
אסונות והיא
הפנימית חסר

מתוך השבר
שהחביאה א
הדחקה מבינ
שובל הבדיד
זאת שברי ת

אבל כמו בו
זכוכיות / צל
המודעת לע

אספה / עד /

מה שנשאר 
שהגיעה לא
מלחמה שש
אחריה / לש

הוצאת ספרא4
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דלת המציאות
דות עם הקושי
בר כאן בפוסט
לו לפרוח חיים
)" ישנה אחת

/ שכיסית, רה
ולומר: הנה  /

רת והמנותקת
אמי,  התחלה

שעל סף, האב
דת בחלון אינה
על עצמה "גם

// מחפשים, ה

,ת האם והאב
ה. פנינה עמית
חקקו בו ועם

 35גליון 

  ה קדישמן)

מתדפקים על ד
עצם ההתמודד
נן חבר שמדוב

יכל, קה הזאת
)23ב"שברים (

ך / שכחה יקר
להביט , מחדש

ילדה המסתתר
רצת: "אין ָלְך
עלה את דמות 

והאם העומד, 
 שכפתה אמה ע
מעוף / הקפיצה

זיכרון מדמויות
מעֶטה השתיקה
ראומתיים שנח

ציורים: מנשה

סיסי הזיכרון מ
ד והרתיעה מע
הספר מציין ח

דחבזכות הה, 
חוה אנושית ב
ר הבריאה: "ול

כל יום מ, אוכל
   ד. / טוב".

תגלה מה שהי
באמירתם הנחר
השיר הבא מע
 "סגור בכאב"
נה שהשתיקה 
קרַביים ולב ומ

ד זה שברי הז
קרע מעליהם מ

ם הטרהאירועי

 
( שברים פרה

בשירים. רסם 
ל מחסום הפח

יו על עטיפת ה
סיף שמצד שני
וררת לכל מח
 נגיעה בסיפור
רת / שא וִאפׁשַ
י בוקר יום אחד

)" מת2ברים (
דברים מכים ב
כה שלך".  חׁשֵ
הוא אביה. הוא
בור ארבעים ש

ם "קן שעד היו

ונחים זה בצד
מסודות שנק, ם

מודדותו עם ה

מית ושער ספ

בבים את עצמ
ים להתגבר על
 השטח. בדברי
דות. ניתן להוס
שמביעה המשו

עם , מעט ַילדי
/ ו,  של ריקות

/ ויהי ערב ויהי

)" ו"שב1ים (
תה לזכור. והד

אני / הח שכה. /
 האמת שאין ה
מבינה רק כעב

מכיוון, ך נחמה

אים שבים ומ
שנאמרו עליהם
 אביה ולהתמ

פנינה עמ

קות הם המדוב
מבקש, החוצה

אומות אל פני 
ל הדחקת הילד
ן ה"תודות" ש

כמ, יבור ישיר
דותי בשמיכה 
נה עולם/טוב /

"שברי, ותחים
שכחה ולא רצת
/ באת מן החׁשֵ

גלה לבתו את 
המ,  כאבה לבת

. אבל אין בכך

ה"שברים" הבא
מדברים ש, מרו

י לעברו של

חללי השתיק
כדי לפרוץ ה
להעלות טרא
טראומה של
חדשים: בין
הנאמרת בד

את שאר ילד
איש/טוב/הנ

בשירים הפ
מהדוברת ש

ַאּתְ /, אמרה
מותו הוא מג
מפרשת את 
זאת אהבה".

  את אבי".

גם בשירי ה
ממילים שאמ
נותנת ביטו
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תוודה באוזניה
מבינה: "בגדי

אליה הגיעה ה
ני הקרחון שבו

זאת "מוֵתְך /
)" נותנת22ם (

,זעמה הכבוש
ולא / אמרת".

שיר שכותרתו
כעין מסקנות

והיא, ה להווה
"לאמץ את, "

הולך., בחרכים

–ת גם בבנה 
פועם בקצב, ז

שלא, עויוַתִיךְ 

במבנה הספר:
)".19"שברים (

לדה. כל שירי

ככדור מתגלגל
הבלתי צפוי

/ בתולעת -
גם, ה. בנוסף

דברים שאמר

שלעתים הוא
בותל את עק

לקותו הוא מת
ה לבין עצמה 
בת על התובנה
/ עשה על פנ

ולעומת, רפא"
שבריםתך". ב"

ת שתיקותיה: ז
ו, ת לומר אמי

נחתם בש, וברת
"בדידות" הם

ת כנפיו משיקה
שונות: "לתקן
ה. / אור בא ב

אלא נוגע, בה
וע קרינה. מאז

/ הולך / בטע

ידי ביטוי גם 
בחלק א' עד "

קים בבית וביל
 הבה.

הם כ, םות תני
מחשש מפני
קרעי שורשים
ת ביחס לאהב
לא להיזכר ב

אבל מתברר, ת
לָתֵעל שברים

 חות חזקה.

". לפני הסתל
בינה, ה. והיא

אחר היא כותב
טה שלו "הוא 

בא בין ידייך נר
ד איבדתי אות
ת למילים את
"זה מה שרצית

 כי".

האם ביחס לדו
וצא. כל שירי 

שמּוטת, זיכרון
ות פנים שבדיד

ה. להיזכר דממ

ת ולא נעצרת ב
לבו / פגו, בני

ֵנְך / ווכח ש"ּבְ

זואלי באים לי
תפת לשירים ב
והשברים עוס
קר את כאב הא

ית המוקף יללו
ה אינה נקייה

/ בין  -וגעת 
דימוי התולעת
פי"). וקשה ל

.

יבה הפרוזאית
ליחה בספרה

שת ובעלת נוכח

בשלג / נצחי
ת שחש כלפיה
. אבל בשיר א
ה העבה והשרו

ם: "כל מה שב
ד. אני / תמיד
תוכה ומתרגמ
ל השיר הוא "
תה בבכי התֹוִכ

דמויות האב וה
אקום והאין מו
בדידות היא הז
מיצוי הרגע. לב
. בחדר. בפינה

ם אל הדוברת
ביחס אליו: "ב
רושה גם להיו

ם התוכני והויז
משות –בדידות 

, ל האב נפקד
המכילה בעיק

שהשתקפו בבי
החזקה אליה
עצי הכאב נו

מהמשתמע מד
מת עליָך בגופ
לטות מאהבה".

משרת את הכת
נה עמית הצל
שירית מגובש

עץ הייתי / 
תחושת הזרות
ערוות נפשָך".
חה של העדשה

ם גם ביחס לאם
את אותי תמיד

מדברת מת, מה
כ, ה. למעשה

"רפרוף נוכחות

דהמעמיד את 
ת תחושת הוא
ה המבוגרת. הב
ההישרדות ומ
התחבא. בבית.

עיַני". 

חלת מן ההורים
גם בהיא , מנה

. ובדידות פיר

השונים במובנם
ב, אב, םא –ת 

תנה. מקומו של
תרת "בדידות" 

ש, בות והודאות
הבה. הכמיהה
ת "מפילה את

אין להתעלם מ
מאליה ("נלחמ
הנפשות הנמל

ן מאירועים מ
השירית. פנינ
העבר לאמירה 

שש שנים ליד
לצהיימר" על

שּתָ כיסו את ע
שדווקא בכוח

ש הגדולה". 

ביוולנטיות הם
אמת: את מצא
פתחון פה לאמ
שה ויצר נקמת
שה לעומק את 

, שיֵרי השברים
מה שמעצים א
טה של האישה
כה את מאבק 

וגם "לה, חיות"
ד מביט לתוך ע

טראומה מחלח
פועל יוצא ממ
תוהו שתיקה"

ן שהשברים ה
ל שלוש פיסות
א נשברת ומשת
הם תחת הכות

חוסר היציב, חד
ג גם על האה
מנם המשוררת
סתרת". אבל א

ה מובנת מאינ
שומר , האילם

כח שמרחק זמ
עם הכתיבה 

המודחקות מן ה

ג  162 ּגַ 

בדידותו. "ש
"באֹוֶבך האל
הזרּות שלבש

,לאחר מותו
את האש, חי

הנתק והאמב
חשף את הא
המשוררת פ
קללתה הקש
והדוברת חש

כל אחד מׁשִ
מ, "בדידות"

מנקודת מבט
מכילה בתוכ

לח, הסתירות
/ רק הקיפוד

ומכיוון שהט
כ, הבדידות

השבירה / ת
."  תיקנּתְ

מעניין לציי
המתכונת ש
בהמשך היא
השער השני 

משקעי הפח
שאינו מדלג
והמאיים. אמ
האהבה הנס
שרידותה א
"האינדיאני 

לא אחת הוכ
מיטיב גם 
הטראומות ה
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ורר

, עת מחווה יפה
 שלא זכה באור 
ה שלו לאמנות 
ר הפותח 'למה 
ק בחובו סיפור 

משאלה לרוץ  ה
ל אנו נדחה את

ם המשותף הוא 
הוסטו/ לאדמה 
תו היצרית אחר 

היא התשוקה , 

, ך לצד כל אלה
שמח כמו מו. "

  ).32" (עמ' ף

נה למשל בשיר 
לי/ בצלחת עם 
בחדווה דימויים 
ה אותם ולא רק 
, שוטה ושכיחה

המפעם במהותו 
האור בקרקעית 
השלישי "הפעם 
 לא שירתם של 

'צדקת בשיר  ה.
  ות מילואים

 35גליון 

למה מש

אן אולי מבלי דע
בניגוד לביאליק 

הרי שהנטייהר 
 סיפורים. השיר
רים). הוא מחזיק
ה מתבקשת לה
 מה שונה. אבל

שירים שמשאם
ותיי הרטובים ה
ת הגוף ונהיית
,ג את הבדידות

 בהישג ידו. אך
עצ דעבלאהבה 

תפקעים בעודף

הנ,  שהיה שם"
מית השמורה ל

מתרוצצים ב ר
ין המשורר צדה

אורה השלכה פש
מעיין האושר ה
 ירד אל שולי ה

בשער ה הספר.
כלומר  –שואה 

ומהשלכותיה ה
חייל בשירוהוא 

חר

ריאה
למאוטנר 

יש כא, מא'י 'א
ך יפה לומר שב

מאוטנר לעמית 
 אם שמספרת 
 מחמשת השער
י ובאישי. מאלי
 יש רמז לדבר 

בו כונסו ש, ספר
ה.// אבל חלומו

לא רק תשוק .
ת הנפש להפיג

ר אחר מה שלא
ם מבוע איתן ל
הם ניחנתי/ המ

 של הספר "מה 
על חומ, לכבודי

לאורך כל השיר
אבל עי –מיום 

וום הרגשי. לכא
תדלוק ממ, גיה

הפנינים בטרם 
שני לאורך כל ה
דור השלישי לש
עקיפין מהשואה

רר בשיר ההמשו

איציק שח

ודת קר
ל עמית מ

היא  5,ה משורר
לאמו. זו גם דרך

אם מקשיבים , 
עודדת על ידי 

אל אחד מכונס 
וע היטב בפרטי
יצו של המסע 

   .סוף הקריאה

שער הראשון בס
בשיר עם הצמה

).20"(עמ' ול...
ה בו גם תשוקת

 .  

רָת ועל בעולם כְּ 
האד ה של היות

 על הפרחים בה

אל השער השני 
ח/ למקום הרות

).ל47 (עמ' "מח
לזוטות של יומ 

את זיוקה להם 
עין צבירת אנרג
ריאותיו שולה ה

שוברות כחוט ה
כותרת שירת ה

מי שהושפעו בע
ה פוך תפקידים.

 א

 תהו

יכורים של

למה בספראשון 
לנה שבן מעניק 
,בירושה מאביו

לט נתמכת ומע
שער (הוא לא מ
יכורים הוא נטו
לבדוק האם בק

לס -  ועדים לה

יק את שמו לש
כמו ב, שים צבא

זכות מדבר גדו
ר הזה. מופיעה
דם ובעיניי טבע.

משורר והוא פו
בשירים התובנה

אני/ מודה , חתו

שר זולגים גם א
אני מודה לקומ
הק סנוניות שמ

,ם של מה בכך
היא גם מעניק, 

מדובר כאן במע
דולה שלוקח לר
יפה וצלילה עוב
הנכנסים תחת הכ

אלא של מ, תם
 במצב של היפ

       

ספר הביל 

בשיר הראשונה 
 המילה הראשונ
אף לא בא לו ב
ה בפרט בהחל
ל מעין עמוד ש
שירים בספר בי
האחרון בספר ול
מן ולמקום המיו

הענ,  לחיפוש"
רציתי להגשה "

/ להתאדות לז
ים בשירי השע
ונאהב בעיני אד

את מניעה את ה
משתקפת ב, גדו

/ המודע לתפרח

ם כאלה של אוש
א " לחן לרקיע':

צא לעבודה בלה
 ולאוזן לעניינים
ת אותם ברשתה
 של מאוטנר מ
מו הנשימה הגד
ת אלו של שאי

יש שירים ה ם"
 של בני תקופת
תבוננות אמיצה
       

 .2015א, 

 על

המילה הראש
סוג של זכות 

וא ההפקרן מ
בכלל ולשיר

קיבל משורר'
וכדרכם של ש
אל העמוד ה

משאלתנו לזמ

השיר "מדור
משא התשוק

/מאודצמאה 
נשזרי, העונג

להיות אהוב ו

התשוקה הזא
כעין עזר כנג
עץ הסיגלון/

פלגים זהובים
'תחילה של ל

ויוצ פתקה./
נעימים לעין
שהיא לוכדת
אבל במקרה

כמ, הפנימית
תנועות המים.

נפגשנו אחרי
או הניצולים

הדרך' יש הת
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מאוטנר עמית
משורר למה

שירים

>גג I 1 ון .3

 //ןטק הניש ערפ
 אלש עלקנש ,ו
 תואיצמה ,תוני
 םיגודגד לש ק

 האושה לע םיר
 וניא לוכה םא

 םגו וניהש ימ ם
 ידכל תויהתה ו
 לש תאזה תלוכ
 הפקשה תדוקנב
 שקעתמש יתור
 דחוימב יילע ב
 תוכזה לע ןנוש

 םישנה יקבאמ
 תוקוצמל רפוש
 לכבו אלש שחנ

 ךותמ טקול רע
 טטרושמ ובו )ר
 תודדומתה ןאכ

פומ התא /חתפ
ותנש הערפוהש
יוע הביתכמ תו

קוחצ תנדסל ם

רישל הז גוסמ
ההות .וישכע ן

םג תינמז וב א
ולישבה םרטש

כיה יכ ןיבהל ןת
ב תויבקעב קוב
רירשה ןוזיאה ת

ביבח .םייתרבח
של ומב תורתו

 יגשיה לכ תא
ש רנטואמ תימע
נמ ינא ?ונרודב

עשה לש ומש .ת
רעשה תרתוככ
כ שי םצעבו םיל

 ורפס ר

פב םסח ינא /:ם
ש ןטקה דליה לא
ואיצמה לבא)
יליבומ םה ןיאו

םיריש תדמצה
ןיבל זא ןיב ,ףק
וה םדא -  תומ
 םושמ ילוא הז

תינ ,) 69  'מע( 'ם
בדל ילבמ םייניע
תודואו םייחה ל
 םיניינעב םיקס
וומה ויתודימל
 לוכיבכ תוטמו
ע היהי םאה .)"ם
 םיטעמ אל םיר

תוינמזה אשונ ם
 רחבנ וכותמ ף

לוכי לכ ונתויה

רעשו רנטואמ ת

םירחא ונשגפנ
א תאצוי ליחה
)ומצע ליחה ומ
ו המצע לשמ ת

 םצעמש ןוויכמ
קתומהו ףקותה

יע וא ,שגפמ ן
זה ןיינעב תקהב
םולשה השק' ,ר
ע תוגוז המכל ד

לש םתובכרומ
סוע הז יזכרמ ר
ת לע ררושמה
וש ןה ךכבו ,ת
םיצור ונחנא" :ם

ררושמ םישועש

םע םיבתכתמה
ףוריצ – הייארל
יא םע ,םדא ינב

תימע

 םעפה" .םיחטש
לש ושפנ .) 63

מכ קוידב( בצמ
תויצרניאו םיקו

מ ,רפסה לש הכ
ןיב ןוימדה יווק

ןמזב המכ דעו
בומ הרימא רצי
רעש ותואב רחא

דעבמ תואיצמה
תודוא הנבות

רעשב םיפסונ ם
ה סעוכ ובש)
תובקנ תורבוד ת
םילימב וילא ונ
 ךרדכ וב רופחל

 .םירבדה יל

םיריש םיסנוכמ
לו ,ימעטל הקדצ
בכ ונלש םינואה

שב תיעצבמ תו
'מע( "יזכרמה
מל ותריחבמ א
ודיצ הל שיו ה
 .ררושמה לש

כירעה יוטיב יד
ק לע הבשחמ י
הביטקפסרפ לש
יימ אל רפסה .ו
א רישמ לבא ,ת
 לע לכתסהל ר
תרציימ וזה תל
םיריש .םהיתוחר

(78  'מע( תרתו
תויהל ןהל הנק
פ לכה ךסב ןה
ל םודרק ןהמ ה
לושב ילוא ,קהב

מ "העש יפל" יע
צה אלל ( תרת
ה רסוח םע דדומ
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וליעפ תעשב
ןימקה רדחב
לשו ותבוטב
ביא הביתכמ
 וביל תניגמל

דיל האב ןאכ
דיל אב התא
ש ןיינע אלא
ולומש רחאה
תבקונ הרימא
רנטואמ תימע
לוכיה ,הדיחי
רואב טולשל
וכ אלל ריש
קמ תירבעהש
 ( םהיתורודל
שעיו הרבחה
בומב אל ןפוא

עיברה רעשב
וכ לוטנ ריש
מתהל חרוכה
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אך לפי  אדם. "
ה/ ומתי ישבר 

מדויקת , כוכית
ועל , ווית אליה

 העולם ואפילו 
ו שבעה מצליח 

לת דמות' (עמ' 
ו באישיותו של 

 יםם קונפליקט
 תבנית המחזה 

את, תק מכולם
, כןמפתיע אם 

משום ,  ההיפוך

ויים של שיריו 
) וניתן 47" עמ' 

אורבני וגם הוא 
" עמ'  מאוחרת

רוח סועה על "
 ועושה כבשלו 
חירות המשורר 
ת בית ברחובות
 ליצור לא פעם 

  התחושה.

ואכן  של הספר
נו. והשיר עוסק 
 ומן האישי אל 

שעה שהראשון 
יש בו, וקי אולי

רשמים שחושיו 
אלא , ואל למה

 35גליון 

 בני חלוף ובני 
ר מכובד מטלה
ר זו של כוס הזכ
 ההחמצה הנלו
ת כלפי סדרי 
 שיושבים עליו

'עלי ור השירים
מורה בדמותו או
ך התעמתות עם
נו מהכירנו את
 את החלק המר

באדם. לא מ נוי
ה בנקודה של 

  ם זאת.

ע. עולם הדימו
"מקבל את פניי

מצא הטבע הא
אורגיית אשפה 
שראה רדומים. (
הטט בעברית 
ציא בהתאם לח
כר כי לשונו בת
ר מטפורי עלול 
ם את היווצרות ה

שורר במהלכו ש
אנחנ - שון רבים

יאה מן הפרטי 

בש מה משורר'.
כבר אין בו פסו 

אל כל הר, שווא
משורר אינו שו

  

נחנו ת באשר א
רה/ יכרע מסמ

ובעיקר צי הבית
שתותחו האדם

ים נימה מפויסת
שבו מנוח, )89

  יר אחריו.

מתבלט מחזו ה"
פור המגולל תמ
ציזה' מובל דרך

מצפים א מחזה.
 להאיר בזרקור 
שבה נברא שינ
גדוע את המחז
ו עדין לא יודעי

נו משעמם לרג
מפגן הירקות מ
ות. לצד אלו נ

ות אקראיים/ א
בו שסתומי הש

עמית מל ).38
ממצ, )18" עמ' 
) וניכ105" עמ' 

שוני לצד עושר
 מצליחה לבלום

ת של האני המש
 לשון גוף ראש
ם. מובחנת היצי

שיר הפותח 'למ
, כבר אינו חוקר

ח לש ניגון שנזנ
ת הגשמתו. המ

  .לצפות לבאות

ל להיות מושגת
וט להט במנור
האנשה של חפצ
למרות ארעיות 
מקריאת השירי
9 אחרונה' (עמ' 
יו החיים שהותי

"דובדבני הצלה
 תקצירי של סיפ
ראשון 'אקספוצ

וכאן נגדע המ - 
כו של המשורר 

 נקודת הזמן ש
ו סיבה טובה לג
פוך עצמו אנחנו

מגוון ואינ, קסם
מארץ ישראלי ("

דפית ושחרוריו
כה נושקים פיו
 בכוחו להעיר ב

8" עמ' ושלגים
"מפות הדרכים

אְנךָ להשאיר  "ּכָ
זה של עושר לש
דיוק של עמית 

למצוא התפתחות
ננקטת בו, מרי

בטבע וגם באדם
  

ופן אחר עם הש
האחרון כ, האמן

עתיד לשוב כמו 
יקה אלא סוגיי

נותר רק ל ,ראתי

לעולם לא תוכל
 מתי/ יפקע חו
פה ומצודדת הה

אבל ל לה אני.
עולה מ, הזמנים

בשיר 'הזדמנות 
ה גדולה על בני

ותם את הספר "
חזה. מעין שלד ת
וגשים בשיר הר

-  שלב ההיפוך
אבל זו דרכ, ילה

את, שנה חיים
ואולי גם זו ניין

אבל בזמן ההיפ

וטנר הוא רב ק
ם מן הטבע הא

צד, סנוניות, רות
מרצפות/ המדר
ב למשורר ויש 
ר בי הרים מו

במ נטרחושלא 
 דבר אחרים/ ל
עבר. השילוב הז
אלא שתבונת הד

טמנו משאלה ל
ר מסוג אחר לגמ
דגמת יפה גם ב
 ל נחלת הכלל. 

מתכתב באו, ת
ה ה המקנן בגוף

ה כי המשורר ע
 כבר לא מעסי

   ליחות.

תי מכל מה שקר

פרפקציוניזם של
מתקשה לצפות

יפ ).87" (עמ' ת
סיחה אחרי המיל
ההווה על כל ה
ות זוטא כמו ב

ת לחולל השפעה

ער החמישי החו
במתווה של מח
שי. מי שאנו פו

אל, ים במחזור
בעלי ים נוספים

ולדת תובנה מש
פקיד מרכזי בענ

, אה הכל טראגי

ונית עמית מאו
טפוריים שואבים

לוטר, ריו שועל
על מבה רבה ("
אורב, באשר הוא

ת/עלולה לעורר
ריצי זרימה/ ש

ד את מהדהת ("
ו גם במחוזות ע

א, ה של פאתוס

ה הזו טת הקריא
 אחרון יש דובר

המוד יברסאלית
אל, המשתףאל 

נטול הכותרת, ון
יבה ליצר השירה
בו ידיעה ברורה

שאלת הייעוד 
מו את דין השל

עד עמקי נשמת

עם נטייה לפ
שעה אני/ מ
לכוס הזכוכי
להפליא הפס
אף ניצחון ה
נמצאות נחמ
מכח הנסיבות

בין שירי השע
) הערוך ב102

השחקן הראש
בשירים הבא
היווני לשלבי
הרגע שבו נו

תפ שלאהבה
שממנה והלא

מבחינה סגנו
טומרחביו המ

למצוא בשיר
מטופל באהב

ב). הטבע 34
פני הנוסעות

חבבנייניה ("
מלים חדשות

יום כמ- היום
בקורא תחוש

בפתח תהודת
בשיר הלפני 
בתופעה אוני

א, מה שמחבר

השיר האחרו
חקר ומצא סי

יש ב מכתבה!
,קלטו בדרך

מקבל על עצ

ולי שנהניתי ע
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הבולטים 
ה ומה לא. 

שירה וספר 

 .ור הנעול

אילן, -ת בר

ניברסיטת 
,כוכבים בחוץ

 שה עם

צאת עם עובד.

- ספר שיריו ה

ספר  ור 

הופיע ונה 

והשיח: דרכו
(ספרות, 

יבוץ 
ם ביניהם 

ארבעה המס

ספרים לנוער,
וצאת ספרא.

יאון תל אביב,

 עת אחרים.

א מהיוצרים ה
מנחה טלוויזי

שלושה ספרי

באופר שיריו

ת באוניברסיטת

לספרות באונ
כאלתרמן  של

פגי 18-ריה ה

בהוצא ופיע, שי

הופיע ס 2014

ראה אוחרונה 

באחר .תרגם

מאמרו: "הניגון
( ליריקה ולהיט
ופואטיקה והק
לטת; ההבדלים

סרפ  קריית ים.

ספרי פרוזה וס
ראה אור בה

יצירותיה במוזי

ובכתבי ע גגב

גב  ּגַ
אבו השנים, הו
חוקר ספרות,

שפרסמה סקי.

הופיע סרונה

ספרות עברית

משורר ופרופ'
ספרו שחקר ל

שירספר יום.

מחדשספרה מ

שנתב .יוצרת

באח. קולאז'ים

ומשורר מ. אל
 .כבים בחוץ

סס על חלק ממ
לפורת: - וה בן

לי לסמיוטיקה 
הרצאה המוקל

 מר כתוב.

ם מיוחדים בק
 אווה.י,

אזנים. חיבר ס
בקונסטנצה

את יהציגה  ת.

משיריה ב תמ
.

ומי ב
שנה, כן ירב8

תרגם, פורה, ח

במכללת לוינס
 קר ויילד.

באחר. )1942

סמלמד סופר,
. ת תשס"א

, מפרות, סופר
, המוקדשחוץ

הישראליות ה
.וחדבוץ המא

מ ןכאהשירים

כתיבהו ולוגיה

ק רות ואמנית

ברסיטת אריא
של כומנטית

וברת זו מתבס
מושר", בתוך זי
המכון הישראל
משמש בסיס ל

פה למאמ- בעל

דים עם צרכים
פרוזה חמיש

עורך מא רות,
קרנטינהוריו

וסופרת ציירת ,

פרסממ .וקרת
הוצאת כרמל

מי
80מלאו לו נה

, מתהישראל

וררת ומרצה ב
ותיו של אוסק

2(ליד בולגריה

משורר, ס   –
לספרות לשנ

חוקר, ספהוא
שנשארו בח

. פפירוס

משוררות ההת
בהוצאת הקיב

קרת ועורכת.

פסיכולמרצה ו

, מבקרת ספר
 .ר

באוניבמלמד 
ידה הרומהח

סט המובא בח
תי ובפזמון המ
אביב: הוצאת ה

, והוא מ291-2
לי בין הרצאה

טיפולי לילדכז
כותבת ספר

פר ומבקר ספר
אל. ספר סיפ

,מוערכת חומית

וחמשוררת  –
, הופיע בהבל

שהשנ – מגור
מחזאותברי ו

משו – איילון
מסכה ביצירו

משורר יל – ם

ן ח. איזקסון
שיא המדינה

ה  - בלבןהם
הכוכביםפרו
בהוצאת 198

בכירותמ  - נו
שתקדופיע א

רת, חומשור –

משורר –כוכב
 ת השמש.

משוררת – ד
איזון שבירשי 

– ברתנאציון 
אלתרמן, ירת

הטקס - ב מוגול
בשיר הספרות

א- ; תל18רבות
264), עמ' 198

שוני המדיומא

מנהלת מרכ–
ה ובימים אלה

מספ – גרנות
קון סופרי ישרא

רב תחיוצרת  –
 עון ועוד.

– ת חוה הלוי
אות ההשני,

ג  166 ּגַ 

אלמדן ר "ד
זמר העברב

ד"ר רבקה
ים ונפעיון, 

יעקב אלג'ם

מירו פרופ'
זוכה פרס נ

אבר ופ'פר
ספלורידה. 
81-הופיע ב

בז'רמאיה 
הו שחקנים

– נוית בראל

כ- ברישראל 
מחברות 11

דו-יערה בן
השיששיריה 

אורצ פרופ'
שעל  ספרו

י גרַ הָ  פרופ'
של אלתרמן
משמעות תר

89אוחד, המ
נובעים מן ה

– גולןצביה 
ספרי פרוזה

ד"ר משה ג
עורך לקסיק

– נורית דוד
בגלריה גבע

שולמיר "ד
שיריהפר ס
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  טת ת"א.

וחברה  ה

 מלוכלכת 
ת הוימא על 
ת נומ

   מגרמנית.

עשרה סם 
 וביקורות 

-חקר ויותר מ

דרך אל 
ר שיריו 

רייטרית 
ן, כתובת, 

  .שןבן חו
ברית, 

תורגמים 

אני ד כה 

גוד כללי של 
  .מית

שיטה 
  ד.

שבת של 
רי א"ב 

 ת"א. מרצה 
סיפור לא ש: 

 35גליון 

לית, אוניברסיט

סלונה באתר 

ערמהראשון, 
,לייטיגד יםצר
או ותרבת וםד

הדין ומתרגמת

פרא. "יטת ת
מאות כתבות

ספרי מח11ם 

בד - 13-רו ה
מבחרן יופיע 
  .ספרד

שוררת, קופיר
מעין, הליקום 
אבאחרונה בב

שלו הופיעו בעב
שיריו המת פר

 

ריה האחרון עד

יו"ר אי, תרגם
תכלת השמימ

ת באחרונה בש
דספרי עיון ועו

מת במוסף ש
דמויות בסיפור

היהדות באונ'
ע ספרה החדש

להיסטוריה כלל

בקרת קולנוע

שיריה הרפר ס
צק יםוריפס פר
ידבק קתוסע

שכת עורכי הל

רון באוניברס
וכתב מתרגם 

ארה"ב. פרסם

מד לראות ספר
כו הישראלית

ס, ורבום צאת

. משאביב-לבת
תבי עת, בהם

בהופיע  ,ַּבסקו
ספרים מש 15

ר בטורקית ספ
 .ל הזכוכית

נה לי. ספר שי

אי, משורר ומת
בפגיית התש

ם היא מלמדת
תיבה יוצרת, ס

 צעיר. מפרסמ
דוקטורט על ד

ספר למדעי ה
ופיעהקרוב מ

גרמנית, החוג ל

, מבתחומית-ן

ס ורכת.ע .הר
פס .ספראאת
ה.ילקסבות א

גרמניה ב–ראל

ן בחוג לתאט
לית וגרמנית.

  חזות.

, מילווקי-נסין

עומאי. בקרוב
ות בתרבות ה

בהו )לאושטיין

ן, מתגוררת ב
רסמו במגוון כת
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ארפס תאצוהב םישדח הריש ירפס

תודבעה ץק

םולב ןליא תאמ

. םינורחאה םירושעה ינש ךלהמב יטויפ עסממ םיריש רחבמ אוה תודבעה ץק
 ךכמ תוחפ אל ךא ,תורכומ תויתורפסה תורוסמב םבורב םיעוטנה □יריש הלא
ת ביתכב ךורכה - יטילופהו יתרבח ר ,ישיאה - ימוימויו קבאמה ןמ םיעבונ םה
ה כפהמה תונש תצורמב דחוימב וקחשנו ושטשטיה היתולובגש ,וננמז תב הריש
.עדימה תויגולונכט לש תצאומה
 תונייפאמה ,םיתעל תודגונמ הרואכל ,תונווגמ תויריש תורוצ תודבעה ץקב
ה אירק תייווחל רעש חותפל הסנמ םולב ןליא .הפוקתה לש תולוקה דענמ תא
. המישרמ האצותהו ,םייתימאו םימודמ ,םייתונמא □ילבכמ תררחושמ ,תשדחתמ
*9-ב דלונ ,יאנותיעו ךרוע ,ררושמ ,םולב ןליא , יאבצ בתככ תריש ,ביבא-לתב ו2
ם ינמאמל רפטה-תיבבו ,(תורפסו עונלוק רקיעב} ביכא-לת תטיסרבינואב דמל
 ייחב ומושייו םוער טנטפכ תודידבה ירחא ,ינש הריש רפס ול הז .טייגניו ןוכמכ
 םייתורפס □ירודמב םירבק םירופיסו ,םיריש םסרפ ןכ .(ל׳ומח .1995) הליהקה
.גגז הדונע ,רבד ,רמשמה לע - םהב ,תע יבתכבו
.תונמאל) תוברתל טיפה תצעומ לש תיפסכה התכימתב הכז דפסה

ררושמ המל

רנטואמ תימע תאמ

, הבהא טעמכו הבהא יריש ,הקושת יריש - רנטואמ תימע לש םירוכיבה רפסב
ל ש תזרוזמ יתלב תיתוכאלמ הדיל ןיעמ .ררושמ לש םירחבנ ךרד ינויצמ םיריש
.ויריש בטימ
ם יבחרתמהו יטילופהו יתרבחה לא םיחלזצה ,םיישיא בל יריש םה רפסכ םירישה
ם יעבמו קשל יבלשמ םיברעמ םירישה .ישונאה םויקה לש ילסרבינואה רטוקל
ב צמ חא קיידל תנמ לע ,קד רומוהב םילבותמו ירופאטמ רשועב םילולב .םינוש
ר נטואמ תימע .וכרדב הרקנה תלוזה לש ובצמ תא וא םינוש םיעגרכ ררושמה
ג וחה רגנב ,ןורטאתה תועצמאב ךנחמו ןורטאתל הרומ .1978 תנשב דלונ
ת ארוהל לולסמב □יצוביקה רנימס רגובו ביבא לת הטיסרבינואב ןורטאתל
002 2 ןוקילה לש הרישה תתיכ רגוב ,הביתכ תואנדס החנמו ררושמ .ןורטאתה

.2008 ן”אתמ לש הביתכ תואנדס תייחנהל סרוקה רשכומו

 רנטואמ תיסע
 ורושמ המל

ניו>ע

.תונמאלז תובוחל קיפהתצעזמ לש תיפסכה התכימתב הכנ דפסה

ם ירפוסה דוגיא לש רואל האצוה ארפס
| המרד | ןויע | הזורפ | הריש |

, לארשיב םירפוס לש יללכ דוגיא לש רואל האצוה תיב ,ארפס
@igudil :סקפ 03-6950019 .לס ,23033 .ד.ת ,א׳ת 11 ךבילרק בוחר netvision.net.il 03-6950012
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ספרא הוצאה לאור של איגוד הסופרים 
| שירה | פרוזה | עיון | דרמה |

ספרא, בית הוצאה לאור של איגוד כללי של סופרים בישראל, 
  igudil@netvision.net.il  03-6950012 :רחוב קרליבך 11 ת”א, ת.ד. 23033, טל. 03-6950019 פקס

ספרים חדשים בספרא

סיפורים
מאת: דנה חפץ

גיבורי הסיפורים הקצרים בספר "דולפינים בקרית גת" שולחים יד אל זולתם, 
סיפור  מספרים  מהם  רבים  צפויים.  לא  במקומות  נגיעה  מתרחשת  ולעיתים 
זו או אחרת, כמהים  זה לזה, או לעצמם: ולפחות מנסים לספר. וכולם, בדרך 

למישהו אחר, שלפעמים הוא חסר-שם ולפעמים אפשר לקרוא לו דולפין.

הספר זכה בפרס אס"י  )איגוד סופרי ישראל(.
בסיפוריה  הדמויות  של  הפסיכולוגי  העיצוב  בזכות  מרתקת  חפץ  דנה  של  "כתיבתה  השופטים:  מנימוקי 

והתבוננותה בחייהם של צעירים בישראל העכשווית, וגם בזכות הסגנון הנקי והמדויק".

דנה חפץ היא דוקטור לפילוסופיה, פרסמה עד כה סיפורים בכתב העת גג, ומאמרים בנושא אהבה, נדיבות, 
עבודתה  בצד  החיים.  משמעות  ועל  וגאולה  מועקה  על  אסופות  בעריכת  שותפה  והייתה  וחילון,  מוות 
הפילוסופית, היא עסקה בעריכת דין חברתית, משמשת כמרצה במכללת סמינר הקיבוצים ועורכת ספרי 

עיון בהוצאת הקיבוץ המאוחד. 

הספר יצא בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד

דולפינים בקריית גת 

ביאליק והתאטרון
הוצאת ספרא והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014, 302 עמ'.

מאת: זיוה שמיר 

הקריירה התאטרונית של ביאליק נקטעה פעמיים – בפעם הראשונה כשאחד-
לפרסום  שנשלחו  העם"  "מפי  הדרמטיים  המונולוגים  את  לו  החזיר  העם 
בהם. בפעם  הרבים ששולבו  החידושים  נכון את  אל  בהִׁשֹלַח, מבלי שהעריך 
מקראיים, מחזות  של  טרילוגיה  ימיו  בערוב  ביאליק  כשחיבר   –  השנייה 
אך לא השלימּה עקב נסיעתו לניתוח שממנו לא שב. לאחר מותו נעלם כתב-

היד ולא נודעו עקבותיו. הספר מתחקה אחר החשיבה התאטרונית של ביאליק 
לימודיו  בזמן  למן המערכונים הראשונים שחיבר  לעולם הבמה,  זיקתו  ואחר 

טל"  )"וילהלם  העולם  ומספרות  )"הדיבוק"(  ישראל  עם  מספרות  למחזות  תרגומיו  אל  עבור  ב"ישיבה", 
והמערכה הראשונה של "יוליוס קיסר"(, וכלה בתעלומת המחזה האבוד שתמשיך להעסיק את חקר ביאליק 

גם להבא.

מעל כל במה 



ארפסב םישדח םירפס
טושפ אל רופיס

ראב םייחו זוע סומע ,עשוהי ב״א לש םהיתוריציב םינויע
רימש הויז (הטירמא) ׳םורפ :תאמ

ה ירפוס ןיבמ השולש לש םהיתוריציב קסוע רימש הויז לש שדחה הרפס
ם תשולש .ראב םייחו זוע סומע ,עשוהי ב״א :תירבעה "רפס תיירק" לש םייזכרמה
ה צובקה תא ךותיהה רוכ תוינידמ תארשהב ובזע םתשולש ,םילשורי ידילי

, תינויעה םתביתכ זכרמב ןונגע תא ודימעה □תשולש ;ודלונ הכותלש תיתרבחה

ם
ן1& [

i n i

ם יבבחמ םתשולש ,ןונגעו אקפק תובקעב .םייסופיט םיינונגע תודוסי תעמטה לע הדיעמ □תריצי םגו
ם ייומס םירופיס המכו המכ ("טושפה") ילרטילה רופיסה דצב דימעמה יטסירוגלאה סודומה תא
י אורה-יטנא רבג םתריצי זכרמב תופוכת םידימעמ םתשולש .הקיטאופהו הקיטילופה ימוחתמש
. םתדלוה ריע ,םילשורי לש תורכומ-אלה הינפ תא םתריציב םילגמ םתשולשו ,תיטננימודו הקזח השיאו

. והער לשמ תילכתב הנוש ,ולשמ אלמ םלוע □המ דחא לכל ,םירחאו הלא םיפתושמ רכה ינמיס ףרח
. הנושאר הבוגת םהילע וביגה ףא םימעפלו םתעפוהל ךומס וב םינודנה םינמורה ינפ תא ולביק רפסה קרפ בור
ה ביטקספרפה ןורתימ בתכנש ."הנידמה רודייל ח״שת רודמ רבעמה תא רקוסה בחרנ אובמ םג לולכ רפסב
ת ללכמב תדמלמ ,ביבא לת תטיסרבינואמ תירבע תורפסל רימש הויז (הטירמא) ׳פודפ .תירוטסיהה
לש תידוהיה יעדמל רפסה תיב שארב הדמע רבעב .הילצרה ימיחתניבה זכרמבו םיצוביקה רנימס
ם ירפס 27 הכ דע הרביח .תירבעה תורפסה רקחל ןוכמה שארבו ביבא לת ינוא
.דחואמה ץוביקה תאצוה םע ףותישב אצי רפסה

תימימשה תלכתה תייגפב
רניק דג :תאמ
ר פס .(רגניסיק) רניק דג לש ישימחה ויריש רפס אוה תימימשה תלכתה תייגפב
ד מוע וירישמ רחבמ .י׳יסא סרפב הכז :(2010 ,ארפס) בשק תוערפה יעיברה ויריש
.דירדמב "םוברוו" תאצוהב תירבעבו תידרפסב תאצל

ם יבר םיחטשב הרופ רקוחו הצרמ ,ןורטאתל רוספורפ אוה (רגניסיק) רניק דג
ל ת תטיסרבינואב ןורטאתה תונמאל גוחה שארכ שמיש .המבה תונמא לש
 ,המיבה תוארטאת לש תיכוניחה הקלהמה להנמו גרוטמרד רבעב ,ביבא
ם ייח ר״ד םע דחיב ךרוע ,המרדארשיהו וטנורטאיתה ילביטספ לש יתונמא להנמ .ןאחה ,ירמאקה
ה כז ןסביאל וימוגרת לע .תינמרגו תידבש .תיגבדונמ םיבר תוזחמ םגרת ,ןורטאית תעה-בהב תא דיגנ
ת ע-יבתכב ומסרפתה וירישש ,ררושמו יאמב ,ןקחש אוה רניק .היגברונ ךלמ םעטמ תוריבא ראותב
.לארשיב םירפוס לש יללכ דוגיא ר״וי אוה .תילארשי הריש יצבוקב ןכו ,םיבר םייתורפס םיפסומבג

.םיבר □ירפס הכרעו

םירפסה תויונח לכב גישהל
 ,לארשיב םירפוס לש יללכ דוגיא לש רואל האצוה תיב ,ארפס

igudil@netvision.net.il 03-6950012 :סקפ 03-6950019 .לט ,23033 .ד.ת ,א“ת 11 ךבילרק בוחר
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