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פרלמןנאורסיגל

לדברים"הווהשלמשקל"יותר

ביטוןיעקבשלה'פתאומית'שירתועלה'אני';שלמעמדועלעוד

"הארץ"של"ספרים"במוסףחלקיםבשנישהתפרסםהיקףרחבבמאמר

קוראים: 1קוראותשלמרדלמעיןפריהחביבהקראה ,) 10.5.2006 , 3.5.2006 (

כשדהזך]נתןנשלהזההאוניברסלי"האני"מראייתלזרזהעתהגיעהעכשיו

אלהמיטבמןהמדרגנקבעושבמסגרתוהעבריתהשירהמתרחשתשברהיחיד

פריצתםאתלזרזישאחרות.אפשרויותביןאחתכאפשרותראייתואל-הגרוע

ונוספים.חדשיםשידייםמודוסיםשל

היוםהספרותית""המפהשלגבולותיהשכןמרד,ולאמרד""מעיןכותבתאני

של"שוליהבעברשכונהממהוהמעברברורים,בקוויםעודמשורטטיםאינם

חופשימעברהוא •להפךוגםהספרותית",המפה"מרכזאלהספרותית"המפה

בזמןובוהזה,החשובהחופשעלמברכתפריהשלהמאמרכותרתיותר.

העברית".בשירהאחרת'אני'לומרהזמן"הגיע :אמיצהנחרצת,קריאהקוראת

פואטיכערךשהניחה •זךשלהמוקדמתשירתוהיאפריהשלהמוצאנקודת

בגבולותיולפיכךומסוגרספציפיים,ומזמןממקוםמנותקאוניברסלי""אני

מגלומני","אנישללממדיםהתנפחפריה,טוענתזה,"אני"שלו-עצמו.

זוטענהאםגםהעברית.השירהשלהפואטייםהשדותרובעלכיוםהחולש

די ;בההטמוןהאמתמגרעיןלהתעלםאפשראימדי,ופסקניתלכתמרחיקת

בגיליוןשחורייערהושלישראליתמישלהחריפההבחנתןאתלהזכיר

משעול,אגיובראשןהפנאי""שירתמשוררותעל"מטעם"שלהראשון

אתומעדיפותהאסתטייםהאובייקטיםואתהמרחבאתלעצמןהמנכסות

פריה,שלהנגדהצעתואולם,ופוליטי.חברתיועכשיוכאןפניעלה"יפה"

עם'אני',רצפיעם •זיכרוןרצפיעםלהתייצבשצריכהל"שירהקריאהאותה

להנכחתםרקלאהדרישהעומדתבבסיסה ;ליברורהאיננהשפה",רצפי
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נרטיביתלהנכחהבעיקראלאקונקרטייםמרחבממדישלהאוטוביוגרפית

שלהם.ורצופה

ואולי ?הילדותגילאלהינקותמגילעבדתילאההווהאלבהתקדמי"האם

הקדושאוגוסטינוסתוהה "?הינקותבעקבותאליהגיעהשהילדותלומדמוטב

מעלההללובדברים 1הזמן.צידעלחייושלהתקדמותםאופיעלב"וידויים"

כתיבהכלשלבבסיסהגםהניצבתהיסודבעייתאתהחמישיתהמאהבן

יכולשלוחייואתהכותבאדםהאם ;יותרהרבהמאוחדתאוטוביוגרפית

כפדגמנטים,ולהציגםלוותרעליושמאאונרטיבי,אחיד,לרצףלארגנם

לעבדלו-עצמומאפשרהאלשלחסדוכיאמנם,טוען'אוגוסטינוס ?כשבדים

עומדהואמולההאסתטיתהבעיהמןמתעלםאינוהואואולםלרצף,חייואת

הכתיבהשלהאסתטיעיבודה-14הבמאההעסיקפטדדקהאתככותב.

בספדודמיוניתלשיחההזמיןאותולאוגוסטינוס,ובניגודהאוטוביוגרפית,

אותולפטורהאלוהיבחסדהאמונהשלבכוחהאיןכיפטדדקהחש"הסוד",

להביא,אפשרנרטיבי.לרצףחייושלהשבריםבאיחוילוולסייעממצוקותיו

המאפיינתמצוקהזו'מעיןפואטית-אסתטיתלמצוקהנוספותדוגמאותכמובן'

מונטין'רהמישל ;ההיסטוריהלאודךהספרותיתהאוטוביוגרפיתהכתיבהאת

האוטוביוגרפית,הכתיבהאתתופס ) 7-1ה(המאההצרפתיוהמסאיהפילוסוף

נטול-צודהמשובש,באופןהמחובריםקרעים,כ"קדעיםלפטדדקה,בדומה

ספדובפתחמצהיר ,)-18ה(המאהדרסוז'אק'אן T 2 ;כך"כלורבגוני

של"וידויים"עםגלוידיאלוגהמנהל-"הווידויים"האוטוביוגרפי

לפעםמפעםנאלץכיאףהאפשרככלכנהלכתיבהחתרכי-אוגוסטינוס

 ;שלוהתיעודבמלאכתנרטיבירצףעללשמורכדידבריו'את"לקשט"
פרספקטיבות""להעבידניטשהבוחרהאיש""הנההאוטוביוגרפיתביצירתו

מולההסתירהאת"פותר"הואזהובמובןנרטיבי'לרצףחייואתלארגןולא

עליהולכןספרותית,יצירההיאהאוטוביוגרפיתהכתיבהבשבילו ;דרסוניצב

הנרטיבי;לרצףתחליףהמהווההיוצר,שלהאישיבסגנונוטבועהלהיות

ש"האניבלבדזולאבאות","דולאןבאות,דולאןשלהאוטוביוגרפיבספדו

אתמלכתחילהלאפשרכדישלישי,בגוףוכותבלעצמומתנכרהכותב"

היחידההאפשרותהיאהווהבזמןשהכתיבהאלאהאוטוביוגרפית,הכתיבה

שלו.הפדגמנטדיתה"אני"תפיסתאתגםלכן,הקובעת,והיאבשבילו,

 • 39ע"מאחרונות,ידיעותהוצאתקליינברג,אביעדמלטינית"וידויים",אוגוסיטנוס, 1

 • 176,עמ'שוקןהוצאת ,קופליביץיעקבמצרפתיתתרגם"מסות", ,מונטיןרהמישל 2
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כתיבהכלשלבבסיסההעומדתהזאת,האסתטית-פואטיתהבעיהמןבדיוק

שלרצפיםהיוצרתלשידהדרישתהפריה.חביבהמתעלמתאוטוביוגרפית,

-כאלהרצפיםולפיהמוטעיתיסודהנחתמבטאתשפה,שלזיכרון,של"אני",
אלהמציאותמןישירהלהטלהניתנים-בספקמוטלקיומםשעצםמכךלבד

שכן jבשידהמדוברכאשדיותראףמוטעיתזוהנחההספרותית.הכתיבה

ותנועתהרכיביה,ביןלפעמיםהנסתריםהקשריההאסוציאטיבי,אופיה

קוהרנטיים.אינםמתחילהשלהן'למוסיקליותהמיליםביןהמתמדת

שמכנהמהבאמצעותהעברית"בשידהאחרת'אני'"לומדאפואאפשראי

שאותוביטוןארזשלשידלמשל'הנה' jנרטיב"שלשלמהיותר"הצגהפריה

הציפוריםמקןאחד./בידוקהידוקיםהשיחיםמכפראמין"אמי :פריהמצטטת

אמי /לילה./ועודלילהאלףזמירימערשמתוק,/מכלמתוקחלבהמחליבות

האמהות.//כלובשםחזהובהלקאותצורות/באצבעותדעותשהדחיקהאמי

בקיהיהאשדכקיובעדאקשבתותקידשאשדבעולמות/עסקאשדאבי/אבי

תוךאלהדחקעצמיושהדחקתיאביואני /כנסת./ביתבהלכותכמוהרומאין

באךושלקטנותמיסותלכיותוךאלמשנןהייתיישנים/היוכשהבללכיו

היא,כאןמציידשביטוןהתמונהראשונים").רקע("דברימרוקאית"ביהודית/

מוסיקתכיבאומרהפריהצודקתודיאליסטית.קונקרטיתתמונהלכאודה,

העצמיתולהלקאההדוברלקינתשמעבדבטוחהאינניאבל jכאןשלטתהקינה

המצויממשי'קונקרטיבעולםלהיאחזמצליחהשאכןבתמונהמדוברשלו'

כלשהוקושיהדוברמציבהאםהמסכמת.האוטוביוגרפיתהכתיבהמאחודי

כן'עליתד ?פולקלוריסטיזיכרוןשלממסגרתהחורגקושיהרדיו'לביןבינו

העולם","תיקוןבשםל"דיאליזם"פעםמדיהנשמעותלתביעותבדומהקצת

באמצעותהמובאתו"אותנטית"מעניינתבביוגרפיהדיהאםלשאולצדיך

telling מאשדיותרshowing , דדךמזוקק"עולם"המוסרתביוגרפיהכלומד

הנשמעהקינהצלילהדי ?לושנאמיןכדיבכךדיהאםהדובר'שלוקולועיניו

כאן'לבינם,שבינובדווח"תקועים"ומקומותלהוריו,ולאלדוברשיירכאן

עלהזאת,לשידההודותמשהו'לדעתהאמוריםעברית,לקוראיבעברית,

" W "אחדבשירגםכךמודגשים.אינםכלל-כאלהמקומותקיימיםאםגם-ם

 /,י~ tאוסלi;זיות~ה"זגההנענע":"ספדמתוךשיחה""תקצירביטון,ארזשל

~ןזt~אזtלזג~ד::פ~ן א~tז'~ית.ו R~דו:;גךה~ךיתךלזעק:גוף tJדיזt??זע fלד~ץ
בסוגרייםשהתרגוםמובן .")סלקt~ט~ט.רי י~~ט~tקלס~ט.רי י~~(זזלזג~ד::פ'/

שיכולמהעלאוה"אותנטיות",עלהדיווחהאםאבל jסרקזםנעדראיננו

הדי ?הקונקרטימןההתרחקותעלדווקאמצביעאיננו"אותנטי",להיחשב

פועלפריה,שללשיטתהנרטיבי,תודעתילרצףהזיכרוןאתלארגןהניסיון

מזוקקשאיננוכזהבהווה,וחימעובדהבלתיהנושם,הפוליפוני,הזיכרוןלדעת
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שיריומזאת,יתרהומרחיקה.מכבידהדברשלשבסופופואטית,לאסתטיות

ביןהשורות,ביןאילונשכרים'לצאתהיויכוליםלי'נדמהכךביטון'ארזשל

רקולאההוריםוהמקוםהזמןקולותנשמעיםהיולצלילן'המליםמשמעות

לב.מכמידתבכנותמלוויםהםאםגםהנוסטלגית,ההתרפקותשלקולותיה

כאילופריה,שלהמניפסטיתקריאתהעלשליהביקורתאתלבטלמאודקל

אתכשפגשתיאךאתני.גווןבעלתמחאהשירתאומזרחית,שירהדוחהאני

עלי.התנפלוהם , 9ב"מטעם"הגדולה"האם"משירי-ביטוןיעקבשלשיריו

מהקריאהמאודשונהוהיאומזעזעתמטלטלתקריאההיאבשיריוהקריאה

פורששהואבפולקלורכתיירתאותילסקרןהמתעקשביטוןארזשלבשיריו

בהתמדהטווההוא ;הווהבזמןנעשיתביטוןיעקבשלההתנפלותלפני.

אחדוקורפנימהמהעולםאחדקור ;עכשיושלוהשירקוריאתובאומץ

מצהירשלווהדוברהזיכרון,אלהעבר,אלמסעאיננוזהוהעולם.אלמהפנים

המציאותאתמעמתכשהואהראשונהבפעם ;המחזורבפתיחתפעמייםכךעל

 :להפךולאהגדולה"),"האם(היאהסבתאשלהתובנותעםהעכשווית

ז,וס:;כ~א.לק~םז?ג~הערד~גכא 9
~ל~לים.ליר iמ~ f}ז;ואדגכrזה~ליאןה

 ~~~~~זזהז;והיא(~~קדם

 .א~כ;:ס~ה א~כ;:

זזןם)לתרג;,ןימל JJ/11::בדז;ז:;ויא~ ryל"א

קיומםאתבכךושוללשלההזיכרוןהזדקנותעלמדווחכשהואהשנייהובפעם

המתפורר:בגוףנוסטלגייםכיסופיםשל

ך~רון iJלrזהךןק.ן
נסרגהשלג~הגדולההאופא

T"T ן-T T•.• T T 

רפאים.~י nעלינ~~מצ~ה
 • T 1 ••- ••ן--ד 1

זךנתןשלבניסוחשימושלעשותאם .מאודמהותיתהיאזופתיחהנקודת

לדברים".הווהשלמשקל"יותרמוענקכאןאזכיהנפלאות"),"על(בשירו

אלהיחסאתמראשמתנהזו,בחוברתגםהמדהימים,בשיריוביטוןיעקב

עליההשגותיואותה,הבנתולביןעכשיו,המציאות,שביןברווחהעולם

הקצרבטווחוחדהמפוכחתכנותעצמועלמקבלהואבכךלשנותה.ושאיפתו

בפירוקאףאלאעליובהתרפקותרקלא-העבראלארוךמבטשליחת ;הזה

 :לעצמומתיראינוביטוןיעקבשלשהדוברנחמה-שלו

iO 1!1,..ם,,. 



פרלמןנאורסיגל 56

~tיךם, /oזק~ים ?P.7 ~נז;rג~

- ס~~ו;~הל"אדו~ן
~ים, w ר.ק1~~;:~~פו~דול י~~
שליהפשעיםעלמדלגה~א

: -'" --1 T ' ."' ' ' 

~!קים.~ם~ם

לתוךאותההקלדתיבתחילהלמעלה.בשורה'כבר'המלהחסרהלכאורה

המלהאתמשמיטביטוןכמעט. ?טעותמתוךטעות.מתוךהציטוט,

שלוהסימוםעובדתאתוכולאנמשך,זמןהמציינתהכמעט-מובנת-מאליה,

היאאםוה"מרוקאיות",השיר,שלהזמןהואההווה 3הווה.בזמןאחיוושל

הנרטיבמנרטיב.חלקאו"מהות"איננההמחבר,שללשמומחוץמתקיימת,

"אתםכלומרהמדינה,שלמההגדרההחומקהיחידהנרטיבהואשלו

שהיה"מהשלמשמעותאיןהזאתלמרוקאיותמרוקאים"."אתםאומזדהים",

העמוםזיכרונהגםשעכשיו.מהשכאן,מה-פוליטיתמשמעותאלאשם",

מוחהאתלתארכדיאלאקייםאינושבמרוקו,הכיסאותעלסבתא,של

המתארגןהנרטיבהואהמרוסק,הנרטיבהזה,בשירהנרטיבכאן.המתערפל

איולסבתו.ולאחיולומסביבהמוסדותאלהדוברשלהפוליטיהיחססביב

האירוניהבתחומי •ביטוןאצלנתפסתלצבאלהתגייסהאחשלנכונותו

אינוהואנשים.עםהפשעיםכמוהחיים,מפשעיפשעכעודבשיר,השולטים

הראשוןהזה,השירכותרתבאחיו.התבוננותמתוךאלאעצמו,אתשופט

הימים"ששת"מלחמתאפילו-שיראותובהמשך"אחי".חינהבמחזור,

הסבתא,שלהצעירבנהנהרגבהשבוהעבר ,>םי,;ז~זקזהל W ה~~ R<:;גז;וןס~ה
קצבהמקבלת,שהיאהשילומים :הווהבזמןהיאאףשלה,בתוצאהמומרת

עםהמדינה,עםההתמודדותאתמאיתנוחוסךאינוהזהההווהאבל •בןתמורת

 :להפך .הפוליטיהמרחב

ננסבתאמטפיליםעובדיםל"אאנחנ~
:--: 1 ' ' 1 -' ' : -: T 

-:;ו~חון iJדד o/7P ~~דוךהק;ז;נה ת,ל;ןpjז1-;ז
זקל~~ים,

-~~יר iJ~ן iJ~תלiרלתרג ~ש~'!י;iJ J 1-;ז ל'!
~~יםזק~ה ל1-;זtג~ה R:;ג~לס~ה

!זאת). iJה 1$לשו~י wדורדק(והיא

שלהזמןתפיסתאלהרמיזה ;זנג'ידוגןהיפניהזןלפילוסוףמכווןדוגןבשםאחיוכינויאגב, 3

עודהקונקרטי),בעולםהמאוכןהעכשיואתהזה,הרגעאתדקבזמן(הדואהדוגןהפילוסוף
בו.ודקבהווה,כאמוד,הנמצאת,ביטון,שלהזמןתפיסתאתמחזקת

 iO 7.1יי"ינ1
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 תז::r 15~ית 9~י 1ט:;גtיא Q~:;כיר י~~

:זאת, jJ ה~~~ iJ~תד~~לזק.~ך~ה
~ iJ ~ Wl? לה

~א~ים. iJ ~מו p:ק 1 ~ך~;:

שנימצייןהדובר ;וברורהחדהלהבחנהמתרחבתהללובשורותהזמןתפיסת

מישלניכוסהבאמצעותהקולקטיבעםמזדההאינוהואאבלשואותמיני

טוניסאית,אשהבאמצעותכאןהנזכרת-אירופהיהודישואתאתרקלא ;מהן

היאאףאחר,קולקטיבלשוםשייךלאמפורר,מעולםכחלקנראיתהיאשאף

אתלאוגםשלה,אושלו,איננההזאתהשואהגםובקצרה-שואהניצולת

אלההתקשרותבנה.ארכוןסבתא,שלשואתהכלומרישראל""מלחמות

כספישל"מנוון"ניצולמתוךנעשיתימים"ששהשלהקטנהה"מלחמה

~לף:;גים /ז?'יש, Qlא·~ל ה!~קר~ים"~גו;זנף :הסבתאמקבלתאותםהקצבה

מעיןגדולה,אםשלחשבונהעלשחייםילדיםשנישלתיאור ."הל~כ.;,:~ן.לים ?7ף

שלמובהקותבפעילויותשמדוברמשוםדווקאמועצםקטנים,יונקים

הזההמצבילדים.שלתלותהיאהתלותאבלמצרכים,וקנייתחשישמבוגרים,

שהמבטאלהיותיכול"מטפילים".המלההמצאתבאמצעותבעוצמהמתואר

מידהובאותהו"טפילים","מטפלים"המיליםביןבחיבורכאן'נמצאהמזרחי

ומאריך'שמסומםמישלממוקדוהלאהאיטיהדיבוראתגםבהלשמועאפשר

החשישדווקאאוקסימורונית.שלישית,לאפשרותניגודיהאתכךוכורך

למלא-הפנטזיהאתהמאפשרזההואהנכדים,של"טפילותם"אתהמבטא

 :הסבתאשלהגופניתהנסיגהבתהליךשנפערמהאתמחדש

-ךים 1:;גרלות 1~ב iJ:;גtיא Q~ם ל~~
~~ירות, , 1לנ W ~~ךם Wל~ק·ר ~י~ iJדו~ן

ס~פוןה.ה 97ד iJ ~זק.ז;ו~~ל.די P:זק.ךrז,.סריקרת~י;~ךם q;גדש~ץ 1
R ג~וף 1ס~ןגלא ל~~ ת~~ 1~ינ;, 
iJ ת 1~זפ:;ג~לללי 1א , 1ן~ד~דךםnjJ ·~זק.~ רw 1פ , 

iJ ל 1~;רנוגפ:p ב~-

iJ i;ר wz ז~~תל 1מ 1ךנ
iJ נכרח

האדם""זוועתכעלהגוףשלהריקבוןתהליךעלמדברביטוןכילומראפשר

וחלקהאמירה,מןחלקרקכמובןזואבלבתעוזה.הדובר"מתיישר"מולוואל

.די 1 נ;:"דק :התיישרותועםמולו'עומדשהואבמהמצוישלהיותרהרבהחשוב

ומתכופפיםהמתמולעומדים :אחרותבמלים ". ןאכ.;,:סזtןם:;נךן~ת /לחג;ןjן~ל

הזוועה.הםההווהשלשהחייםמשוםמחדש,

 ~1,1111.ם 10
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השירכפתחועימדסבתא,שלמזהיותר"אסתטי"מוותישמזאת,יתדה

בכילהרוגכדיבכיסאחשמלמחביאיםהאמריקאיםבכיסאות"."חשמל-הבא

לתארצדיךכךאוהחשמלי,הכיסאאתסבתאמסבירהחיתהבוודאיכך-אדם

הפונקציההאמריקאים.שעושיםכפילהורג,הוצאהשלהזוועתיהחיזיוןאת

וכיסאהכיסאשלגלגול(עודמיוחדמסוגלאמנותהופכתהכיסאשל

הופךהצופההקהלהחדישה.הברבריותשלההבחנהמדויקתכמההגלגלים).

 :לקרבן

~:ק~אות,~םזכזק~ל םי~יג;:ז;r~~ים R;ורי 1$ס
ןם 1$ל;ךרג~ריר ל~~~~זקה

 ,ה~;י w י~;:

 .)תר~ .Pןקי iJל f(סרף

ל, vreiJ-ךכ~~יתקירו.רי n1:1;ו

 ,ך~ן Rס~יד-ה J נ;:~ס~יד
J הiJ ~זכררן 1:1ס ל~,,;ך

האזפנ~תשל ם,,;
-•,• T T T י

iJ גש~ל;:. 

שידהשמכקדימהבטחה,יותרוהרבהביטוןשלגדולתונעוצהלטעמי,כאן,

מתפצלתבובמקום :"מתחיל"משודדבקוראםבגינהלהכהןמסכימים

האחת ;מנוגדותפעולהאפשרויותולשתימנוגדיםכיווניםלשניהממשות

בה-והאחדתל"דע",שכחשבמהאתלהרוסכדיובזקפהבפאלוסמתמקדת

אתלשקםכדיל"קמח",ל"אבקה",הפאלוסשלפירודוהיא-ביטוןבוחר

מסוגטפילותמסמןלאהואבכלל.האדםואתבפרט,הסבתאשלהנסוגגופה

להפך,עצמו;בפכיגברימעשה-הנשיותבידיהגבריותהדסכלומדשוכה,

כלפימפכהשהואבביקורתהראשון'כשידכבדהזוהאפשרותכגדיוצאהוא

עצמההנשיותהיאהמוצאנקודת .")א~t.ז~~~ילתה R ~ס~ ה~p,ז~ iJ א~~("אמו:
היא-היאעצמהתוךאלהמתפוררתהסבתאלכןהאדם".ל"זוועתכפתרון

בוחרתאשההיותהאףשעלשלו'אמוהקטנה","האםולאהגדולה""האם

מאיתורלהימנעמכסהאניהאב".מ"אכילתניזונהכשהיאגברי,בפתרון

הגדולההסבתאאתלדאותשלאיכולהאינניזאת,ובכל"מזרחיים",אלמנטים

העולםאתאלאהקטנה","אמאאתדקלאהאחדובצדאחד,מצדככדיהושכי

עצוםכמאמץביטוןאצלהמוצגתהמסוימתהפאליתגבריותועלהמערבי'

 :סבתא")-"אפילוגכשיד(למשללזקפה

 iO 1,'1!וטם
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f ןו~~כ;:~~ה 9סס~ןן;נאו~גימו 

~ל.ילות,ז;י~:;נר~ת iJ נ;: 'ץ~~~נ;:
ים wז;נזכ~~;ברים ,םיכ;:ר.~~יליםת JR!זלסז;נ~יא

ןב ק~~ךנ;:

~;ברים.

סבתו,בשביללוהדרושהאחדמסוגהמצאהלושימציאומבקשביטרןאבל

 :האדםובשביל

/$ןםק,~חר, ?.7ח"ל:;גים, f:;נגיליגכז;נ~יא~
ים Rס.ריס,~י~ךם iJ~תן!'ננות!סוג, iJ ן:;~~ג:~תל~ל.א

ס,קרות. iJם 7 גך~~~~ז,ניד iJל:;כיזכ,ח~~ידק רקtכ;:'!זpזpש~רים
] ... [ 

הפאלית"האסטרטגיהאתלדחותאותרמובילהביטרןשלהאבלעבודת

הגדולההזקפהאתלפרק :אחדמסוגאלילותמאמץהואוכמקרמההאלילית"

 :אחרתאליליםלעבודתלחזורקטנות,לפטמות

ס.ן.ךך'ם 15 ל'!~~מותל~ם ה~~;:~סליtקהס,.רי 3'1
ית W:;נ.ראז,נך:;נחות~לז:זזר~ םי,;:~מ~~ליליםעו:;ב.די

-סןןק~:;בסס,נות ה~~~ן~:;בנןהל f ל'!
צא~לעכד

: -:-

אוסן.

הגרף .פתרוןמעיןגםאךביטרןשלהזרועההואהגדולההאםשלריקבונה

לכדיהפאלרסשלפירודוכלומדהאדם","קמחאתהממציאהואהמתפורר

משינייםהריקיםחניכיהסבתא,שלהנסרג""גרפהאתלמלאכדיאבק,

בצבתהשינייםמעקירתאחיוושלהדוברשלהימנעותםהחסרות.וציפורניה

התלוייםילדיםשנישלהימנעותדקאיננהשלה,הריקיםבחניכייםושיבוצן

השיניים,אתלעצמםלעקודהפחדלתמונתמעבד'מטפילים.'-בסבתם

בצבת"צבתח) ,ה(אברתממסכתהצבתודימויהלשוניהמטבעמהדהד

הלשוןמהדהדתחשמלבכיסאהאמריקאיתההמתהמןגםעשויה".

מהתלמוד.אסורהמתגידול ." ...ז.זןםלrןרגןריף~ףףל ה~~"המסורתית:

ברצח,לנאשםביחסהמת""גידולעלהאיסורנידוןעב)(יא,חוליןבמסכת

ארהרוצח,שלאשמתואתלהוכיחכדיכזה,במקדהלהורג.להרצאההמיועד

"גידולמותרמפשע,חףאדםשללהורגהרצאתואתלמנועכדילחילופיך

אםמותר.נסיבותאתלבדדכדיהקברמןמתלהוציאמותרכלומדהמת",

 ~l,ll!Iם 10
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הנאשםמשוחררבגופו,למחלהסימןישכלומר"טרפה",הואשהמתמסתבר

הוא,ביטוןפיעלהאמריקאיםשלה"ניוול"מעשהלהורג.מוצאאינווהוא

חשמל"מחביאיםהםלהורגשבהוצאההנבלהמןלבדכפול.אפוא,

לאמקברוהמתיוצאאםגם •שכן ;פשעםאת"מחביאים"כלומרבכיסאות",

מרצח.הפושעיםיזוכווכךבגופוטרפהתימצא

כדיאלאשלה,הריאליזםתשוקתעלפריהחביבהאתלהוכיחכדילא

יעקבשלשיריולעברלהצביעביקשתיונפלאותיו,ה"אני"עללדיוןלתרום

 •ישורוןאבותשלמשירתודוגמאותבעזרתזאתלעשותשיכולתימובן .ביטון
שללרצונהתשובהגםלטעמי,מזמנת,ביטוןיעקבשלשירתואבללמשל.

עםויחדמזרחיים,אפילואוליאחרים,חדשים,קולותלשמועפריהחביבה

כבר.מיפתהשאותןהטריטוריותמןלסגתלשירהלתתלאזאת

10 ~ 




