
שרן·גורדגירי

שנא":מלנת"ניקורעמיחי,יהודה . 1

ירושליםשוקן, , 1962-1948שירים:כ,

 . 136עמ' , 1977ותל·אנינ

לביתוהמובילותבמדרגות , 2001בשלהיבהיר,חורפיבבוקרכשירדתי

זאת,ובכלשם.יהיהלאשהואהיטבידעתיבירושלים,עמיחייהודהשל

כמעט.מוחשיתנוכחותוהייתההדלת,אתפתחהעמיחי,חנהכשאשתו,

ליצירתהפעםגםהגענווחנה,יהודהעםבעברלישהיובשיחותכמו

"גיליתילחנה,אמרתייודעת","אתאותה.לפרשולניסיונותייעמיחי

שללנפשוצוהראפילוואולימהשירים,לרביםמפתחהוא~יםשהמסע

דקותכעבורוחזרההחדראתיצאההיאלי.השיבהרגע''"חכיכותבם".

ארוכהמכוניתוממוסגר:גדולשחור·לבן,תצלוםהחזיקהבידהמעטות.

לבושיםהנוסעים-בתוכהלאחור.מקופלגגהלדרך,מוכנהומפוארת,
זוהי,לבנים.מצחייהכובעיוחבושיםבהירותבחליפותהגבריםרבב,ללא

לא!אךתענוגות.למסעבצאתםאירופהעשירישלתמונהספק,ללא

הבעתמחייך.אינומהנוסעיםאישאחרת.נראההכולמקרוב,כשמביטים

השניתהמושביםבש~רתבוסר.בפריבטעותשנגסמישללזודומהפניהם

לודוויגבעיניו:~ימהצעיר,נערברכיועלסבר.וחמורמוצקגברישוב

התצלוםאת"קיבלתיעמיחי.יהודה-לימיםהאחת·עשרה,בןפויפר

בטך~יסט,אובוונציהפויפרמשפחת"זוהיחנה.הסבירהמותו",לאחר

 ."ך 935ב·ישראללארץבדרך

בירושלים,ממלכתיבטקסונקבר 1924ב"בגרמניהנולדעמיחייהודה
המדינהקוםמאזבשיריו:הארץאתליווהיובלבמשך . 2000בספטמבר

הרשמיל~בטאנחשבעמיחי . 1998ב"האחרוןספרולהופעתועד 1948ב"
אתמגלםהואבשירתו,כמושלו,בביוגרפיהבשירה.הציוניהנרטיבשל

הבריגדהישראל,לארץהעלייהשלה:ההיסטוריהואתהישראליתהחוויה
הפלמ"חקרבותהשנייה,העולםבמלחמתהבריטיהצבאשלהיהודית

והקטניםהגדוליםוהמאורעותהמדינהקוםהעצמאות,במלחמתבנגב

שלחייותולדותביןהחפיפהעלהצביעוהחוקריםכך.אחרשהתרחשו

בכךהכירובשעהבהאךישראל,מדינתשלתולדותיהלביןהמשורר

כאשרהעבריתבשירהמהפכהחוללהואהציוני.המודלאתפירקשעמיחי
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שלהגרנדיוזיתהאידאולוגיתבעמדההמורדתהנמכה,שללפואטיקהפנה

החולין.ובשפתהיום-יוםבפרטיבכתיבתווהשתעשעקודמיו,

הישראלי-ערבילקונפליקטאמנם,מתייחסת,עמיחישירתועוז:זאת

 Make "האמריקאיהאתוסשללרוחוקרובההיאאןהציוני,בהקשר
love not war ". כ"גיבור-מזדההבשיריוהדוברn ,"אניבשירכמוובה"

 ) 95(עמ'מיטתי"עללמותרוצה
אנטי-ץ;כסמהלמעיןהפכהשכותרתו 2

נתפסהציוני,מהמוזלשסטהלמרותזאת,עםשלם.לדורמלחמתית

החוקריםבעיניהןהרבים,קוראיובעיניהןהמובהק"כ"ישראליעמיחי

המצוטטוהמושר,המוכרהאהוב,הלאומיהמשוררהואוהמבקרים.

המתגעגעבןממלחמות,עייףחייל 3ישראלי,אזם""כלהואוהנלמ.ד

לילדיו.כמעט,כפייתיבאופןהדואג,משפחהאישובעל,מאהבהמת,לאביו

הקונצנזוסואתעמיחישלהמקובלתהתדמיתאתנוטשתהמחקריתדרכי

היאבחייוהמעצבתשהחוויהטוענתאנישירתו.עלבביקורתהשולט

זרהלארץלהגרמביתו,הרחקלנדודשנאלץילדפליט.שלזודווקא

מפתחמושגלדעתישהואההגירה,מושגשנייה.שפהלעצמוולאמץ

איעמדתביןמובהקקשרישאותו.מייחדאינועמיחי,שירתלהבנת
פרנץצלאן,פולכמוהמודרניסטית.העמדהלביןהמהגרשלהשייכות

ובעונהבעתובחוץבפניםלהימצאבמכווןעמיחיבחרג'ויס,וג'יימסקפקא
ומתוןהצדמןהסתכלותהמאפשרתתצפית,עמדתלעצמוסיגלכןאחת.

אןהמודרנית.השירהשללמסורתעמיחיאתמחברזהניכורניכור.
ביןהמרכזיתהזמותאםכיג.רזא,מודרניסטימשורראינועמיחייהודה

המרדאתהנהיגזןנתןעםיחדהחמישים.שנותשלישראלמשוררי

ואתה~תוסאתהנמיכווזןעמיחיהעברית.השירהשלפניהאתששינה

בלעזיהכמעטמשלטונהה"אנחנו"לשוןהזחתאתבישרוהגבוהה,הלשון

מבנירביםשללזהדמההאישיגורלםהיחיד.לקולזרןופילסו~ספרות

רצופישחייהםוכשםהישראלית.הספרותשלפניהמעצביביניהםזורם,

שיקפהכןהמודרניסטית,העמדהעםאחזבקנהעלווהניכורהנדודים

בבואותיהם.אתהמודרניסטיתהמסורת
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הכפילותאתבוחנתאניבויותר,רחבממחקרחלקהואכאןהמובאהזיון

שפתהיאשגרמניתעבריים,יוצריםשלמבוטלתלאקבוצההמאפיינת

כלפיעבריתהכותבהגברשלהרב-משמעיהיחסנבחןזהבמחקראמם.

אנילה.החסויהוהנאמנותבההגלויההבגידהאמו:שפתהגרמנית,
שנולדואלהשלבכתיבתםהגרמניתשלהמודחקיםלשרידיםמקשיבה
ישאחרות.ובלשוןבארץהספרותיתהיצירהבמרכזעמדואןלתוכה,

 /41המזינה"דורמשוררישלשהגרעיןהעובדה,שלהשלכותיהמהןלברר

הארץ.מילידיולאדווקאצעיריםממהגריםמורכבהיההישראליתבשירה
גיבושה,שלהקריטיותבשניםמעצביה,שראשישירהשלאופייהמהו
אחר?מולדתמנוףבאו

שלמש•ר•ולמובאותהמקוםמרא' . 2

 :ם'ר'ש"לקובץכולםמת"חס•םעמ'ח'

 .שם ," 1962-1948

הפרח•םערפל•,בועזוראו: . 3

 1948-עמ'ח'ש'רת-והאגרטל

פואט•קה,משמעותמבנה : 1968

 ; 1986תל-אב•ב ,המאוחרהק•בוץ

Glenda Abramso11, T/1e W1·iti11M "f 
· Ye/1L1da A111ic·/1ai: A The1nC1tic 

sity of ו·C/fJ/J/'()ac·/1. State Unive 

1989 k ו·New York, New Yo 

העבר•תהס•פורתשקר,גרשוןראו . 4

וכתר,המאוחדהק•בוץד, , 1980-1880

 . 1993תל-אב•ב
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c:; -;;;! 5 . מכוססכמחקריהסמיוטיהריון

ראוויפטר,שלמשנתועלכעיקר ~
-Michael Riffaterre, Semiotic., of 

, Poetry, Indiana University Press 

1978 Bloomington 

הפיגורטיבייםהביטוייםאתולנתחלזהותהבאיםבדפיםהנערךהניסיון
מגלםעמיחישהריזה,רחבבמחקרנדבןהואעמיחי,ביצירתהניכורשל

המוצגתהקריאההספרותי.דורומבנירביםהמאפייןהכפילותמצבאת
אוצראתכאןמאירהאני sסמיוטית·פסיכולוגית.בעיקרההיאכאן

הדרכיםואתעמיחי,אצלהנסיעותמעולםהלקוחיםוהדימוייםהמילים
מוצגותביםוההפלגהההגירהבשירתו.משמעותנושאיםהםבהן

אישי,מיליםמאוצרחלקאידיולקטיים,סימניםשלכאשכולבמאמרי

למשורר.ובלעדיייחודי

בעקבותאישית·שיריתלשפההפןמגרמניההבריחהשמסעטוענתאני

הבריחההטראומה.שלופואטינפשיעיבודשל"מטבוליזם",שלתהליך
שלבתשתיתםהמשוקעתייחודית,ללשוןהיווהנסיעההילדותמבית
בכלל,נסיעותעםהמשוררבתודעתנכרכוותוגהעזיבהרבים.פרדהשירי
ההגירהחווייתהראשון.הגדול,המסעשלבעטיובפרט,ביםשייטועם

זהסמנטיבשדהעמיחישעושההייחודיהשימושמאחוריעומדתגם

חוזריםהיגון,מחוזותאלשביםשהשיריםאימתכלואכן,האישית.בלשונו
בעיוניהנסיעות.מעולםאידיולקטייםפואטייםסימניםבהםומבצבצים

"והגירתבשירהסימן,שלה"גנאולוגיה"אחרילעקובמבקשתאניזה

הקורפוסולאורןלנושא,בשלמותושהוקדשהיחיד ,) 191(עמ'הורי"

והסמיוטייםהפיגורטיבייםהביטוייםהןוהנסיעהשההגירהגםמהכולו.
 " insider "היותשלהכפילותעמיחי,ביצירתהמושרשתהכפילותשל
אחת.ובעונהבעת " outsiderו"

עמיחי,שלהראשוןהרטרוספקטיביהשיריםקובץ ," 1962-1948"שירים

"עכשיוהדרן:ופורציהראשוניםקבציומשלושתשנבחרובשיריםפותח

ו"בגינה ) 1958 (תקוות"שתי"במרחק , ) 1959 (האחרים"ובימים

הילדותהאהבה,צירעלבעיקרסובביםאלהשירים .) 1959 (הציבורית"

בושנדפסושיריםהכוללזההקובץ,שלהשנילחלקואולםוהמלחמה,
אתנושאהספרשלזהבחלקהראשוןהשעראחר.מוקדישלראשונה,

שטחי,אפילועיון, .) 183(עמ'בו"הייתישלא"המקוםהחידתיהשם
נסיעה,ברובם:השזורהזנניחוטאתחושףהשער,שיריושמונתבעשרים

בלשונםהשירים,בתוכןלסירוגיןשולטזהסמנטישדהופ_ךדה.נדודים

"לילה ,) 188(עמ'החלון"ליד"אישכגון: ,ובכותרותיהםהפיגורטיבית

(עמ'שלום""היי ,) 197(עמ'במלון""חדר ,) 190(עמ'בשדרה"אחרון

לנסיעה"ו"הוראות ) 196(עמ'הזמנים""לוח ,) 193(עמ'"יציאה" ,) 189
רביםהמניעהכוחלכאורההואאהביםפרשתשלסיומה .) 204(עמ'

המיליםבאוצרניכריםנמענתשלנוכחותהעקבותהטקסטים.מן
שיריםואכן,"עברת". ,"ןל""שמשך","פטמות","אישה", ,"תא"ובנטיות:

• T : 

בשירהלקלסיקהמכברלאזהשהיו ,) 195(עמ'יגון"ו"כגוןשלום"כ"היי
האהובה:מןוהניתוקההתרחקותלרגעימוקדשיםהעברית,
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 .זcר;ז:iןקר Wמשז,נלינזקז.זרע:;יזrו

:פג;ן: ,ה~ Qר~ ר~ג;:~הל wמלים
i:זכל ח~ז:i. :;,לנלית.ן 'ן;גQ1 • 

 .ן;ג; ,ן;ג,;:ס;פי.~תליi:זג.ש ,ן;ג,;:

 ) 195עמ'יגון"("כגון

.f-
3 ,.,.... 
:..: 
;:::: ,-

W םw רלn1 עםלן,ס;ה;ת,;~ w ת

jJ ך~הך~גנ;תנים 11:פ~ry91 ו. 

ד. o .י: 1ז~ךנ;ןן , 1;ן~נל"א w~הכי

 .גין i1:זקר~נ.י ,ן Wןחד;ר;ת
 ,תזf ~rז,נ@לא ,,;עלי wךלא

:;גךגים. ,ת;•פם, t? t.זמ;ת, ?f ~ןת 1ג 9

 ) 189עמ'שלום",("היי

בשירתבשפעמצוייםאהובה·לשעבר,אבדןעלהמקונניםכאלה,בתים
המקרינההיאבהרבה,מוקדמתאחרת,שפ.רדהלי,נראהזאת,עםעמיחי.

המאורעלהן.שיוקדשוהשיריםועלשתבואנההפ_רדותכלעלמייאושה
בשערהשביעיאח,דבשיררקבמפורש,כאמור,עולה,עצמוהטראומתי

עללבבגילוימצהירההורי","והגירתכותרתו,בו".הייתישלא"המקום
הייתהשזוהעובדהאןהשיר,לכתיבתשהובילוהביוגרפיותהנסיבות

בעקיפיןהשירבגוףמובעתהנאצית,מגרמניהפליטותבריחה,בעצם
הוריועם 1935ב·מווירצבורגיצאת·עשרה nהאבןפויפרלודוויגבלב.ד

שאחריוחייו,שלהגורליהצומתהיהזהלחזור.מנתעלשלאוקרוביו,
נצחי.אובטוחעודהיהלאדבר

ואתהציבוריתעמדתואתעמיחי,שלחייוסיפוראתשמכירמיאולם,

הרבההחשיבותטענתי.בתקפותספקאולייטילבשיריו,הדוברדמות

כמוגזמת,להיתפסעלולהעמיחיבשירתהנדירלנושאמייחסתשאני

המגלםמשוררהישכן,עליתרארצה.כשהגיעילדעודהיהעמיחישהרי
מבעדנופףשניםוכעבורחייל,היהבצעירותוכמוהו?הישראליותאת

הנוףעםאהביםתינהבשיריו 6גויס.עתהשזהלבנוהאוטובוסלחלון
הארץפרחיאחרלאותללאחיזרהואנוף.אותושלובלבוהישראלי
ישראל.ארץשלפואטיוארכיאולוגבוטנאיגאולוג,מיןוצמחיה,

פתוחמתגייס",//בניעמיחי,יהודה . 6

ותל·אכיכירושליםשוקן,פתוח,סגוד

 . 162עמ' , 1998

האחריםהשערשירירקעעלהורי""והגירתאתכשקוראיםזאת,ובכל
המוקדשוהשירההגירהשחווייתמסתבר,יותר)מאוחרותיצירות(ולאור

שלהפ.רדהלשירימוקדםדגםאותרשיםמעיןמהוויםבשלמותולה
בלתימפנהלנקודתהייתהממולדתוהצעירהנערשלההגירהעמיחי.
המטפליםהספוריםבשיריםרקלאלמצואניתןעקבותיהשאתנשכחת,

האחרוןבנימין"מסעותכגוןבלבד),בודדיםבקטעיםאם(גםישירותבה

89 



בנימין"מסעותעמיחי'יהודה ' 7 ~
ברעש:עכשיומטודלה",האחרון ~
ירושליםשוקן, , 1968-1963שירים ~
 . 139-97עמ' , 1975ותל-אביב ~
;:;! 
==i p 

עיוניםהשותק:האחמולמירון,דן . 8

כתרהעצמאות,מלחמתבשידת

ירושליםהפתוחה,והאוניברסיטה

 . 284-278עמ' , 1992ותל-אביב,

והתוכן.הנושאמבחינתממנהרחוקיםבשיריםגםאלאמטודלה",ד

ה;ךיבםגיךת

בי.נר~(!הלאה;ךיבrזגיךת

;בדפנ;נ::וילזpקזvקע.דין~משיךךמי

מק;מ;,על;כלי iJ ח~~זpכדרr:זר i:!~ם

 ,בינר~(!הלאהודיבסגידת
~דנים,עלדבן~ן;ת nרו

Q זת~ך~ה:rכה.ך;ךכים~ע.דיש;:כ;

rוצ;ת.r:זר i:!שיו;זהקטעינ;ךא.ג;ךל

 .ז:rיכpז~ךי;ם~זניול:להונסי~ה.חש.ג

~ך;למד;כדלתוךדבז~ן~כ;כלו 9זpהע.י~י

משו;זקכללי~ו;זת.א~המעט,ךנר~עו

w סיט.ב.ליהסבירולאr 1;כקי:i רכ;דב. 
יq,י~כ:כר;בקשילבי,ע;כזיע;ד

חגיך~;ום,במוהודי';מי;מית. riJזדתו i:!בלחם

ם, \lבלי:ת;םז;~מיר~ני;כהסרר.ךם tiעל

למשו;זקים.מדיקן tלמות,בזpבילמרי~גויר

 .~ו;זד;כגוף~דה iJ ~ Qךרי~נות ב~; nבע.יפות
!:i כ;ת;כז.זי(!תיד,שלך:כאול;~:ה~

ה;דיבrזגידת .ה: vש.לא~הש,ל

ל~ךתי~ויםוזנעמיםבי,נר~(!הלא

o/ שתי~תיל~ען~ך;תפ;ת

ז;~מיר.ל~נ';תך;מים~ש.ר;כתים, iJ:נין

דך 9כגידיך~םעוךו2יוכדר

;כךr:זר i:!ךז-תיד.ש,לאrודליםשל

 .הודילסגידתךס;ףמ;תי
 ) 191(עמ'

הוריוהגירת /הורי"והגירתאונומטופאיים:גרגרבצלילינפתחהשיר
:: :: 

השיר,בראשהנוזליםצליליומשקשקיםמגרגרים~ר~רבי".נרגעהלא
לעצםנדמיתההגירהאותו.חותמיםשהםעדלאורכופעמיםששחוזרים

הגוףכליבתוךמנוחהבחוסרלשקשקלדם,הפנימי,לנוזלהגורםקשיח

הכליהונחשכבראחרגם /בדפנותיילשקשקעדייןממשיר"דמיהסגור:

קרבבעתכימירון,דןטועןכקופסה,הגוףאתתפסעמיחימקומו".על

 sהשלם.גופוב~כלשירוצומחורדם,שותתמפצעהחיילים,ככלחשש,

אתהטביעתמידית,ניקובבסכנתנתוןהואשאףאחר,שכלינדמהליאך
הפתיחהשורותלפיחייל.היותולפנירבותשניםעמיחיבתודעתחותמו

הורי","והגירתאחריכעשורשנכתבמטודלה",האחרוןבנימין"מסעותשל

קלבאנייה.כלומר,חיפה","דרךלארץהאחת-עשרהבןהפליטהגיע
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מחודאומסדקוחוששבדפנותהמכיםלמיםהמקשיבהילדאתלדמיין
שלגופובתוךבפחדשפעםהדםקולר, 1ר 1ההאנייה.לשקיעתשיגדמו
דופנותאלשהשתברוהתיכוןהיםמימישלר 1ר 1במתמזגהקטן,המהגר
אריזה,ביןהקישורדקלאנובעיםזומעצבתשמחוויהייתכןהשט.המכל

והחיבורלמכל,הגוףדימויגםאלאופ_דדה,עזיבהלביןואניותנסיעות

אבדן.לביןופתחיםפעריםביןהעמיחיי

עלשאייםלזעזועגדםהראשוןהטראומתיהמסעאחדות,במילים

אימתכלהשטחפניאלצפיםזוחוויהשלשרידיההאני.שלמות

בשנת"אוטוביוגרפיהבשירלמשלכךכאב.שלבצמתיםנוגעתשהשידה
11  ." 1962-1948"שיריםשלהראשוןבחציוהמופיע ,) 15(עמ' 1952

בומתואריםהאהובהאבמןהמיוסדתוההתנתקותההתבגרותתהליך

ופעם /כמספנהגדולהדאגהעליבנה"אביושייט:אניות~כלים,בלשון
עשייתהבעצםאנייהאלאאינוהדוברגמור".הייתיוטרםממנהיצאתי

הואהחייםשלהיומיומיהמאבקואילוהרציף,עלבוניהאתהנוטשת

מעפילה,ה"אוטוביוגדפיה"הספינה".משיטיםעבדיםהרבה"כתנועת

"אשדהדהבאישהוסוגדתהדוברשלעתידולעבדבאופטימיותאמנם,

חרדות:רצוףהשיראך ,"ד,.?~גופה

~ 
3 ,
:ו

:...: 
-i= 

 ,י i2:;בעירסדםהיאעשרים Qזפ~ה vwכ
מלסמרתר~ה v ב;:לב~אתד~ה wדם

דנים,~;,חים 9וךךר

מבפניםראשיעלדו!כקהואל~ז

סלב. ל-~כרע,סים:;ב~ליםוז;כגיע

מכליםבתוךהמשקשקהדםשדימויעולה,כאןהמצוטטותהשורותמן

מירון)(כמאמרבקרבפציעהמפניהפחדלהמחשתהןמשמשסגורים

החווייתימקודואולםהמלחמות.שאחריבימיםהנפשסעדתלתיאורוהן

זה,בשירהודי"."והגירתבשירדקכאמוד,מתגלה,הדימוישלהראשוני

והבתיםמסתבכיםהעורקיםהדפנות,ביןהדםמשקשקשציינתי,כפי

מימיההגירהחווייתכלומד,כאניות.נעיםאלאבמקומםקבועיםאינם

לתחומיםהפיגורטיבית,הלשוןבאמצעותדרכה,המפלסתהיאהילדות

מאוחדת.טראומהשלהאמנותיבעיצובהומסייעתאחדים

בתהליךמקרובהמתבונןהמוקדמות,החמישיםמשנותנוסףבשיר

המשודדשלדיוקנוההגירה.ממסעהנובעהמיליםאוצרצףהכתיבה,

הנתוןגוף-ומכלזיט iבדימויימשורטטתלוי,יהודההימי·ביניימי,
הואהשתים·עשדה,המאהבןיהודהשלהטרגיגודלוניקוב.בסכנת

ליצירתיות.הןלמסעהןהנוגעיםהמודרנייהודהשללפחדיובבואה
בדגלעלהכאשדהאגדה,לפיאךמזרחה,באנייההפליגתלוייהודה

ערבי:פרששלפרסותיותחתנרמסלירושלים,
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זקשוטיםזרועוסיימ~ןש',מ~חו

 .ה~;ל /o';רוגופו;נתון~~שרלסשיט

iכלדזמוחוב~;רוף~דל
ס~לידים.~עוןיוזpלזקחורים~ךעיניםזיק pז;בהוא

-ך;:ז~חיסהס~הודהל~רץ;נזp~גי~
יןןע.

 ) 25עמ'הלוי",("יהודה

אדמתה,עלהמנופצתגולגלתןנחההקודשלארץתלוייהודהשלדרכובסוף
הילדותמחוזבעזיבתהכרוכותלסכנותגםאךהכתיבהלפוריותסמל

שלהגלםחומרהילדות,זיכרונותנשמריםזהדימויפיעלהמאושרת.

אתתעשירהקופסהפתיחתהמוח.שלהחתומההקופסהבתוךהשירה,
העמיחייתההגירהרסיסיבחייו.למשוררתעלהאךבזרעים,האהובההארץ

המוחהשלם,שהאניבידיעהוכלהביםבשיטהחלזה:קצרבשירפזורים
מהמסע.כתוצאהלהיבקעעלולהילדות,גרעיניאתהמכיל

גםהקטנה","רותעמיחי,יהודה . 9

ואצבעות,פתוחהידפעםהיההאגרוף

עמ' , 1989ותל·אביבירושליםשוקן,

70 . 

לאמעכשיולאעמיחי,יהודה . 10

ותל·אביבירושליםשוקן,מכאן,

1964 . 

דימוייםהםהכליבשלמותהפגיעהוסכנתהימיהמסערקלאאולם

במכליםלוהיקרכלאתנושאהנוסעההגירה.לחווייתלשייכםשניתן

מעבירהנסיעותתיקדימויארגז.תרמיל,מזוודה,ראש,גוף,חתומים:

כךצער.ברגעיבייחודהאהבה,זירתאלגםהראשונההנסיעהחווייתאת

יתרבהידוקעצמםאתהנפרדיםהאוהביםרוכסיםבושלום","הייבשיר
עו,דשלי"ולאלעד:שנחתםכארגזאוכמזוודההואלשעברהאהובהוגוף
כמזוודה,האהובהברגים".~יות,אבזם,פ\.ןמות,סגורת /מפוענחתלא

רותיותר.מאוחרלשירגםהתגלגלההגירה,טראומתאתהמייצגהדימוי

פנילובשתבגרמניה,למותשנשארהעמיחישלהילדותחברתהקטנה,
לשדה·צפויבלתיבאורחמתגלגלתהיא 9שמהאתהנושאבשירמזוודה.

חפציהם,אתהנוסעיםאלהמובילנעסרטעלמופיעההיאשםתעופה,
באולםלאטלאט,שובוחוזרת /שובונעלמתשחוזרתאחת"מזוודהכמו

אךהמסע,בפריטיעמיחישלההגירהחווייתמהדהדתכאןגםהריק".

הקטנה,רותהמודרני.התחבורהעולםאלהסמנטיהשדהמתרחבהפעם
לתיבהלמזוודה,הייתה 10שלו,ברומןובייחודעמיחיביצירתהשואהסמל

מומש.שלאחייהאוצרלנצחחתוםבה

ערכםעלנוסףהורי"."והגירתבשירהשולטיםהגרגורלצליליאשובאך
גימ"לאחרת:בדרךגםמשמעותנושאיםהםוהאונומטופאי,הפסיכולוגי

לשכון,שמובנוגו"ר,לשורשהמשותפיםהיחידיםהעיצוריםהםורי"ש

הפחדשתחושתבעודאולם,לפחו.דשמשמעוגו"רלשורשוגםלדור,

הואבולשכוןמקוםאחרשהחיפושהרילשיר,רקעמוסיקתכעיןהיא
הירידההמקראית,ישראלבניהגירתכן,עליתרההגירה.מסעשללבולב
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אותוהמשקפיםובטקסטיםהקולקטיביבזיכרוןחותמההטביעהלמצרים,
(שמותהייתם""~רים ,)חכג:(דבריםהיית"~י"כיממש:צליליםבאותם

היאבערבית,שמקודוניאולוגיזםהיא"הגידה"שהמילהאףועו.דכ)כב:
אבדן~ימתהיאההגירההקמאיים.פחדיוואתה~דאתבחובהאוצרת

בדרכות·עשדה nהאבןשלבדמוששקשקהוהביטחון,השפעהעדרהבית,

במילהמהדהדבלבד "ד~"הלאאךחיפה.לנמלמאירופההשטהבאנייה
שםאתגםמזכירהבשיר"ןו;ני"למילההתיבהשלסמיכותה"הגידה".
מיןכן,אםהיא,הודי""הגירתדם.שלבעיקרשפיכה,"הגדה",הפעולה

נוזלישלאועצמוהילדשלפיגורטיביתמזיגהמבצעים,שההודיםהגדה
דםלהגדתהקישורמןלאחרת.אחתמארץלאחד,אחדמכלישלוהחיים

כשהמעבדפלא,בכךואיןבאלימות,מלווההחדשהלארץשהנדידהמשתמע

השלושים.בשנותהמנדטוריתישראללארץהנאציתמגרמניההוא

.f"' 
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בי")נרגעהלאהודי("והגירתהשירשבראשהמיליםלבחירתשדאינו,כפי

באותםלארץשהגיעוהיהודיםגלינוסף.פןלהישאולםרבות,סיבות

"הגידה",המילההתקופה.שלהציוניותבעיניהכ"עליות"נתפסוימים

בשנותארצהשהגיעוהיהודיםאידאולוגי.מטעןמכלחפהזאת,לעומת

"מהגרים"הכינוי"עולים".-יותרומאוחד"מעפילים"כונוהשלושים

מקוםאחדשתרושורשיםחסדילנוודיםגנאי,שלמשמץביותריוחס,
הודי""הגירתבצרוףעמיחיבחידתאידאולוגי.מניעכלללאבולהשתקע
יהודי,בבית·ספדנעוריומשחדביקרעמיחישהדידרשני.כן,אםאומדת,

משפחתועםהגיעהואכן,עליתדאביו.עםלבית·הכנסתוהלךעבריתלמד

דקולאמשאת·נפש,בבחינתעבורםשהייתהלארץהדתית·אודתודוכסית

קשהזהרקעעללישראלי.והיהבארץנקלטעמיחיזעם.יעבודעדמקלט
מעיןכ"הגידה",ישראללארץהמשפחתיהמעבדבהגדרתלדאותשלא

הציונית.התפיסהשלמכןונתהנמכהלפחותאומחאה

שלסוגעלמצביע"הגירתי",לאכלומדהודי","והגירתהצירוףועו,דזאת
אושהתרחש,ממהנפשית)מבחינה(לפחותהילדנעדרכאילוהימנעות:

משתמעתדקת·עשדה nהאבןשלשהסתייגותובעודאךלו.התנגדאפילו

היאמטודלה"האחרוןבנימיןשב"מסעותהדיהודי","והגירתהצירוףמן
ב·שנכתבזה,ארוךאפיבשיראחדותחטיבותיותר.בוטהבאורחמוצגת

שלושהארץ.עםהפגישהרגעיעםובייחודההגירהעםמתמודדות , 1968
"הביאואו"הובאתי"במיליםמסעואתבפואמההדוברמשחזרפעמים

רצונו.נגדשחמטלוחעלככלילמשבצתממשבצתהוזזכאילואותי",
בכךהדוברשלסירובוניכר("הובאתי"),הסבילבצורתהשימושעלנוסף

נשקתישלא"באדמהתודה:לאותהקודשארץאדמתאתמנשקשאינו

"אניבשיר:אחדובמקום ,) 115(עמ'בילדותי"/אליהכשהובאתיאותה

אולם, .) 139(עמ'הזאת"לארץקטןאותי/כשהביאולאדמהנשקתילא
למלךעצמואתבשירהדוברמשווהכאשדלשיאמגיעיםהמדדביטויי

לתהילתהשההצדקהלארץ,כורחובעלנגדראשדלב·האדי,דיצ'דדהצלבני
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הנודדבקרקס /הביאואותוגם / ] ... [לב·הארי"ריצ'רדבספק:מוטלת

הארץ,אדמתעליילחםהדוברגםהצלבני,הגיבורכמוהקודש".לארץ

אנייתהאםהנודד?והקרקסהולדתו.ממקוםהרחקזרירגישכמוהוואולי

אףעלנודד?קרקסלמעיןהמקושט,האביריםלצבאמדומההפליטים

האוטוביוגרפיתבפואמההדוברואילולאנגליהשבלב·הארישריצ'רד

הרמזיםמןלהתעלםקשההאחרונה","לנשיקהעדישראלבארץנשאר

המשוררנוקטבוהמנוכרהטוןומןבהלהתערותהקושיעלהמצביעים
כך.כלהישראלי

ארצה,לבואהפנימיהסירובעלנוסףמסמן,הורי""והגירתהצירוףאך

יותרהמעברמןשסבלולהוריםביחסדווקאאמפטיתעמדהגם

באמצעבדיוקהנתוןהגירתם",במו"הוריהקטוע,המשפטמילדיהם.

ישתכרבקושילבי,עכשיו"עודנאמר:לפניוכזאת.לקריאהמכווןהשיר,
תמידאניבההדר,ךאם"עלנאמר:ואחריוהיומיומית",אהבתובלחם /

מוות.שלכסוגנתפסתההוריםהגירתאחרות,במיליםאם".בלייתום

עלכבעבר.אותולאהובאףאוילדםעללהגןעודבכוחםאיןאחריה,

דר,ךאםעלתמידהואאהבה.פירוריעליום·יוםלהיאבקהמהגרהילד

אתגםאלאביתםאתרקלאשאיבדולהוריםיתוםהמקומות,בין

כול·יכולים.כהוריםמעמדם

הפתיחהכמושלאבשיר.המרכזיתמהחטיבהחלקהןאלהשורות

צירופיםשלמסדרהמורכבהשירשלגופוהמועצמת,והסגירההדרמטית

נראהמארגןעיקרוןללאמזה,זהומנותקיםקצריםומשפטיםעמומים

לאיבודהליכהשלותחושהפנימיתוהו·ובוהואחר.אוכרונולוגילעין,

שלבלבוהתוכן.על·ידיהןוהדקדוק,התחבירעל·ידיהןכאןמובעים

התודעה.היאהקרבזירתלשכחה.זכירהביןקרבניטשהשירשלזהחלק
בלילהמשכיח"."יוםהיאהשכחהואילומזכיר",כ"לילהמנוסחתהזכירה

להעלותלשכוח,ניסיוןישביוםואילוהעבר,פצעיהסיוטים,עולים

זרםאתכמדומההמשקפותהמבנה,נטולותהשורותאתלפצעים.ארוכה

מבעדשנמלטוזיכרון"קטעי"רחוקות;שיחותשברימאכלסיםהתודעה,

פיגורטיבית.בלשוןהמוסוויםטראומתייםומאורעותההדחקה;לסדקי

חצות"אחרשיחה"קטעינורא","גורלכגוןצירופיםשלהסטקטוקצב

שקדםהפחדהדיהטקסט.שלהכאוטילאופיותורםונסיגה"ו"הישג
המכסהאניגמטית,אחת,בשורהרקאךאחר,בשירגםנשמעיםלהגירה

נקודותשתי("דרךקרובה"סכנהעלגרמניתדובר"ובפניםטפחיים:

סכנה,שאורבתאמנם,מגלה,זושורה .) 90עמ'אחד",ישרקורקעובר

לעומתהורי","והגירתהשירבלב.דהגרמניתלדובריידועיםהפרטיםאך

לצותתהקוראשלהקשובהלאוזנומתירהואו;נטפח.יותרמגלהזאת,

עםיחדהמבוגרים,שלהחרדהרווייהמשפטיםולשבריעצמןלמילים

"קטעיממיטתוהילדשמעההגירה,ערבבלילה,בילדותו.הנזכרהדובר
אימתאתמשחזרהטקסטמישהו.שלנורא""גורלעללחישותשיחה",
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והן("הודי")בכותרתהןאליהםמופנההזרקורהגירתם"."במוההורים

העיקרייםהנפגעיםאולי,היו,הםהשיר.שלהכאוטית,המרכזית,בחטיבה

ההגירה.של
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השורותבלב.דלעוזביםמוקדשאינוהשירשבאמצעהעמוםהקטעאן

נאלצוואותוהתגוררובוהמקוםשלהזכירהטיבאתבוחנותהטרופות
באלהבוגדתשהאדמהדומהבה".דורכיםצעדישוכחת"האדמהלעזוב:
משמעאבנים",עלרבזמן"רוחותשייכת.היאשלהםלתומםסברואשר

איןככלישהושלכההאדםרוחהיארב,זמןשלהצייטגייסטהזמן,רוח
שנשבהגרמניה,שלהזמןרוחהיאאוליאוקשות.אבניםעלבוחפץ

הארץ.אבניעלאותםהטילהאומשם,אותםונשאהיהודיהבעורף
ליצירתבעברשותפיםשהיוהיהודיםילדיהאתשכחהגרמניהאדמת

שלה.הצייטגייסט

המהגרנאלץמהמולדת,ה"פליטה"הפךזה,צערנרפאבטרםעוזאן

נשמעהשירסוףלקראתהחדשה.בארץהקליטהייסוריעםלהתמודד

ז?ריםומעמים /בי.נרגעהלא /הורי"והגירתהחוזר":"הפזמוןשוב
ולביטויהשירלסוףהסמיכותשתיקתי".למעןמרותשפות /למדתי
מדגישהבי",נרגעהלאהורי"והגירתהטראומה:שלהמתומצת,החוזר,

בינקותוללכתלמדעליהשהאדמההאישהזר.שלהמתסכלתעילגותואת
כולן ת;ר?'השפותלמחצה.אילםיהיהלעולםצעדיו,פעמיאתשכחה
בוטהבאורחמנוסחהלשוןאבדןכאבשלו.אינהמהןאחתאףכיבפיו,

לשוני:לסירוסמושווההואשםמטוזלה",האחרוןבנימיןב"מסעותיותר

ריס, 9היאט;ך:ה 9;:זה

זpלי~ת~םזקת pזקז:זהיא

נ:ר:;גן!כילסתך.רס, 9ל
למעןכין; 9מ~לז:זוים

ל~יפי~תולסתם

זpסת~ה,~ה:עם

ה, ?1מלסכז:זלליכהת~ללותכמ;

 ,ר~ fכצ'וץ~לא~שירזpל"א

W זך:נה~ל~י:;o/ פ;ת
לי, wז:זת-tה 9wךלא

ץ 9ומוי ?t@Iזpאה:ה

ה, ;?o/ ~ l' ז::ע;להכל-~:;גל fכמ~ה_יהזpל"א

אפואמסתברלעמיחי.אופיינייםאינםהסירוסודימויהאלימההלשון

תוקףבכלשהצהירעמיחימוצאו,אתהסגירדיבורושחיתוןשעמיחי,
כהתעללותכסירוס,ההגירהאתחווההגן,מימיעוזשפתוהייתהשעברית

שהסבהסבלאתלתארכזיבבללמגדלנזקקעמיחיועו,זזאתלשונית.
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עולהכמגדל·בבלאהיה"שלאהשורהחדשות.שפותללמודההכרחלו

הלשוני.לגורלושותפיםשהיולמשורריםקרבתועלמעידההשמימה"

סתריםשפתמעיןישהרב·לשונילקיוםאחר,ייבמקוםמראהשאניכפי

המובהקהסמלהתודעה.ממעמקיהמגיחיםודימוייםסמליםמילים,משלו:
שנותקומהגריםיכותביםשלביצירתםהפךבבל,מגדלההיבריס,של

ארבע"לדברהתוודה:למשל,המאוחר,זךכזאת.צופןלמילתאמםמשפת

מסוגלמהלך,בקושיכזה,בבלמגדלמן /מבלבלזהגםששגילעדשפות
ממנו:חידתי"מגדל",בשירופגיס,ואילו 12לפסיכיאטר",להולידאפילו /

תורגמןללא ] ... [ /זרות,שפותבהמוןנבללו ] ... [ /זריזים"זיכרונות

לשון,עינוייגםפגיססבלהשואה,מוראותעלנוסף 13גמור".לאלעצמי,

אתחווהלבדועמיחיאולםהמגדל.מיתוסבאמצעותמבוטאיםואלה

 ...גבריותועלגםאלאבלבדשפיותועלכאיוםלאלשפהמשפההמעבר
בבל".כמגדלאהיהשלא ] ... [ /עקר,בציוץאלאאשיר"שלא-

המהגרהילדאתשנשאהשייטכלילהופיעשבהורי""והגירתהשירבסוף

לאורךשנשמעוהאונומטופאייםלגרגוריםלמקום.וממקוםלשפהמשפה
תמיד",לאניות"דומיםהדוברנדדביניהםהבתיםדימויים:מצטרפיםהשיר

בלשוןעולה 1935שלהמסעזיכרוןחבלים".של"כסבךהםוגידיועורקיו

"מצחואשרשמו,אתהנושאבשירתלוי,יהודהכמוציורים.עתירת

הורי""והגירתבשירהדוברשלאיבריוגםכךמשוטים",זרועותיומפרש

אתיר".שלאחבליםשל /כסבך~ידיוגםעורקי"וכברלשייט:עשויים
ולגידיםלעורקיםאולםהמפרש,סירותלעולםאמנםשייכיםה"חבלים"

מאזכרתאתיר"שלאחבליםשל"סבךהשורהמוסף.ערךישהחבליםדמויי

בסבךנאחזאחד ל~~והנהויראעיניואתאברהם"ויישאאחר:אירוע

להתרה,ניתןבלתיהואהסבךבעקדה,כמויג).כב:(בראשיתבקרניו"

הביאוהושהוריוהילד 14מוצא.ללאהאמיתיהקורבןלכודכאןגםואולי

יצחקשעקדתאףעלהמלחמות.אחתשלכקרבנהעצמואתראהארצה

לשירהעתיקהטקסטביןהחיבוראיןבלב,דמעודןבאורחכאןמוזכרת
ביןהאמיץלקשרמודעיםתש"חדורושירתעמיחיקוראיכלל.שרירותי

ו sהשחרור.מלחמתבוגרישלהעצמיהדימוילביןהמובהקההקרבהסיפור

ל"להגירתהופךהורי""ןהגירתשנפתח.כפיכמעטנסגרהשירמעגל
 , denouementה·נסגר.מנוחהוחסרפתוחשהיהמה ,אולםהורי".
"ואחרהמוות:היאההגירה,סיפורלעלילתהאפשריתהיחידהההתרה

תמצאלהגירההשניהדורמותעםרקהורי''.להגירתוסוףמותי /כך

הנושא,עלישירהמכתיבהשיריוברובנמנעשעמיחיאףעלמנוחה.זו

הורי""והגירתשלהתמטיתבדידותוממנו.הרפתהלאשהחוויהדומה

בעולמוההגירהלשוליותהוכחהאופןבשוםאיננההעמיחייבקורפוס

~נושאנוגעשהואבכךרקאינוהשירשלייחודוהמשורר.שלהפנימי

שלוהגלויהרב·פניםהדיוקןבשרטוטגםאלאוישירות,מפורשות

לרובאךההגירה,מוזכרתיצירתוברחביאחריםבמקומותהחוויה.
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שלהסמנטימהשדההשואבדימוייםעולםבאמצעותאםבעקיפין,
זדה.שפהשלמוסוויםבשרידיםואםנסיעות,

הודפסבובו",הייתישלא"המקוםהשערבשיריבולטתהפליטותחוויית

כשהואוצפהחוזרתעמיחישלהנסיעותלשוןלראשונה.הודי""והגירת
כואבתהתלבטותלנסיעה:קשוריםכשאינםאפילווסבל,פ_דדהעלכותב

אעשה"שלאהמעשהלפניונד"נעקין:כנדודימתוארתמעשהלפני
"מחשבותחלון:לידצעדיואתשוקלאיש ,) 185עמ'לעולם",("אשד
חליפתו, /לו"קפללאריזה:נדמיתמצוקתוואילוכאניות"סביבושטות
מתורגמתשנגמרהאהבה ,) 188עמ'חלון",ליד("אדםבמזוודה"כפרתו,

("כגוןבתחנות"גשםשלמעילכמוכתיקים,הוחלפנו"הדימסע:לפריטי

למעשהעוסק ) 194(עמ'העייפים""האנשיםעלהשיר .) 195עמ'יגון",
לבתיהםשביםהםוכאשדהדחוקה",אמםבשפתחולמים"הםבמהגרים:

יפליגו".לאהםנים.פתוח"לילהעבודה:יוםאחדי
-ז

.f--
3 ,.... 
:ו

:... 
~ 

הנדודיםמלשוןנוספיםרביםיסודותכולליםבמחזוראחדיםשירים
"המקוםהשער,שםאתהנושאהמסוגנןהשירעמיחי.שלהאידיולקטית

דימויי:צומתמעיןהואבו",הייתישלא

iJ ז~קוםt.iנוסייתי א"ל

iJ נו,סייתיזק.לא~קום

 .נוא.ה.יהלא
iJ כאלונו'זץ.סייתיזקקום:

~ןםב.ני~ריסלאסייתי.

iJ מןךזדקiJ ,קומותpדו 7נו~סם~ש.רז

דו ?7 ~~.שמלים iJמןךזדק iJך
פיסם,:כמו

חות, ?f:כ jJjJ:כתוןעודךלא

הבtכחו.~זק.ד

נישידהוזנתים~~מיןהאו:;כליםוiזם

כשכידה.וזוכרים

~שובלאלעולם~זק.רוא.ת

 .ל~;ומירל.~הב~לילךאות,
א.ךשם~דל .קומי ?7~ל:rדזר~רןק

מזק.ה,כמורדרים, iJ~תש.נית

סראשונים.הלוחותא.תש:נר~זק.רז.rזר

 ) 187-186(עמ'

נוגעהואהודי","והגירתכמואישיאינו llבוהייתישלאהמקום lש'אףעל
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המ'טה.עלשמעקר'אתסררמתוך . 16

היחידההמציאותבו.בגדהשארצוהמשורר·הפליטשלהחשופיםבעצבים

לנצחאךעזב,אותובמקוםעודיבקרלאהדוברהמילים.שלזוהיא

בושהיהבאישבוגדזאת,לעומתהמקום,בזיכרונותיו.אמוניםלוישמור

מזוקקביטויהיאהייתי"לאכאילובו,שהייתי"המקוםהשורהבעבר.

הורי"."והגירתהשירמןבה"דורכיםצעדישוכחת"האדמהההצהרהשל
קשייגםכאןמבצבציםלמהגר,המוצאארץשלהתנכרותהעלנוסף

המיליםמןהרחק ] ... [אדםבני"נדיםהמהגר:שלהחדשההשפהלמידת

המיליםמןההתרחקותאתלפרששניתןלמרותפיהם".במושנאמרו

היאהגירההפשוטה:מהקריאהגםלהתעלםאיןהבטחות,כהפרת

האחרת.בשפההמלים~ףגובוהמקוםמןבגוףהתרחקות

אחתעלהנסמךלקוני,במנתםשובמופיעההאםשפתאבדןעלהקינה

"מימיניהשינה:לפניהנאמרתהתפילהילדים,בפיהראשונותהתפילות

ראשיועלרפאלומאחורייאוריאלומלפנייגבריאל,ומשמאלימיכאל

לפימגנים,ורפאלאוריאלגבריאל,מיכאל,המלאכים 16אל".שכינת

מפרשטיפוסי,עמיתייאקרובטי·לשוניבתרגילבלילה.הישןעלהמסורת,

הספסלעלן wהישלבדידותולתיאורבהומשתמשהתפילהאתהשיר

בשדרה.

;גשךןח~rדדרןל~לח

מימיני

לרע,זית.זv~ח
נרש.:בת oדוומשמאלי

ריקים.כסארתדרו

שלחן.עלשכוחצעיףומלפני
- T " :ז- : • -T : ·•, 

 •ל ):'lשר~;זןםוזנ~חרךי

ראשיך~ל

ל. \tשכי~ת

 ) 190(עמ'

עלהמגןהמלאךאתלועזית".שפה"מימינינכתבמיכאל""מימיניבמקום
חסר·הביתשלהניכורתחושתאתהמגבירההזרה,השפהמחליפההישן

שפהשלבצליליההמוקףאדםשלהלשוניתסכולוספסל.עלהישן

אחרת:לקרואכמובן,אפשר,השיר.בפתחמידבולטשפתו,שאיננה

לבדו,הישןעלהמגוננתהאםשפתדווקא,הגרמניתהיאהלועזיתהשפה

שיוצרתלניכורמודעתהיאאףזוקריאהבחלומות.אליושבההיאכאשר
הפליטביןהגורלשיתוףכך,אוכךהלשונית.המולדתמןההתרחקות

ו"הגירתבשדרה"אחרון"לילההדפסתידיעלמודגשחסר·הביתלעני

שערבאותוהאחריםבשיריםזהירהקריאהבספר.זהלאחרזההורי"
"יציאה", ,,,ךרד"הנסיעה:שלהסמנטימהשדהנוספיםיסודותמגלה

98 



המקבל",וכתובת"תאדיר"תחנות",אניות","צפרוהזמנים","לוח"חוצות",
לדאותשלאקשההעדאי".ושמיומספרו"רחוב"מפה",במלון","חדד

זרועיםשהםאףעלהמהגר,שלהתשתיתחווייתעקבותאתאלהבכל
זה.בנושאבהכרחעוסקיםשאינםבשירים

f-י 
3 ,.,.... 
::!: 
rיי
ו-

עםהמובהקהעמיחייהדובראתהמעמתיחסית,מאוחדבשיראסיים

 , 1948קרבותערבבחיפהבבית·קפהפגישהבעתבא.ממנוהעולםזיכרון

הפךהכותבפךדה.גםלהיותעלולהשהפגישהובנוהאבעדייןידעולא
פשוטה,השירשפת 11אב".עם"פגישההפ_ךדהלשירוקראהיוצרותאת

הקצרבביתדקרטוריים.מאמצעיםלחלוטיןכמעטחפהאינטימית,

הילדשלצעקתופורצתובמקומווהמאופק,השפויהטוןנעלםשבאמצעו

השלו:המנוגדבתוךהשוכן

גדולה:שלווהעמיחי,יהודה . 17

ותל·ירושליםשוקן,ותשובות,שאלות

 . 8עמ' , 1980אביב
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 !אךםזנובזpחודיםזק~rז~ז;י.רבד;ונים

~ o ,י~ o ,יv זמתוקיםד~ר~ניםrמןv זהוא.עילםr

בתוכוהקונפליקטיםעלעמיחימצביעהנדירהדובדבניםאימאג'באמצעות
הממשיכההאהובה,כדמותעמיחילקוראימוכרתהאבדמותלאביו.וביחסו

אירופיפדיהואהדובדבןכולה.יצירתולאודךהעמיחייהדובראתללוות

האבלביןבינומסוימתבזרותחשהישראליהבןהמשודד.בתודעת

העתידהבןאתשהולידלפנידובדבנים,כביכול,הולי,דהאבה"אידופי".
ב"סבך"העקדהשלהמעומעם~אזכורכמושלאישראלי.לחייללהיות

יותר:מופגןבאורחהקדוםהדו·שיחעולהכאןהודי",ב"והגידתהמופיע

 .)בכב:(בראשיתאהבת"אשדיתיזול"בנךמרמזשאהבת""דובדבנים

יועלולאעטרה,בקפההיושבהישראלי,הבןשלהאהוביםהכפילים
המתוקיםהדובדבניםאחיי,"אחיי,השורהיוקרב.אוליהואואילולעולה,

שלהחלומותפדיהםהדובדבניםכך:להתפרשעשויהההוא"העולםמן

אילוואוהבמולידהיהשהאבהבניםהםההוא.לעולםהמתגעגעהאב,
בעולםהאבאהבתעלבדוברמתחריםאלהאחים·דובדבניםשם.נותר

אוהאבשללערגתםביטויגםהםהדובדבניםהישראלית.במציאותהזה,

עליתדאחד.במקוםאולי,מתגשמות,שהיוולשלמותלמתיקותבנושל

דקלאאךולאהבתו.לאבגעגועיםזעקתהואוהטעוןהקצרהביתכן,

מתגעגעועודנובאירופה,שנולדהבןנותרונעלמו.כיסופיוגםמת,האב

מולדתו.נוףתבניתומראותיה:~ורחיהאליה.

אךעמיחי,בשידתנדיריםנושאיםהםופליטות,נדודיםם, P'לגעגועים
דניםבמקדיםמעלה,פורציםהםפעםמדיבקרקעיתה.מונחיםהם

ההדחקה.מחסוםאתלעקוףשבכוחההפיגורטיבית,הלשוןבאמצעות
מרוכזביטויבהיותוהמשודד,ביצירתמיוחדמעמדהודי""והגירתלשיר

לאלימות,החשיפההבית,אבדןההגירה:פגעישנ:יייה.לחווייתוישיר
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עקבותזה.בשירמגולמיםשפהוקשיייתמותשלמסויםסוגבדידות,

יהודהלהיותפויפדלודוויגמהיותלפלשתינה,מגרמניההראשוןהמסע

כאב.שלבצמתיםלמשודדשימשוהםיותרמאוחדנמחקו.לאעמיחי,

ועזיבה.פ_ךדהשלסימניםלשפתהפךביםהגדולהמסעשלהמיליםארצד
המקונניםבשיריםהמשתקףלשרטוטלתרשים,הייתהההגירהחוויית

אבדן.על

אחרוןדיננו,טוביהפגיס,דןזך,נתןשליצירתםכמועמיחי,יצירת

מנגינותישנים,תוויםשרידים,מכילההספרותי,דודובניואחדים,אפלפלד
האלה,הקולותאתולמחוקלהדחיקהניסיוןדחוקים.ממקומותוצלילים

בלב,דחציוניהנרטיבשל~הקשרהמוקדמתהישראליתהשידהאתלפרש
הספרותאתלקרואמבקשתאניבה.ואינטגרטיביתשלמהקריאהמונעת

המולדתבניבהשהניחוהכפולההתשתיתאתשיחשוףבאופןהעברית
שלבקרקעיתההמונחת outsidersה·לשוןאתלגאולכוונתיהכפולה.

ולשחררחבויים,אחדים,"עצמיים"שלהקולגליאתלקלוטזו,ספרות
מקשיבחפסיכואנליטיקן,כמוהקורא,בה.המסתתרותהרפאיםדוחותאת

משתיקהלשחררכדיגםאלאלהבין,כדידקלאשלישית,באוזןלנרטיב

באילמותם.עודלהשאירםשאיןוהתשוקה,הגעגועיםכוחותאת

פכסילבכיהשלהאוניברסיטה
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