
ומה.כשללאדיבוך_

ו
השיבהמ\נדי;יוסף
מקום;לשום
 ; 21פרוזהספרית

 ..עמ' 142 ;שנהבלי
שאצהדומה .נעימהאינההראשונהפגישהה

פנויהשעתואיןכיעדלשונולמוכרילו
כושלנמצאהואוכךכראויפסוקיולעצבי

הספרות,דרישוiדמצדרק .לא_תכופות
שפת-הלכותמצדגםאלא ·תהיינה,אשראלותהיינה

לוסמוך-סמוךהמחברעומדכאילוהקוראחשעבר.
חמלה.וללאהפוגהללאמא,דמקרובבפניוונושף,

 .כמו ·;אליך'מדברוהואלמדיקצרהמוכרי:שלנשימתו
לוחשובמטiריד.בחפזוןקרואק,שלמקומיגלגולאידה
חשובלא-דברואתלו~רשיספיק'הסתם,מןיותר,
אםלקורא,להנעיםמאשר 'בונשימתועודכל-כיצד
דאגהשלבדרךואםעניינולפימסודרד:בורשלבדרך

למוכרילואיכפת ·שלאדומני .בחויותיו"הקוראלשיתוף
כאמור,שכן, .מספרויחנולאקוראיואםוכללכלל

נעים.ו rאהספרוגםנעימהאינהשרנה·הראהפגישה

 .בלבדבסגנוןהנעוץעניך.זהואין
 ..הישראליםלכם : t(חו
עצמיאתרואה ..לאאני ..לי_סלח :אני

הגיעשכמקרחרומנימהגראני .כישראלי
 . . ·. 16בגיללאסיה

ריאליzים_הטריטוהבוחנים.על-פיאפילווהספר:
הריהו.העולם,שלהחופיםמשטרות .עלהמקובלים.

עברי.סופרשלידיו .מעשה
טר~תושכדעלהקולאיבראזאת,-כלאףועלזאתרעם
המשונותבהתרוצצויותיומוכריאחריוירוץיתמידאם

סוגייהישתל-אביב-פארי:ס-ברקארשט.שלבמשולש
ומחשבה.·לשרןביןליחסבנרגעשעמרםעדהידועה
בוחןלךשאיןגורסיםב:ללם,הספרותוחכמיוחכמים,

כיהביטויעגוםאםל:ן,בביטויה.אלאלמחשבהזיהוי
 ,בקראירעתה,המחשבה.גםפגומהנמצאתובוממנואד
מהרהרעצמיאתאנימוצא'שבוהעילגכלעלמוכריאת
יוצאיםיששמאותוהההחכמיםשלהזאתההלכהאחר
נושף 'מוכריכאשרלי'נדמהכך.'שכן~שקבעוהכללמן

למגע-קרוב-לא-רקלאאנינתרןלפחות,לעתיםבפני,
אפילוראשונית,חוריהמול .לעמידהגםאלאנעים-

מסננתבאותה.לעבורזכתה .שלאפרימיטיררית,
בכלל'הדבראפשראםתר:גות.בלעדיהשאיןהמשמעת

 .הבלתי-'מרצרןהביטויאלמתקרבמוכריאדכי
 ...איטליהמעלחולפיםשאנומודיעהטייס '

לאמה .עליהאהובהאיטליהאיטליה, •חו
ביןטובותשניםכמהלחיותכדינותןחייתי

לשיר ,·אתםלצחוק ,ד:לא,::החביביםחאנש;ם
כפתאימה .גטי,tכפולאכולאופרחשלאריות

המאבקערבים,_ח·ליאיכפתמהחיחו;ים.לי
תקווה,ן:דסרכךכלמשעמם,כךכלביניהם

 •בהמיתוחלת,חסר •סורדי i:אמטומטם,
זה,מכללהיתנקעליגועל.מעור:רטיפשי,
ולתתחעינים-אתלעצוםמזח,לצאת

לתתמעצורים,ללאלח,לזרוםלמחשבה
ללאבחופשיות,לזרוםשבמוחילמראות

 .אתעצמתיהנכונה.הסודיתבזרימהבקרח,.
צצהנאפולי ...מרצדיםהמראותוכעתעיינ
רומא,רחובותהשישי,חציחנהעיני.לגנד

 •הכרמלחדיזרעאל; ?iעמאמסטרדם,תעלות
של.שטרטראנסילבניה,האניחחיפה,נמל
מרצדס,חנהאץר·ישראליות.ל~רותחמש

שתפיה .עלשנשקתי •מטאנג'ירהנערה
 .חברוןמאחוריבסלמח

של ·"אפולרגטיק;ןהקטעאת'אטול .במיטבומוגדי
המשוררשחלםחלוםבאידהשראשיתואלכוהול"

 :לשונהוכךעצמיתבחשיפהוסופוזp,ליהאנגלי
ממניי~שארואםכיוצרערכימהמושגליאין
מליוןבעודאבל .מגלומןשאנינניח .זכר
 .בכללקיימתשחיתהיזכורמישנה

 .כאבאתלחושהקרקע,עלליפול ... ?אנושות
עדייןשליהקרבהזמן.הגיעלאעודהחבטה.

 . . .) 104(עמ'-גנמר.לא

ישמחשבהשלילדותיותואםכאן.ישגלומניה.מאם
גםכןל_רעכאן.ישר;ירירלירתטריותגםהריכאן'

78 

שייךגםשייךמוכריזהובמרבן .כאןישאוטנטיות

כתבערדעמוסמשתמש.הואבלשונהאשרלספרות
אתהאופפתהסגוליתאי-הבהירותעלמאלפיםדברים
יחידפסיפס ·ובאות,בעבריתהכתיבהמלאכתעצם

החלמזה'זהושוניםמשוניםשמרכיביוומיוחד
המולדתמודעותדרך ;הישןהישובבשרשירת

הדר-שורשיותרעדתש"חדורשלהמופגנת-המודעת
המושגמן 'אידיאולוגיהלהםשעשוסופרים.אות-םשל

הכותבהפלי--טהררמנילמוכרי,גםמקרםמתייחדהדה,
דריםנרפיםעלבכפו,עווללארעלבלית-ברירה J.,עברית

 . 'פה.שלוזרותוועל
מוצאהוא:כיצדמתארהוא .מוכרישלזרותוהיאה:ןך

איןכאילומעורב-לא.;מעררב,הפגנה, .באידועצמו

מתוךאלאלובאההדההעםבעסקיהמצוייהמעורבותו
העולםבתרבויות .כולו.ל,:עסקעקרונית-כללית.התנגדות
-שדרהנטול-השורשיםהקוסמופוליטשלדמותומרכות

אנויודעיםלפחותפינסקרומאדציתאשייכותכ'ללו
ייהודהעלבימינווהשמחיםהיהודילשדמותושדוהי

עללשמוחחייביםודאיהמדינהישראל·של'המחודש
שבמוכרי.היהודיעלהאסיאתיתהישראליותגברהשלא
 :אפרילש.לחרדשלוהאישי"_ה"הורוסקופודהר

חסידיםחכמים,תלמידיאדמו';רים,רבנים,
אינםגמוריםשצדיקיםבתשובה, . Qוחוזרי

דתית,ספרות ..במחיצתםלעמודיכולים
מפוצצת.גולגולתבראש.מt;כמרתורנית.
הטבות.לאומנות.לאומיות:ותודעותתכנים

מולדת.אהבת ..שמנותכורות wמ .מילגו.ת
עזרהתג~ולים.קופתבקבך.קבועלחיות

אלילסביברוקריםכחונהפרחיסוציאלינך.
בירושלים.שניםשלושעירוםתלךאל .כנעני

אצלתפוזבצבעיר"-"בגחליפתילדקנח .
אכול ;סנטר"ף'ב"דיזנגואיב"אבד"אדם

השקע ;מיניסטרו"ארוחת·צחרייפ'דכ"לונדון
יותרשלהםהבגין ;בבנק"הפועליםכספך
 ?Uשימצ.יופחחרא-לאומיבנקמבנייןיפה

 .) 107(עמ'מקאראר~.איטלקי
כלחרףומוכרי,כאןהיהודיםשליהודיתמדינה

שכדומתו.אשדוואיןזומדינהשל.סופרההנומחאותיו,
 • ,- . ~היא

ויילרגרשון
 \_.י'

האתנח .בומרובה

ה;כתר?-על

ו
פעמיים'נולדאדם

- •, . ;חפץלמנחם
 ;פועליםספריית
תשמ"א.

אתלקיים.חפץמנחםשלספרואלאתיב
הבא/יבראבהילות"ללא :חר·בפתשביקש

המביןיטרללו./וילךמידתולפיימדדם .
("אדםרבבה"מיניאלף,יני.מעימד.וישא

שהינו,כפילקפלויכולאיניאך ,) 7עמ' ,".פעמייםנולד
(עמ'כקבצן"עומד"אניבשיר-ככותב,אורבדים'ללא

וחרפותברזמתווה 1ש;ךנניכפילקבלניחייב"אתה : ) 8
אתהתריסים./בבעליומהתללועגהשער/כפרתעל

 ".חרבהאוחסדדיןללאדברים/ללאלקבלניחייב
ילידחיכו ,·ס.פררשלהאחוריבדש.,.מצ~ייןכךהמשורר,

 48-בןאדםשלהראשוןספררלפנינו-:-היינו , 1933
עםבשניתנולדעצמו,עלמעידשהואכפיאשר,שנים,

צעדיוורחשצבעיו/והעליםהגזעים"פתאום :כתיבתו
ומעמידקםהואכךשלו./ומאפורמאבלוממעשיר/

 .בכיגורכילומר,ניתן ) 7עמ'נולד", םד~;'(חייו".ספר
חייתהיפה .עליואףבציבורהמקובלתלמחשבה
דבגי-לפנינו ~שכן .דברי-השיר-בפירסרםהשהייה

ובריתמוסבדימוייהםבשפתם,ד-מארמגובשים-שיר

 ..שלהםהפכ~מי
השיר.שפתל f ·תחילהאתעכבהדברים,ביסוסלשם·

 'משוררעל-ידיהנראה,כפישכנתכה,שירהלפנינו
היטבזt;יימרשוהעושההמjןרררת,אלמאודהמקורב

כךהמקרא.הדנמצאשירבסלכמעטבשפת-הקודש.
בשירישעיה,הנביאמדברי(שיבץו"מכורח" .למשל

מאיוב,(שיבץואחזה""מבשריאר ,) 8עמ'עומד","אני
"אני(ישעיה, ",מתלהמים~גלים ,) 17עמ'לדמתי","לא

מפוכחמבוקר,בשימושישרער.ד.· ') 23עמ' ,"טיג;::מ

השפהשלהחייאהמשרםבלשרן-רדשדךן,.זהוקפדן
סלנג,בניבי-ניבים,שימושכספרתמצאלאהעברית.
ומפרהזהירמעודן.שימושאםכי.לשונית, .התפרעות
משורשיםחדשותז;נליםגזירתך-תרל~תיםבשפה,
-ובכללבאפלה".קרתק"שערןלמשךכךקיימים.
זנחורטובים·רביםאשרבז;נליםשימושכאן~כעשה

"צחי-צמא",ארכ"שפי"ז;נליםהסלנג.לטובתמשכבר
השירשפתכיברורותבואתו".ר"כרחרברק~""הד

העבריהמילוןאלהרבהלגשת ,הנאמןהקורא~תתחייב
ומרתקת,עכגiר_מפגישהזרתה:יהאךספר-הספרים.ואל

 'פחות.לאמענייןשירבאמצעות .
וחרפותבוז"ונתווהשלעמדהמתוךכותבחפץמכחם

יאושמתוך ,) 8עמ'עומד",("אניהשער"כפרת.על
הארסשלהווייתוראייתומתוךהאפשרבמידת 'מתאפק
פההעפר.אלסלולהשדרכהחולפת,ארעית, .כהוויה

עלכרומזותלהתפרשהעש~י;תשוררתמבצבצותרשם
 :למשלכך .המשוררשל;~משפחתואבדןמקרה

איתןאניהיום / ..הנשמרת:גילגרל'ב"התאמיכי
ערד ~ ...בהשאלהניתןהכל ·חולףהכל ...התאמיכי?/

וכן ,) 9עמ'גחליליות",("ראי ,, / ...ליחכיאשובשרב
נוןי ·לבעלתחמדת"שיר :שירואתמככההואברהאופן

עזרושם~ש .), 1-5עמ' '("המגילרת",מכבר"שהסתלקה
היקרה,המתהעםהמאחדכגורםלמרות,ציפיהשל

בר ,) 30(עמ'רעיה"לי"פתחיבשירלמשלהמבוטאת
יודעתאתתימן~חדרירעיהלי"פיתחי :כותבהוא .

אי·בים."אבה-במפרשימורטקשה/צפרןדוחכמה/
תוךהמי-יודע-כמהבפעםאיוב,אצל'ללכתשלאאפשר

 :ההואהמיוסרהאישאצלשם,ולקרואהשירים,את-קרי
עםחלפו 1ראר-טרבהלא.ברחו :ץר~מיניקלו"וימי

כן,כמראי-אפשר, .)'רכט'פרק(איוב,א~ה"ארניות

שלמאופקת,לה~רתהמשתדלתתוגתו'-מגודללהתעלם
מג~ייסיחידאדם"צבא :עצמועלהכותבהזה,המשורר

בראשבציינו ,) 32עמ'אים",·הבלר("צבאמרות"עת
עלי-לאנושצבא"הלא-מאיוב,המובאהאתהשיר /

לעמלהמגףייסהמדברהוא, .)'א ·,'זפרק(איוב,אץר"
צערי/אשא"ה :רטוריתעצמואתשואלאףמורת,עד

כאספות/שהדרכיםלמקרם /?אדםאיןלגבעותמעבר
-תמוכהאתלעצמו.ומצייר ,"?אחדבךכבאחת/בדרך

צערי",("האשאבית-העלמיןאלבדרךההלוויה,
 , .) 29עמ'

המשורר,שלהיחידהכחמתוהיאהשירמלאכתכינראה
חז;נלהשללריקרתהלארעיותה,מודעותתוךכיאם

מולהתקווה,:אבדןמולהחלומות,ניפץומולהכתובה
"מאבלוחייר~ספרומעמידקםהמדברגח..והתרהמרות

למעשה,כשהוא, ,) 7עמ'נולד",("אדםשלו"ומאפור ,
וגלוי-ראש,גאכקבצן ·עומדכשהוא'בעצמו,אפרכבר/

האלאתואוליהשער,כפרתאתמרהזורקבלבהמגדף
כברליבוובהמוןשתבוגתוהוא,חייו.המראשרהנורא,

הכ~עכיםאליליולאש.רה,למולךאפילולסגודפכה
 .ררת,_"למהמרהואפרכהכברליבובמרואשרהקרמרכים,

 .) 17עמ'למדתי",("לאהסכלים"לדרך
בכיירנואשתאחיזהאיזוהיאעבורוהשירמלאכת

קריאו.תבכיירלהניחהמבקשלאט,כידוןשלובציפורן,
 ~יד/להןערשות"איכןהאבודותיששכרתיויודעהוא ;כ

 , ,) 18עמ'האבודות",("השכיםכתרבת"ארסקילהמגל
 .הנעצראקראי/"הלךהיכרהכותרחייושבזמןהוא,

 ) 24עמ'הרחשים",("כלהדרך"מעיקוליבאחדומאזין

 z~מעכימאזין.ה,אלהםהדבריםמןלהקליט,רוצה
הוארוצהסתםלא .לעדשזוכרמישמקליטימיאין

 /-להקליט.
רבה,בעדינותמלאכתוהעושהכמקליטןמתגלההוא
הנהרrור. pראפיופיוכל,עליקרם,שלרד .Qהלחישתתוך

 ,כמוגיםנו!;(יםהארוכה, tהאבקבדרךמחמרכינור"קול
עפרבדרך"יוצאאו ,) 16עמ'("מבטך",.בשרב"

לופת",("לילה ;ניכור'כצידיאילנותהמושכתכברשה/
בתוגה,ערשההואמלאכת-שירושאתומשרם .) 37עמ'

עצמו,הפנימיחמרותמתוךלמרות,הציפייהמתוך
שורותהקוראים, .לכר,לכתובהזההמשורריכוללדעתו,
כדפלסתרןאותררעשושירי/את"ט-ור :הבאותכאלה
באורצעוד ... 1יכירכילאואישאור/בטרםאמרתאולי
בשירילראותמהמתים/יצאתיכאילוהקרה/ש_השמ

 .) 31עמ'שירי",את("טלו ,האחרון"
של,:רבז;נלרתירעצמו,לכותבלהזכיררקליבותרלבסרף-

בהיכרמת,.,שפיללכתכעליונים/ארכהלנר"ניתכהכי

I 

 32 • 33 ,מס' , 77עתון.



 ,) 10עמ'ידי",("כפרתעיניים"צימת·בעהמראות/

לאטללכתשמשמיים,הארכהזר, ,ארכתוכ;ולקרות
לפי-כוחוממושכתתהיההמראות,בהינומתובשלווה

-, o;nבאשדפידרת,להניבממשיכהתהאיכולתו.ולפי
פידרת-שידשהםנאמדרבה,באהדהאבלמשהר,תואם

 •בשל~.

שיינפלדאילן

שנאהאהבה

שנאהאהבה

ו
 .הורביץ;מרדגי
למריםשירים
זמורה ;האחרת

 . 1981מדו~;ביתן
 .ש!1סד,כרתכיםודאיתיאומדיםמעתיש

למדים"שיד:םהרדביץמרדכישלשידיר
ארכשים,כלפישנאהדוריהאחדת"

אתהממלאההאשהדמותכלפילפחות ,
אהבהכשידילינראיםהרדביץשלשידיראתמחה.יר.,דפ,

דווקא,ולי'אוזאת ;העבריתכספרותשקראתיים pהימן
הבדלוזהושנאה,לא-(כעסבהםשישהכעסובגלל,

תהומי).

והרבהאמת,שלבדופקחוש.לצדיךבאהבהלחושכדי
עלות.התפבהישבאץרהנכתבת~אהבהמשידת.

דמותסופית.איןקוסמיתההקסמות~יזר-נפעמת,

שרםממשרת,שרםלהאיןהדפיםמבין ·~עובדת:ואשה \
ארמ:זאמאשמיימית,אהובהמהורההיאמציאותיות,

שלהתלהבותחור~תבאיזולחרשאפשרוכפלאה,רכה
ממשית.כשית·דמרתעםמגעאיןאךמשודדים,אותם

הדיבוריתהאידרטיקהעםהרדביץ'שלשידיר,;וקא
זיופיה,תחבךלרתיה,עם :עמההתחשבנותועםשבהם,

יו,-עללהשתלטתכסיסיהאחדים,גבריםעםמשנהיכ
 ~--קטנוניותהמלחמתה,רשעותה,אתו,להתחתן
משרם(כאשה!)לי'אמדבריםהםדווקא 'אלהשירים
האושרעלובסיסיתאמיתיתכךכלאמתמקריניםשהם

 . .לזה-זהמסביםראשהשגבר.והכאב
אותי"כשדאית :כמרבקטעשנאהשרם..דואה-אינני

 tפרלני 4רהמוחהתחילמאושר/גרותיעלעובד tבכך

האושראתלנצל/הזמןשהגיעוהחלטת/לעבוד/שלך . ,
שמרדותשהיוהתכניות/אתלקדםכדי tליגדמתשאת,

 /הפולניות/כדדך / tעליללחץווהתחלתלמעני/עמך
 ...הזמן"לפכי 'קצת
איןכללשבדדךהאהבהאמתאתכאןמתאר rהרדב
 ,בצדבהשאיןשרדהאיןוכמעט ;חשבונותנעדרתהיא

והודאהגעגועיםשלרכהנעימהתחשבכרת'רהההכעס
ליתד(ארזרועותיהביןחששהשמיימיהאושרדבר.ב

בכך).דערמהדגליה,ביןדיוק
משליכיםכשיםשכאתלהרדכיץהמיחסיםשאלהדרמה
לשלוללהםהגודמתשבהם,שכאת-הנשיםאתעליו
מיתירתלאהובותאותןולהפוךהארצי,פרצופןאת 'מהן

מהאזודם.בשדרגילה,'שה'אעםקשרשרםלהםשאין
 ?אטוס"סטלהדיחהתחלת"ואחהרדביץכותבאם

(אםשלובתראת p_גמחנךבוודאיהואלכךהכל,אחדי
זקנה,רווקהתשאדשבתראיככר·דרצההואבת)לויש

תשוקתםידיעל"תנוצל"שחיארוצה'איכנו,והוא
 .נצלניםאשמאיםשלהנצלנית

לרבדיםכפלאביטוינותניםהרדביץשלהאהבהשידי
כההיית/ערומה"כשהיית :עמוקיםביחסיםהקיימים

מאד/יפהשאתלךאמדתי tמפינעתקושהמיליםיפה
היא tלכךדאריההיאאיןבזה/אצטטלאתשובתךאת

~זויפת/ה:תהאמדת'ש·מילהכלמזויפת/כולהחיתה
זאתבכל-וצהרים/אחדנאותר tמתוחשבתתנועהכל

שלוההכרחית/הגדולה "האמתזה/לכלמתחתשדדה
 . _ביקום".פגישתנו

החיזוראווירתאתמתארהואשבושירשלסוףז;:זר
כלומד.-הציביליזציה"עללך"טדחכתישבוהעייף

ששניהםכיווןהמחזר,שלשלו,גםהיאהזיוףאווירת
 .חוליןבשיחתעוסקיםשהםשעהאחד,כרובדעסוק'ם
אתלשעברלאהובתוהמשודרמאחלשבשיריוהעובדה

רעודה,.והשר-פהתליהיסודיאתחגהינום,,יסודיל.כ
-עליוהטובהדיסטי_הסהדמיוןכיד-בזהכיוצא

שלאוניברסלית,מאמתחלקאלאאיננהזובדה.ער
לשחקשסרנואהובינוכלפיכולנושלהנקמהמשאלות

המחשבהאתלסבולוהקושי.שלנו,הכלליםפיעל
גםאבלזולתנו._אחדמישהולידאושרטיפתשידאו

משלחשהמשוררוהגידופיםהקללותשרשרתבתרך
והערצהה'חיבשלבנימהלחוששלאאפשראיבה,

כלאםבכללאני,שטןמין("איזהאמיתיתעמוקה,
 ,אר .רוחה")אתלשבורמסרגליםאינם tשליהקונצים

 .היאהעולם~אתפרף hתהיאמשעןנקודתלהיתנו"אם
לתקרה".אותוותדביקלמעלהאותותזי:וגק
הוא · rהרדבשלהאהבה .שידישמבטאיםהעמוקהרגש
אלאנשים"מ~'שנאתנובעשאיננוהאהבה-שנאה-יחס

לס-ם/כמולהמכור"אני :בל·נסהבלתיהמצבמתוך.
אבלבלעדיה/להתקיים/אוכלשלאליאמדההיאפעם
בלעדיה/להתקייםארכלשאניברורשטריות/כמובןזה

משוםזהחיים/כזהלקירםלקרואאפשראם. tספקודק
אניזאתעםיחד:לסם/כמולהמכוראנישכאמוד/
כמולה tמכרדואניהואיל~מוזר _רזהעליה/מצפצף
 . .ומצפצף".מכורלסם/
אלהמדברתטובהשירהשל-האחרון-שהמבחןדומה

אללדברויכולתהשלה,האוניברסליותהואלב-ה
אתראיתיואני-המשוררשללעולמו _שמח;ץא'נשים
לאאםאנימינכתבת,חי~אליכאילוהררכיץשלשירתו

רקאתגבוהה/כ.בוהההריבודיםכלוחדףהכל/"ככלות
ולעשות ,להזדיין~שאוהבתמפרלין~קטנה/יהודיה

ז'ארמונט,לעשרתשונאתאני(דווקאפעם/מדיט.רמרג,.
 • ,מהן).

יזלטיר'ורזיאל·ורדה

אמקורנורד~גדהטלויזיותכל
לקליטתעתהערוכות

יי
יי
י

עלחתום
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