
שלעשן""טבעותבשיריוהזמןלרהים
פזיובל •גבוגולואה

שמיולילי .·)'ב(המציאותשאחרימציאות.
פוגלווושלשיריםשניל

לויתןעמוס •מטעמיםועוו"מטעם" .",,

סומקרוני •במיליםלפחותלצאתליו

וים

רותך,ואובןקטן,רינהפז,יובלגנרסו.דיה
אליעזר,בתחגיתבנאד,וווופרץבוגר.בטי
וגבקהאונגו,מיכללואספוצ'ו,בן-ורו,וה

סמאן

רות

יווהיליאורהשיחוו,וחלאפלל,חופרישרה



,< 

הזההגיליון

התרבותיתהלאומית,מהמנהיגותהחל •כולההישראליתבחברה

 •מ"הפרליטיקה"התרחקכהשעדהאזרחים,לאחרוןרעדוהפוליטית
אדישיםאותנולהותיריכולהאינהפוליטיקהשארתהההבנהעתהנולדת

כיאםכולנו'אחריה.ארההתנתקותלקראתלהתרחששעתידלמה
הדבריםאתלקחתאפוא,מוטבהזעזוע.אתנחרששררה,במידהלא

שבמודעאלה,כלומרהרצועה,לפינויהמתנגדיםכוחותברצינות.האלה
הרואהפוליטיתהשקפהבשלארסנטימנטלית,אינטואיציהמתוךאר

ישראלית,טריטוריההכיבוש>שטחי<כוללישראלארץשטחיבכל
עלותובעיםהתובעיםכמרתם,חושבהעםשרובמה,משרםהמאמינים

מסוכנת.מלכודתתוךאלכולהישראלאתמוליכים •עם""משאלכן

שהובילההיאישראלממשלתעם.למשאלמקרםאיןלכן'רקולאלכן'
פחותולאהרוגיםאלפישמחירןמדם,עקובותמלחמרתלכמהאותנו

זכאית,הזאתהממשלהשכולים:והרריםאלמנותיתומים,פצועים,

אריאלאלאאחר,לאמוביל,שאותרלתהליךמחויבתהיאמכך,ויותר

הטילההיסטוריהשרמושבע.כפציפיסטבדיוקמוכרשאיננושררן

לכברתלהחזירלהתחילמנתעלועכשיוכאןהנחרץאתלעשרתעליו

כובש,כעםלאהנורמליים,החייםשלרותאתולתושביההזאתהארץ

כלעלבארצנו"חופשיעם"להיותאחר:עםעלשולט'כעםלא
מכך.המשתמע

לקרותלעתידבאשרמשוניםואףשוניםאיומיםשומעלאמאיתנומי

לארעשוםובכן'הכבושים.השטחיםמןהמתנחליםאתיפנואם

בחייםויתחיללרווחהסוףסוףינשוםבארצוישראלעםלהפך'יקרה,

מערכתלבנייתכוחבמשנהלהתפנותשיאפשרומאוימים,לאחדשים,

הכלכלה,לחיזוקהספרות,התרבות,לטיפוחלשמה,ראויהחינוך

התמחוי'בבתירקלאביטוילידיהבאההדלות,הרעב,הערני'לחיסול

איךהחודש.אתלגמורמסוגלותשאינןמשפחותאלפיבקרבגםאלא

מלחמה"."ערדילמדו"ולאשם?כתוב

גשם"בליל"לחולמים
השירהשללאנתולוגיההשקהערבנערךזר'שנהבפברואר'בשבעה

גשם".בליל"לחולמים •ובעולםבארץהנכתבתהמודרנית,הערבית

שמילארב,קהל'בהשתתפותביפו"יאפא",קפהבביתהתקייםהערב
האווירההעמידה.מקומותאתגםאלאהישיבה,מקומרתאתרקלא

וערבים.יהודיםמעורב,היההקהלוידידותית.חמהחגיגיתהיתה

הנחה.הח"מבלס,שמעוןפרופיסומך'ששרןפרופיהיו:הדוברים

לעבריתמערביתהשיריםמתרגמירגםוסופרים,משורריםנכחובערב

ובערבית,בעבריתנקראוהאנתולוגיהשיריהארץ.קצורימכלשבאר

כיאקווהמוצלח.היהשחקנים.ידיעלרגםהמתרגמיםידיעלגם

אר"יאפא"הקפהביתבמסגרתשירהערביפעםמדילקייםנשוב

הקרוב.בעתידגםאחרותבמסגרות

גולדברגלאהשללמותהשנים 35
מרתםאבלכותבים.שאינםלאנשיםבדרמהמהעולםנפרדיםמשוררים

המבכיםהמשפחה,קרובישלאבלםהואהראשוןרבדים.בשנימשפיע
בעל,אשה,בת,בן,אם,אב,שלהכאבזהאישי.באופןהמתאת

כלמרפהאינוהואאותו'לשאתקשהעז.שלהםהכאבאהובה.אהוב,

יJפי
•עה

שרנההשניברובדיקירם.עםאותםמאחדשהמרותעדחייהםימי

מעודםראולאאםגםשיריהם,אתשמכיריםאנשיםלחלוטין.המצב
ארמהיוצרנפרדיםאינםהמנוחה,המשוררתארהמנוח,המשורראת

וקוראיםחוזריםהאהובות,היצירותאלחוזריםהםלהפך'היוצרת.

אותם,מלוויםאלוההגות:דבריאתהסיפורים,אתהשירים,את
פז,יובלשלמסתראלמכוונתזרהערהחייהם.ימיכללעתים

גרלדברג.ללאההמוקדשתומחנך'מבקרמשורר'

זהבגיליוןעוד
מהופעתאותנומלווההואה"עיתרן'.'מוותיקיהואסומקרוני

מוותיקיגםהואשנים.ושמרנהעשריםלפניהראשונים,הגלירנרת

בתחוםתרומתו .לאורהעיתוןאתהמוציאההעמותההנהלתחברי

"חציובמדורוביקורתברשימתארבשירהכללבדרךהיתההספרות

תמציתי' •רשימה-סיפור-דיווחלפרסםשמחיםאנוהפעםפינה'.'

שבאיטליה.במילאנרסוהרבביתביקורעל •ייןומעבקצר

ותיקמשוררפלו'עודד • ' 77'עיתוןמוותיקייוצרעודנזכיר

לשיריהתרגומיומופיעיםזהבגלירןבתרגום.גםהעוסקומעניין'

פרסמנושכברארנגר'מיכללראסאנגליתהכותבתהמשוררתשל

 .בעתרננרמשיריה

תרדהלהביעצררךחשאני"דבק-הבית":במסרגתאחתהערהועוד

במשךהמפרסמתמירון'כרמיתשלנר'הקבועההתיאטררןלמבקרת
הכתיבהיושרעללשבחיםהזוכהביקורתמדורגיליון'מדישנים,

הנאה.המקצועיתרמתורעלשלו

בסר"ממר"מסר

הח"משלהערתועלזהבגלירןמגיבהמחיפהגלעדיתמרהגברת

באחרונהשהציפולשירה,החדשיםהעתכתבישלהשיטפוןדבבר

במסרגתטענתי' .בכללהספרותקוראיואתבפרסהשירהקוראיאת

המסריקהאתהמלא,החרוזאתלהחזירטעםשאיןבודדות,שורותשל

רה"מלרדית'.'המליציתהלשוןואתהשיר'לשורותוהמחייבתהקבועה
השירהאתבהכרחהמאפייניםאלמנטיםאלהשאיןהוספתי'עוד

מצאהבכדיולאכלחעליהשאבדלתקופהשייךזהושכלהעברית,
הרומנטיתהתקופהעליהשהטילהמהכבליםלהשתחררהשירהלנכון

הכותרתלמשל,כך.סובראניועדייןבפרס.והשירהבכללבאמנות

גמהדרהיא •בסר"למר"מסר •לרשימתהגלעדיתמרשהעמידה

דישאיןחוששתניאךוחינני'משעשעהואשאכןומכני'מלאלחרוז
בכך.

אלגלעדיתמראתבשמחהומפנהוהתגובה,הענייןעלמרדהאני
כתיבשלבשבחםדבריםהפעםמופיעיםברלריתן'עמוסשלמדורו
 •כלבבה.דבריםשםשתמצאמקורהאניהחדשים.העת

;g 15· ,Y)' 
~ ... ..,.,,.../' .. " 
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ןןוו l.Auהמ=כצתו
רחבמזזזימ,וווביבססוצקבר:ארבהם

מבוא:וחקריםמיידישתרגםישיר.ם

עובועםכרמלהוצאתחושב.בנימין
עמ' 374 , 2005

 19שלשרנותמתקופותתרגומים

שללשירתוומתרגמיםמשוררים
משוררימגורליסרצקבר'אברהם
מחייכת"יד •-20ההמאהשלהיידיש
 /נלטשת.אליממרחקיםרוקה;
במישמשיתלוטשר~ה/שעדכיהלום
-ניבטתבשחוקתהיה//שידהגשם.

כךלבבות!/מכניעשלשחוק /
לההיואילונובטת,/חיתהמוסיקה

עמ'ודקה',מחייכת('ידאצבעות"

288 (. 

סרצקבראברהם

ת iד~מיכינ~ס

ישריםמבחר

בשבתישימבורסקח:ויסלבח
וייכרט,רפימפולנית:חתלרמרנו

עמ' 165 , 2004לשירהקשבהוצאת
שלמשיריהמתורגםרביעימבחר

לספרותנובלפרסכלתשימיםרסקה,
תמידמותי;שלפנישמחה"אני • 1996
עםמיד 11 •להתעוררמצליחהאבי

הצדעלמתהפכתאניהמלחמה;פורץ
אךזמני,/בתאניירתך,//הטוב

שניםלפנילהיות.//חייבתאינני
שמשרת.//שתיראיתי /אחדות

גמורה"בבהירותפינגווין,/ושלשום
 .) 96עמ'החלומות',('בשבח

קוחן.תזדעיביעחימםיזרעאלי:יוסי
עמי 92 , 2004חושןאבןהוצאת

 1מלכותנקיתימציאה"וכשבמחיר
כמוושלא/עניין.איתדביסרס,תמררת
תמיד//גיבנת,עםצולע ,המוכר
המחשבה;גםטריים,יוקרתאכלתי

לא/תולעיםיששלסרסיגלהשהמוכר
מר~רים"לאשמים .אותיהצחיקה
 ,) 62עמ'('מלכות'

 •לזםימ-ז-ריעקב:יצחקבןאלרבט
עמ' 47 , 2004גווניםהוצאת

מין ;הטעם.אתמזהיםכזרג."יוצאים

לךתודה ;אהבה.מיןופתיחה.סגירה

4 
 298גויון

דרכיםפרשתהמסמןהגורע'ב'הקיץקצתביטחוןשחיתה./הרבכהכלעל

נוספת.מתקשרהפרךעולם//מבפנים/שיםר
חציבעבריתהדיבורסתם./לאאלינו

אפשרויותהמוןיששבררה./

אתולקרבמתוךלזרוםלצמיחה./
 ,) 44עמ' ,' 95('סונטהזמן"

הוצאתחירם.בראעזיעקבי:גו

סורחריתמוסהמאוחד.הקיבוץ

עמ' 62 , 2004לשירה
לגרוףתוכל"לאשלישי.שיריםספר
תרדוףאםגםהמותך;הזהבמלואאת

לעתאטי./בעודוהים,עלאותו
שלבנהרשנחרכתלאחרשקיעה,
גדתועלהוטלתשכרבתדעשמש,/

והאורמשחיר;בענףאחז ryהנרצית;

עמ'תרכל',('לאהמים"עלמתעתע
34 (, 

חספריחבאן.חייתיליטוין:ונח
המאוחרהקיבוץהוצאתהחושה.

עמ' 236 , 2005קריאהסימןספרי

שמכתביהןדמויותבעקבותמסע

 ,טולסטוי ,פרנקו-המחברתתרגמה
 ,פושקיןלרוקה, ,ולקרלואיס

הבתיםאל-ואחריםהולובמירוסלב
מוזיאונים ,שחוונופים ,גרובהם

לזכרם.שהוקדשו

הוצאתרעים.הרגליםשיף:אגור
עמי 237 , 2004ביתןזמורה

בן-ציוןאלימלךלשערבהחירותלרחם
השתלתלניתוחעמירםבנואתמלווה
דרכיהםמצטלבותשם .בלונדוןכדב
פלסטיןבמשסותחייללילי,ג'ררג'עם

אתירם.לכיבםריםירזפחלבןתלזרפבהתפוצצותורגלעיןשאידבלשערב,
הוצאתבנורסקי,אלכסמרוסית:חורי,אמילעםבן-ציון;שהניחמסען
עמ' 158 , 2005המאוחדהקיבוץשבאישראלבמשסותעריבשוסו
מיטבשכתבוכלבים,עלסיפוריםנמלט;ישראליפושעקלוד,אתלצעור

סורגנייב,צ'כוב,רוסיה:שלסרפדיהשהפכהשוטרתליץ'מרניקהעם
סלסיקובמיכאילקופרין'אלכסנדראנאבל'ועםשקספירית,לשחנקית
ונרנין.שזויןהמפגשיםקסם.רבתצעירהנרקומנית

מרתקתעלילהיוצריםאלהכליבן
אילתזמאריחטעלגרינשפון:יוחנןושנונה.קציבת

האוניברסיטההוצאתגנזי' •

עמ' 240 , 2005המשודרתעשירהלבכה,נימהפשחר:בתחנה
שהאמין ,גנרימחסמהשלומשנתוחייוהמאוחדבוץחקיהוצאתמשרג.תע

אתלשנותהאלימותאישלבכוחהעמ' 203 , 2005
שכתיבתההמחרבת,שלהשיבעיספרה

גבריאלה,הדתי.העולםעלנסבה
הלומדתלספרותצעירהסטודנטית

סבתrזאצללהתארחמגיעה ,בפריז
שלנוכחותהיברושלים.אברתביבת

הזקנהשללצדההצעירההרווקה
לאיש,להשיאהמכליותרהמשתוקתק

מצליחהשאינהסימה,ורדתהולצד
וקונפליקטיםרגשותמחריפהלהורת,
המשפחה.בניבקרבמוסווים

לשבעיזנייחתיצרונחבקרן:יצחק
הליל'מיוריבאילקישמרתלזע,ם

(רת,)ח"םה'עחג'הקזיעז(רתנ)םי

עמ' 356 , 2004כרמלהוצאת
שללילה'ב'רזיוראהבקרןיצחק

הפותחתיתחושביצירהביאליק
יציאתאתהמסמנתפואטיתשרשרת

וער.דהישןהיאאיבה?היהשמאארדרדrז,החיההנחתמתשרשרתלעולם;המשורר

מפגשבכלהמתקייםהמגנטי""השדה
אנושי.

מערבית:צח,קזתאןבנדכאת:חווא

 207 , 2004אנולוסהוצאתחלבה.רחל
עמ'

האזרחיםמלחמתשליבירותרקעעל
נשיותבין"הנע-ח'לילמנסה

ביתייםלחייםלהימלטלגבריות."
מצליחראינוממומשות",לאואהיםת
זאת.לעשות

הלייח.שימתכזנבחז'ורז':לידיה
הוצאתטבעון.מרים :מפורטוגזית

קריאהסימןספריהחושהחספריח

עמ' 203 , 2005

ומפתההרפתקןציפורים,צייד ,ולסר
המספרת:אתהמעסיקההומרתהוא-

יבלדותהבחייה;פעמייםאותרפגשה
בהורה, . 15להבמלאתושרב,המוקדמת,

אתושרבשובמעלההיא , 40בתכאשה
ההיא.הפגישהליל

עובדעםהוצאתיןימס.עמיר:אלי
עמ' 411 , 2005לעםספריה
צעיר ,ויסמיןנורישלאהבתםסיפרו

רקעעלפלסטינית,וצעירהישראלי
הימים.ששתמלחמתלאחרירושלים

לשהיעלקםמאחירזברטונוב:ובורח
 , 2005המאוחרהקיבוץהוצאתחנשפ.

עמ' 204

ברסונוב,דבורהשלחייהסיפור
יבשראל,הריקודשבאמניותמהבכירות

שנה.תשעיםלהשמלאו

זלבנוזזקזבאלרת:ןםתנןבעתםק
תש"סו,גושןהוצאתגנן.משחתרגם:

עמ' 117

בלדות<בעיקרמתורגמותלבדותקובץ
סקוטיות>.

לפתעתופרת,/בקיטונהאיזלב"ליידי
השדאיברבקרת.//נשמעשופרקול
 11 •בשרפותרקעבקול ,ההרעליושב

שםאליתקעמערב,יתקעמזרח,יתקע
והאביראיזבל('הגברתיערב"ללב

 .) 88עמ' ,'Wןה

Mןנסןםותל

חירבם.במתרעזזירקהאייל:א.
עמ' 128 , 2004חלונותהוצאת
לעבקייםץהמתרחשיםסיפוריםקובץ
ומריותשלגלריההכנרת.שפת

בריאליזםהמתוארות-צבעוניות
יקהציםיתהחהרברקעעל-קדובהומור
 .פעם""שלוהנוקשההסגורה

ריחעאחזמירתיוספסברג:ברוך

 127 , 2004רגלןירוןהוצאתיםירזפם.
עמ'

לעילדותסיפוריצקרים;סיפורים 44
בשגרתתל-איבבשלהחייםהררירקע

היחותגן ,mכנרת""שבעהיקדרן' •-40ה
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שישמעץבתודעתהנתלשעלהכל ,דבדךפרחכל
שמותירהאוויראתלנשרםמפסיקהלאדובהשם.לו

שדרכהברגעבשפע.אותרמספקתינאיהרגהערפל.
דולךיונהאתלהלצטטמתחשקלהחלטה,מגיעה
אתה"."מאחוריךרפרפים')עצבים'באשמת<מתוך

עררם;מקולפיםאנשיםבורח;דםמשאיד;

מתמזגים;הדבריםכאןאחר;למשהוושותתים/אלכס,שלהנצחמכרכתגיבורתשדובה,דברישאם
ספר.שליופיערפל."",הבתים/בלילותקריבותכמראינוהערפלהערפל.שזהוהדימכל,יותרבורוצה
 • ,לפניךנפרשדמדומיםשאזורהפיזיתהתחרשהרק
תופרתהמציאותשבומצבנפשי.מצבבעיקרהוא

להמריא,שאפשרארתךלשכנעכדיכנפייםלעצמה
ולשחקהיומיוםצעצועיאתלרגעלהניחשאפשר
 .יותרמסאפיזימשחק
המקמט,אלכסשביןרבווחנעדובהשלהערפל
 ,הראלגיאלביןהטבעחוקיאת ,בדמיונולפחות
החלוםשללפוסטרלצלםאפשרדיוקנושאת

עללאלכסחרתםהיהלאפסיכיאטראף •הישראלי
מישלקסמו .קסמוזהשנימצדשפירת.תעודת

ערפל

הוצאתאלכס,שלהנצחמכרכתינאי:הרג
עמ' 339 , 2004כתר

אותולנהלומנסההעולםשללצווארוקולרשקושר
השםרק .אופנוען ,קציןהואהראלגיא •דרכולפי
אלכס>השםשלהגלותימהקסםכךכל<השונהשלו

התורן.לראשהאולטימטייבהצברמפלסאתמעלה
גורבעדיותרהיאאליו.להתקרבמסרבתדובה

גיאהכלבייה.מלךדורבמןבעדמאשרנעזבחתולים
לפחותודובה,להיבן,דבך,לכרועשלו,דברכומוכן,

האחורימהמושבמתרשמתלאהראשונים,בשליבם
 ,הערפלאל ,האפלאלנמשכתהיאאופנוע.אותושל
רבוריםהדמיוןצבעישברעולםהמציעאלכסאל

בסופרהואשגיאיודעתהיאהבסיס.מצבעייותר

חמאהבצבעילציידרוצההיאאבלהלחם,דרבשל

לרגעעדמוותרתלאדובהלאלכס.הגעגועיםאת
אולי.הערפל.נמוגשבר
המילהאתלפרקהמצליחדומןהתברגות,רומןזהר

לסייח.לא ,לוותרלאקסבות.לפרודות"ערפל"
הסלנרבליתלמלכודתלהירגרמתפתהאינהינאיהרג
הגיבורהאתמסלסלתהיאהתברגות.סיפורישל
עמודאתמזקיףמהםאחדשכלעולמותיבןשלה

יותרבושישבשבילאיתההולכתהיאשלה.השדרה
מכידהדובהעצור.שלסימאשרדכוריםלאתמרורים

6 
 298גל'ון

מדן-אמורוליד~,

לפניויומייםקילומטראדף:שמעון
עמ' 326 , 2004כתרהוצאתהשקיעה,

אלישנרצחת.שרשןדליהמתאדב.מנוחיןיהודהד"ר

"רומןההגדרהאתלסחוסשינסהמי .חוקרזקןבן
יודעהואבחרקיה.בקיאדףששמעוןיגלהבלשי"
לאסאותןולשחררהמתחרגרןעלאצבעותלהניח
 •שצריךהיכןיונחוהמאספורייםשהאזיקיםעדלאס
ויזמייםבקילומטרהבלשיהסיפורמיד:ייאמראבל
מקפצהמקפצה.הכולבסךהואהשקיעהלפני

עלרומןזהו .יותררחבהליריעהמארדמוקפדת
כשהחלומותקסבה.אשעלהמבושליםחלומות
החולמים.בפנימתפוצציםהםהגדולהלעירנודדים
משדרותבאהשושןדליההמשחק.שםזה •להבה
"ומתאספתשרהשלההלהקהתל-איבב.אתלכבוש
לציפורניים".";שלמה/מתחתמיתולוגיהאצלי;

התחושהאתאוחזרתהאלההחזקותהשורות
מאוהבתהיאלשרוט.גםנולדוהאלהשהציפורניים

האוכלסיריאתשוכחתלאהמיתולוגיהכשריסה.
הםהאוכלשסירייודעאדףמשדרות.האמאשל

שלהראווהחלוןאתמנפץהואולכןמדיזולמותג
האוכלסירילידהפיתוח.ערישלהשגורהדימוי

דב.בעושרשושןדליהשלעדבהאתמרהטהוא
האלההמקומותאתלהכירנהדרתהזדמנותזוהי

הקוראיכולגםלכןהאנתרופולוגיה.למשקפימעדב
לתל-איבבמשדדותדליהשלהמעבראתלמדוד

המנטלי.במפלסגםאלאהקילומסרי,במפלסדקלא
למועדוניהמערבתשובה.להיות,צריכהולאאין,
אבללתודעה,אולימקרבהגדולההעידשלהרוק

קשהזהחדשה.אגופרוסזתעללהישעןמצריך
קשהזהרגליה.כפותעלרקלדרוךשרוצהלמי
מאותהקופוןגוזרתשעהובאותהלפוזהשמהלמי

לחזורואםממנה.חכמים ,אולישלה,השיריםפוזה.
שלחודועללהישרףרצתהשדליההריללהבה,

ה·תרבותאתלהיבןמסוגלתחיתהלאהיאתו.
NEXT הביטחוןאתהתל-איבבי.הרוק'נרולשל
רצפה.סמרטוטכמרלסחוסהיהאפשרשלההעצמי

מהםלארוגכדיחוסיםפוררההיאהזהמהסמרטוט
סיבבלכרוךחבלהשנייהריבדפנינים,אחתיבד •

אבניםערימתהיאשושןשדליהיודעאדףצווארה.
פסיפס.אמןשלבידאותןמשבץוהוא
בןאלישובעיקרהאחרים,הגיובריםאותה.דקולא
ולהסתובבהשררותמןלצאתמאודמצליחים ,זקן

שבומהמקוםרחוובתכמהלפגוששאפשרכדמויות
אתסרפדיםאםדם,בעיקרודם.בשר •רגאתה

הגרויות.

אתלהויבללהולתתדמותלאמץיכולקוראכל
השוררתשביןכיווןבדליה,בחרתיאניהמסע.

הזה,במקדהשדה,שדה.ארתהלשמועהצלחתי
 •בה.להתאהבפירושו:

סומקרוני

 1בד 1אדכשירנכנסת

עלספד 1כדויוצאת
 1אובדנד

הוצאתהבית,נרפיאיתן:ארבהםחלי
עמ' 64 , 2003ירושליםכרמל

 •שערים>משלושה<הבנויהספדשלהשניהשער
 ,לספרהשםאתשנותןהוא •הישן"היבת"נופי

אשיננו.היבתהואולידי,קרובהישן,היבתבמקוצר;

משררה Home Visionsלאנגליתהספרשםתרוגם
ליבתקשוריםדורותארבהעמעט.הזויהמשמעותלו

האב, ,כדבשאיננוהראשוןהדורוהסבתא,הסבהזה.

כמקוםהיבתאתמגדירשיריתהלאבשפתואשר
ואוכלמקרםשלשפערבוואורחים,ילדיםההומה
ל~ס-חלוםרגגירי"מפריחואחיההמשוררת,לכולם.
על i:רכו ••אחדיזם ••אידיאליםחורג •.שמיו
הדודחייו";אתחצההכיבש ••חלומותיוקרון

נערךשלוהמצווהדבשסקס ,הנכדהואהריבעי

המפוארהכנסתיבתלמרות ,הישןהכנסתביבת

אתארבהם-איתןחלימחרבתבכךשנבנה.והחדש
 .הראשוןהדורעםהבאהדור

היבתתחילתכך ,זדה"מעירכמרחוזר;מאדם"אדם

השניבחלקוהספד.אתהפותחבשירהחוזרהשירי

זר"מכוכבכמרחוזר;מאדם"אדםשיראותושל
כמרחוזרמאדם"אדם ,השלישיבחלקוודחוק:
 ,הספדאתהפותחבשער ,ימינובתזדה"מתוכנה



לחלונותמחוברים"אנו :' 2000'חלונותהנקרא
שקט"ביןאומרגש" E-mailלפספסלא , 2000

הרף"ללאשירים;מתקתקים/הקלידים;לסערה;
 ,) 18<עמ'

בעזרתגםורחבה,גבוהההמחברתשלהמראהזווית

 ••אדמוניסוסגב"עלרוכבתהיאבוהחלום
ביןזורמים/וכחידקל;כפרתהמושכות/
המוקדשהירחעםמחבואיםמשחקתאצבעותי"."

בציוץ"רואה :'אלפרופסורענן"סירתאל"מגיבה
 ,) 24<עמ'היד"בכףמגדתשרואהמההציפורים;

"צלבישם,דווקאושם,היהודיהרובענוףאת
השמים".אתדוקריםסהר;ורבעיכנסיות/

שריטותאכןחושףנשרט","נוף 1השלישיהפרק
פרקזהוצמיחה":ללאבקורנחנק"דשאעמוקות:
במשפטים"מדברים;בונעוריםמאהובפרידה

 1אוהמילים":ביןכפול;/רווחעםסתמיים//

 .ההשתייכותמפחדשפתי/עליבשהישן;וךי"הח
ביחד/שנים/לידך;אותי;השאירהידי;אוזלת •
הגורמים 1לומרניתזגירושין","שירי :לדב" /

שלהשיריהכוח .בשרועלהחוויהאתלחושלקורא
רחוק ,כמוניקוראלהביאומצליחרב,הואהמחברת
עםרגשיתלהזדהותחיים,ובניסיוןבגילמהמתואר
גירושים.כדיעדאוהבים,זוגבניהתרחקות

יריעה,מרוחבהשואבתהמגוונת,השיריםלשון
מהכאןטכניתמחשבשפתועדהיווניתמהמיתולוגיה

לשמשהיכולותשורותלעתיםמולידה 1והעכשיו

ומוות"לידה :למשלכשלעצמן:פתגמיםאמרות
ויוצאתאהבה;כשירנכנסתמחשבה/במהירות

עננים/מציירתאלוהים"ידאואודבנה",עלכהספד
קורעת".זדוןורוח

המציאותהיותלמרותכינכתבהספרעטיפתבפנים
הרחוקהמצוקה,שלמציאותוהציבוריתהאישית
אברהם-איתןחלישלשירתה ,השירימהביטוי
להגיעהמודרניים,התקשורתאמצעיבכלחותרת,

תקווה"והיאריאלייםבחומריםעוסקתהזולת.אל
המשוררתשלבמילותיהאו,שם.נכתבכךלנחמה",

הבא"האלףשלהראשונה/בשנייהאהבה/"פרץ
 .) 55<עמ'

מזכירהספרעטיפתעלהאיורמסוימת:והסתייגות
 1ולתחושתי 1עשןארובתעםאירופימזרחביתלי

אברהםחלישלבפניהגם .הספרלשיריזרהוא
מאשרונשמהרוחיותרהרבהיששבמציאותאיתן

שלהאחוריבשערהמופיעיםהנערהשלבפניה
הספר.
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מחויבותיימת jואם 1ד

לזכויותחוו,תית
חברתיות?

חברתיותזכויותוהן:ומומיבסטבןאבי

מסיעמדהניידכלכליתומדיניותבחוקה
מרסלדמוקרטיה,הישראליהמכון , 49

עמי 128 , 2004

חברתיותזכויותשלהעיגוןסוגיית
הכינוסהציבורית:המועצהבחוקה,

 8-7תשס"ג,בכסלו 'ג·'בהתשיעי
המכוןירושלים, , 2002בנובמבר
עמי 385 , 2003לדמוקרטיההישראלי

חומרלפרסםמרבהלדמוקרטיההישראליהמכון
החברהבתחומיהציבורילשיחתרומהבושיש

המטפל 49מס'העמדהניירהואכזהוהכלכלה.
יותהחבותבזכויותוממוקדתבהירהבצורה

הראשיתהחקיקהבחינתתוךהכלכלית,ובמדיניות
ריבעיופרקפרקיםשלושהכוללהספרזה.בהקשר
בסוגייתוהשלילההזכותנקודותאתהמסכם
בחוקה.חברתיותזכויותהכללת
המועצהשלהדיוניםפרוטוקולבפרסוםהדיון

בנובמברשנערך ,התשיעיהכינוס •הציבורית

העודבהמצעםצעמועלחוזראךפרטניהנו , 2002
זאת,עםכמקראה.פרוטוקוליבסיכוםשמדורב
חמישהגםמופיעיםהמושיבםשלושתדיונילאחר

אבישלהמשותףמאמרםשבהם,הראשוןמאמרים.
זכויותהכללתונגד"בעדוהןומומיבסטבן

לפרקלחלוטיןכמעטזההבחוקה",חברתיות
כן • 49מס'עמדהניירהמשותףשבספרםהריבעי

ארבעההכוללגביזוןרותשלמאמרהמופיע
שנימעניינים,השוואתייםחוקתייםנספחים

הצעתנוסחוכן ,פרזנחשוןשלקצריםמאמרים
החוקהועדתמטעםחרבתיות"·"זכויותהיסודחוק

ומשפט.חוק

מציגהודהןבסטבןשלהמשותףבספרםההקדמה
קבוצותלאפייןניתן"האםהמחקר:שאלותאת
זכויותשל<בהקשרהחוקתיהמודללפימדינותשל

באיזוהשנייה,אימצו?שהןחברתיות-כלכליות>
לזכויותהחוקתיתהמחויבות ,בכללאםמידה,

למעשה?"למדיניותמתורגמתחרבתיות-כלכליות
 ,) 5<עמ'

במרכזהעומדתהסוגיההיאזואחרונהשאלה

הפרסומים.בשניהדיון

בשנילדיוןהעולההשאלההאופרטיביתרבמה
לצמיחההשוויוןביןהקשרשאלתהיאהספרים

הכלכלית.
מגדיריםגםאלאבזכויותדניםרקלאהמחברים

הקיוםזכותהן:חברתיותהזכויותחמשאותן.

יסודילחינוךזכותסוציאלי>,<ביטוחהמינימלי
 ,לדיורהזכותבריאות,ליבטוחהזכות ,ולתיכון
שדווקאלצייןמענייןהעודבים.זכויותעלוהגנה

8 
 298גליון

הימיןמחנהשלהציוניהמנהיג ,ז'בוטינסקיזאב
הואהליברלית,עולמותפיסתלמרות 1הלאומי
לאמור:המ"מין","חמשעיקרוןאתשניסח

'הצרכיםבשםאותומכניםשאנו 1"."הדבר

שהיום 1הדבראותו •רגילאדםשלהאלמנטריים'
ולהרעישפרנסהולבקשעליולהילחםצריךהוא

חמישהכולל-זופרנסהמוצאכשאינועולמות,
אתלחנךוהאפשרותבגדיםדירה, ,אוכלדברים:
מחלה'.'שלבמקרהלהתרפאוהאפשרותהילדים
עולמו •בלעמשהשלספרומתוךהמ"מין"("חמש

 , 1972ת"אדפוסים,הוצאת 1ז'כוטינסקיזאבשל

איןחברתיתמבחינהאחרותבמילים ,) 253עמ'

לתפיסהדמוקרטיתהסוציאלהתפיסהביןרבהדבל
<המינימלית>.הרווחהבמדינתהמצדדתהליברלית

אתהמשותףבספרםלהציגמיטיביםודהןבסטבן
<למשלבקריטריוניםהשימושמעצםטיעוניהם

הרכייבםלדירוגהקריטריוניםאתהמסיברהנספח
ובתרשימים. ) 64 • 63בעמ'הדמוקרטיה,מדדשל
למשלכזהוסבירה.ההצגהתמידשלאחבלאך

מגדלתזכוכיתהדורש 18בעמ' 2מס'תרשים
 .בולעיוןכתנאי
נראהלעתים 1ורבורקריאספרהנושיבסודוספרם,
"ניתוחבסעיףהדיוןלמשלכמולמומחים,כספר

המודלאת 29בעמ'המציגררגסיה"באמצעות
עלבהירדיוןמתקייםזאתלעומתהאקונומי.

למשלכמוהדמוקרטיה,שללהתפתחותההתנאים
עלהדמוקרטיהבהשלכותוכן , 47-45בעמודים:
נסובמענייןדיון .) 52-47<עמ'הכלכליתהצמיחה

"כאשרכיהטענהסיבב ) 56-54עמ'בעיקר<ראה

מהרצומחהמשק 1יותרקטןהכלכליהאי-שוויון
חדאינםהאמפירייםהממצאים ,) 52<עמ'יותר"

מדיניותכיהעריכוריבם"חוקריםמשמעיים:

החרבתייםוהשירותיםההכנסותחלוקתלשיפור
אתיקטינוואלוופרורגסיבייםכדביםמסיםתחייב
אולםהצמיחה.אתזאתובעקבותלהשקיעהמניע
להגברתכימצאוזוהשערהשבחנומחקריםחמישה
חיתהחברתיותהוצאותשלולמגווןהמסנטל

התרצו.צמיחתעלומובהקתחיוביתהשפעה
מובהקתלאאךשליליתהשפעהחיתהבשלושה
 .) 59<עמ'מובהקת"ולאחיויבתובשניים

'האץר'שלהכלכליהפרשןסוברהמחרביםלעומת
נקזקהואיחדיו.ילכווצמיחהשקיצוץרולניקגיא

באוצרהכלכליהחשבדלינהירוןד"רשללמחקרו
בהוצאהיךיןהיבןרבוךמתאםיש nכיעולהממנו

"היילכורולניק<גיא nהצמיחהלביןהציבורית
 .) 8.9.04'הארץ',יחדיו?";וצמיחהקיצוץ

כיודהןבסטבןהמחרביםטועניםהפרקבסיכום

ערכיםהםוצמיחהכלכלישוויוןדמוקרטיה
 ,) 61<עמיהדוקיםגומליןקשריביניהםשקיימים

שוויוןהאימקורותעלהנסבהשלישיהפרק
המקורותעלועומדבהירהסקירהמיבא 1בישראל
הממשלה.השפעתאזתובכלל 1השוויוןלאיהשונים
הבעדטיעוניאתהמחרביםמציגיםספרםבסוף

בחרקה,חרבתיותזכויותלהכללתבאשרוהנגד
נקודותארבעלעומתזכותנקודותעשרהשתים

הדרבים,"מטבעזה:לסיכוםהסיכוםוכןשלילה,

חרבתיותזכויותהכללתנגדאובעדההכרעה
לכלשניתןהיחסימהמשקליוצאפועלהיאבחוקה
הסיכוםכיסובריםאנוונגד.בדעמהנימוקיםאחד

הדעפתשללכיווןנוטההנימוקיםמכלולשל
זכריותעלהצהרהבחוקהתיכללולפיההחלופה,
עלשיפוטיתביקורתבלא·כלכליותחברתיות
המשאביםהקצאתבנושאהראשיתהחקיקה

הזכרתאתלכלולחשוביביחודהמדינה.בתקציב
 ,) 102(עמ' nסוציאליליבטחוןהזכותואתלחינוך

זכויותשלהיעוגן"סוגייתהפרסוםשלעמודיו 385
עמודי 128לעומתנופלים nבחוקהחרבתיות

להציבעניתןאזתעם , 49מס'עמדהניירפרסום
מרמישללמשלכמומעניינות,הרצאותמספרעל
בןאיב ,יבשראל"שוויוןהאי"מקורות •והן
כלכליתוצמיחהדמוקרטיה"שוויון •בסם

נחרץ"האםגיבזוןורותיבנלאומית"באספקלריה
חישובתוכלכליות".חרבתיותלזכויותחוקתיעיוגן
ובמיוחדהמקראהשבסוףלמאמריםישממששל
חרבתיות".זכויותהיסודחוק nהצעתאתלצייןיש
בסוגיה,מחקר mעםלכתובהקוראדבעתאיןאם
הצנועהעמהדבניירלהסתפקבהחלטיכולהוא

היסודחוקבהצעתרקבעירןולהסתפקבהיקפו
 •הכרס.עבתשבמקראה

ברבעיוסי



שלמבריוןדיוו,ן
ך,אולטימטיביך,תלוש

ת"סמבואות:חררשלילה,באונס:וזיונה
דבראחריתמאנגלית,תרגוםאליוט,

 , 2004כרמלהוצאתלשם,גיוראוהערות:
עמ' 204

דז'ונההיפהפייההאמריקאיתוהאמניתהסופרת

הגוליםקהילייתעםנמנית ) 1982-1892 (באונס

שעברה.המאהשל-20הבשנותבפריזויצרהשחיה
באמנות-הניסוייםסוגילכלפורהכראזחיתהפריז

שחסרויצירהוחופשהשראהלהםוהעניקה-כבחיים
הגדהמקדשיובשארב'פלור'נפגשוהםבמולדתם.
החדשיםהזרמיםונדונוהותוושבהםהשמאלית
לכלשנפוצהתוססת,קהילייהויצרובאמנויות,

ממשלתוכינוןהנאציםיבדיצרפתכיבושעםעבר
המתוארהאנושיהקרקסנטועשבהפריזזו .וישי

מעוותותאקסצנטריות,דמויותאוסף :חבזרשלילה
 .בזוזוניסוייהןאתשעורכותוהרסניות,

האמניתשלדמותה<בתהאמריקאיתווטוריבן
כובשתבאונס>,דז'ונהשלאהובתה ,ורדתלמה
בסדרתיות,אותםונוטשתכנשיםגרביםלבבות
ומבטיחהפולבייןפליקסהווינאיליהודינישאת
אתגםעוזבתהיאבמהרה.ממנושתסתלקלעצמה

לטובתמסתורית,בהפרעההלוקההמשותף,בנם
אותהממשילההמיוסרתנורהנורה.אהובתה

שאוהבזהזולתאישדוחהשאינהמנוסהל"יצאנית
שבפניוטרנסווסטיט, ,או'קונרד"ר .) 7<עמ'אותה"

לץמעיןהואמכאוביהם,אתהרומןגיבורימתנים
האהבהסיפורשלסופואתהחוזה 1יחדגםוניבא

הפורענותאתגםכמוונורהוריבןביןהאומלל
החורבןאתמבכהאו'קונורהכול.עלשתבוא
מבקשהואשבאמצעותופוסק,בלתיבמללהעתידי

החרישית,הקטנה,ויבבתהקינתהאת"להטיבע
יותרלנסבלתחרפתהאתלהפוךכדיהאנושות,של
אליוטת"סכדבריפחות",לשפליםייסוריהואת

 .) 9<עמ'לספרבמבוא

להיות.נחזותשהןמהאינןבספרהדמויותכלכמעט
ששמהרבלינאיתקרקסאמניתרופא:אינוהדוקטור

הדמותאשה.ואינהגבראינה-גבר-'מאן'

הרודף ,יביןפולהיהודישלזוהיאמכולןהחמקמקה
אצילעצמוהואאצולה.סממניאחריבכפייתיות
נולדשהרי ,איננושלםיהודיוגםמפוקפק
בלתימצביםאלףמהצטלובתזרים,דמים"מעירוב

 .) 23<עמ' 11אפשריים."

רקלאהיטבניכרבאונסשעיצבההיהודידבמות
אלאכתיבתה,אתהמאפיין ,הפרוסטיאניהסגנון

פרוסטשייחסהנלעגיםהמאפייניםמתוכנו.קצתגם
הפארסה.מסממניבאונסאצלחורגיםליהודים
היאומושחזותמדויקותאבחנותשלבשורה

האולטימטייב.התלוששלמרביקדיוקןמשרטטת
לגזע.בןבכלטבועההנודדהיהודישל"פסיעתו

תרגישתמידומתי,ובפוגשאתההיכןמשנהזהאין

ארץ-מאיןמשנהלא ,כלשהוממקוםבאשהוא

אדמהכרבתבה,משהתגורריותרשסוףכלשהי
שכן-לרשתהיוכללאאךממנהשניזוןמוצנעת

מקוםמשוםשהגיענדמהנמצא,היהודיאשרבכל
שלושההיופליקסשלשמולשמעמקום.לכל

שעברבשובעאותושראונשבעיםיותראואנשים

 .) 22<עמ'אחת"ובעונהבעתמדינותבשלוש

"רקאדם;ולשוםלשומקוםאמתזיקתאיןלפוליבין
ובכל .) 23(עמ'קשר"בתורלואפשרימיליםגיובב
והיא-הערבאלליהודי:לוישאחתזיקהזאת,

מתרפקפדליביןקנאית".ל"דבקותאצלותופחת
אצולה,-הישנה'"'אירופהשלעברהתפארתעל
המפואר"הערבכיחשהואמלוכה".רוממות,הוד

ייכנעאם 1הצורךדיראשירכיןאםבמקצתיתקון

בתנועותמחפשהואראש,מרכיןכבוד."וירחש

לולרחוששראויהדבראתומהירותמתנודדות
במסעדותהראוי."הקפהיבתהראוי'הרחובכבוד:

'מישהו.'""להיותעשוישהיהמילכלקלותקדהוא
 .) 23<עמ'

-פולבייןשללבושוסגנוןכמוחיצוניסממןגם
עשויהיהשלבושובעולםסקסהיה"לאאשר

שולית-זואי-הלימהיהודיות.מבטא-להלום"
היהודיאצלנעוצה-עקרוניתאךלכאורה,
למלוכה- ) 23<עמ'לכל"מוכןלהיות"בשאיפה

לפורענות.או
'אחר'השלכךכלומושחזמדויק ,תמציתיאפיון
-'אחרת'עצמהשהיאמיבידירקלהיכתביכול

רואהנצחית,לא-שייכתבעמדתבמפתן,ניצבת
מיטיביםואמניםשיהודיםתפקידזהפגע.כלוחשה
למלא.

לפניכשנתיים--1937באורראהחזרשלילה
דבריחזה.שאותו-אירופהשלחורבנהתחילת
עלפראפרזההםהספרבסוףאוקונורשלהתוכחה
נבואתעל<המבוססתהנוצריתהדיןיוםתפילת
אתזכרו-לכל"הקץצפניה>:הנביאשלהזעם
תמרורים"ובכיערבהזולתכלום,לאכעת-דרבי
 .) 187<עמ'

לסירוגין.ויפהפהדוחהמטריד,ספרהואחזרשלילה
בתרגוםאלהאיכויותלבטאמצליחלשםגיורא

יצירההיאשכתבאחרית-דברבמיוחד.מאתרג

ובהארהרבקעבספרהקריאהאתהמרתדבלעצמה,
היוזמהעללתודהראויהכרמלהוצאתמעשירים.

 •.הערבילקוראחזרשלילהשבהגשתהתעוזהועל
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נבלאוגיבוררע,אוטוב
פלסיוסי

הברדלסגבעליפתח-בל~ה:אילה
עמ' 175 , 2004גווניםהוצאת

ערבות,נוריתשלהפסיכולוגייועץה
לה,מעירהברדלס,גבעלהרומןגיבורתו

נוריתהכללי".אלמהפרטיבורחת"היאכי
בידהמסייעלפעמים"הכלליכי ,לועונה

הקוריםאחד .) 55<עמ'הדברים"עםלהתמודד

הבולטותמסגולותיוואחת-לרומןהאופייניים
 ,והייחודיהפרטיהסיפורשלשילובוהוא-

הראשית,הדמותשלפעמיהחדגורלהסיפור

סיפורהוזמנים,מקומרת,המקיףהכלליבסיפור
לתחילתרעד-20השנותלמןישראלארץשל

ישראלעםשלוסיפורוהשלישיהמילניום
האחרונים.בדורות

והיאבאמנותבתרפיהעוסקתערבותנורית

העלייהמחלוצירברריס,צליהשלבתם
:· 

במלחמתאביהנהרגפעוטהבהיותההשלישית.
כמתנדב,נלחםשבהמלחמה ,בספרדהאזרחים

בכוחותארתהגידלהבמקצועה,אחרתראמה,
דבניאלמאוהבתנוריתחיתהבנעוריהעצמה.
פי<רעלהרריהשלחבריםזרגשלבנם~לע.ד,

שלימיםמיאביה>,מצדאחיה-למחצה,שד riה
לאזראהבתהמפוקפק.פוליטילעסקןהיה

אהבתובה,שזכתההאהבהואילונתממשה,

לחייו.קץשםשהלהלאחרנקטעהמתן,של
כילדששרדעוברת,לאברהםנישאהנורית
במלחמתונלחםארצהעלההשראה,את

אברהםעםשלאחריה.ובמלחמותהעצמאות
ילדיה,שלושת-משפחתהאתנוריתהקימה

משלהם.משפחותהקימוהשניםשבמהלך
הגיעהשתיקות,עמוסתאךהדוקה ,זוזוגיות

 ,'-77בשנתאברהםשלמותועםלקצה

לאחרלהגרםשהואמכוונת,מטוסבהתרסקות
בלבלב.חמורמוםאצלושנתגלה
שלהראשית,העלילהאוהמסגרת,עלילת
שלהתאלמנותהאחרישנה 19מתחילההרומן

10 
 298גויון

בספטמרב-11בומסתיימת-1996בנורית,

נוריתהתאומים'.'מגדלינפילתיום , 2001

לאחרניתוח.לעבורונאלצתהמעיבסרטןלוקה
מחלימההיאהכימותרפיוהטיפולהניתוח
משמערתירבצומתהםוהניתוחהמחלהלגמרי.

שלבחייהםגםאחתלאשהם<כפיבחייה
חיהיאתמאיריםהם .אחרים>ספרותייםגיבורים

חדשה,עצמיתמודעותשלאורהחדש,באור

שליותרעמוקהראייהלידיאותהומביאים
חלק.בהםשנטלוהדמויותושלחייהאירועי
שללאמיתרהוא, ,הערבאל ,לאחורהמסע
ונחשףהולךובאמצעותוהרומןשלעיקרו ,דבר

גםמשתקפותברנורית,שלהפנימיעולמה

מתמזוגתובובאותיהןההיסטוריותההתרחשויות

האישיים.זיכרונותיהעם

באופןהמתקדמתהראשית,כעלילהשלא

מןהעלילתייםהחומריםמופיעים ,לינארי
כרונולוגיסדרללאוהרחוקהקרובהעבר

 ,אסוציאטיביימיפגגירןהיפיעל ,גדרמר
מפוזרתהשונותהדמויותעלכשהאינפורמציה

מנחות>כותרות<שלכולםהרומןפרקיבין
מרזונשזרותהעלילותאיןהזיכרון"בממלכת

גםוזהו- ) 144<עמ'התרחשותן"סדרפיעל

עיצובהרומן'מעוצבפיושלע ,הצורניהעיקרון
מיוחדת.אמנותיתאיכותלוהמעניק

בשנינוריתשלהתצפיתמנקודתכתובהרומן
 ,שלישיבגוףסיפורמקבילים:מודוסים
אלבלדבי>באופןלא<אםבעיקרהמתייחס
ודפיםבה;המתרחשואלהחיצוניתהמציאות
 ,ראשוןבגוףהכתוביםנורית,שלמיומנה
לירייםיסודות ,אופייניוידוייכבטקסטובהם,

ושימושעזהציוריותבולטים,ופנטסטיים
גםשמתקשר<מהמיתייםבאדכיטיפים

הסמליםובעולםהחזותיתבאמנותלעיסוקה

שלה>.
הפנימילעולםהחיצוניהעולםביןהמתח

הדומןאתמלוויםאיתרנודיתשלוהתמודדותה

בניגודיותגםיבטוילידיבאיםהםאורכו.לכל
לאינסראיסייב~ת,דצירנלי~תביןובהתלבטות

לחריג~ת.נררמלי~תיבןלדמיון'ממש~תבין
שלעובדתהרקעעלמתחדדיםהללוהניגודים

באנשים,שמטפלתכמיכתרפיסטית,נורית
עםמתמידבקונפליקטמצריהפנימישעולמם
מעודרתהשמחלההחשדות,התובנותהצמיאות.

עםיותרהדוקמגעלהמאפשרותבה,

רעםהכמוסיםמאווייהעםשלה,רגישויותיה
הדירניסיהיסודאלהפנייהמכאןזיכרונותיה.

גבעלהרכובדירניסוסאלהאדם,שבנפש
-הדקמוניםלפעמיםשתיאררהו<כפיהברדלס

-4ההמאהמןבפסיפסמופיעהוא ,למשל ,כך

מוקדוןאלכסנדרשלבארמונוששרדלפסה"נ,
הספד;עיטפתעלוהמופיעלה, eהולדתובעיר

~" 

הנאבק, ,הלוחמניההיבטאתמייצגהברדלס

עוסהכשהואהזבהקשרהמצוירדירניסרס,של

"זהרלרבדלסים>.רתומהוכרכרתוברדלסעוד
ואל'אנושבןשלשילובכלאיים,יצוראותר
בין ,לשיכרוןתבונהשביןהגנרלעלהחי

והפורקןהייןאל ;> 13<עמ'לחלום"מציאות
המשחרר>,-'לרסי~ס'מכינוייו<שאחדהיצרי

אל-לאפולוובניגודוהמשחק,הדרמהאל
יבומנהוהבלתי-מדרסן.הפרועהיצירתיהדמיון

דיוניסרסאתרואהאני"לעתיםנודית:כותבת

במשעולועורבחומקהרבדלס,גבעליושב
הרוכבאליךמתגעגעת]אני ... [ממניהרחקלא

"כרבאחד:ובמקום ) 14<עמ'הברדלס"גבעל
שאניככלאך ,אליתקרבמתיתוההאנישנים

ליפולומוכנהגשתנד ,אליךשועטת
עלשומרממני'אתהמתרחקכך ,בזרועותיך

מושךדיוניסרס .) 137<עמ'בינינו"קבועמדחק

סכנתהסכנה,מיסודגםבוישאךומפתה,

לטובעלעוליםשלוהדבשבאגםומרות:ארנון
 ,פערולרעוההז,האגםשפתעלעומדוכשהוא

האדומהולשרנוחשופותהחדרתמלתעותיו

 .>םש<קורבנואתללקקשלוחה



ביטוילתתונשנהחוזרצורךישלנוריתברם,

ידיעלקפחשנת ,הרגשילעולמהיותרמלא
שעלחינוךדורה,ובניהיאשקיבלוהחינוך

מאורים,חסריונקיים,זכיםלגדול"עליהםפיו
אתלבצעכמוסים,רצונותשלרטטללא

בארץהזאתבהוויהעבורםהתפורתפקידם

 ,) 171-170<עמ'ישראל"

שלערכיה-נוריתחונכהשעליהםהערכים
צדקרודפתתובענית,סוציאליסטית,ציונות

ופוריטניתצדק>לרדוףמתיימרתלמצער<או
~ליה,אמה,ידיעלמכליותרמיוצגים-

נאבקתבלתי-רגילה,בגבורהאותה"שגידלה

<עמ'ממעמקים"שעלוהןמונייםהכוחותנגד
הצדקובשאיפתבעקרונותיהתמידחמושה ,) 67

משחרכמההנוריתמתפשרת.הבלתישלה,

-לימיםאותהומוצאתאבלדמותילדותה
שיסודבעלה,באברהם-כמובן ,חלקיבאופן

פסיכיאטררם,בצביוכן ,בשמונרמזהאבהות

בלדב>רגשיהואהקשר(איתרלעבודהוחבר
אחרהמתחקה ,אמריקאיתיאולוג ,ובגד-ג'ון

סיכויכשמתגלהואולםהנצרות.שלמקורותיה

עליה ,חישאביהככוזב>,מכןלאחר<המתברר
עליהשעטתההצדקאלתממחלצותט w"להתפ
החוצה"לפרוץלאבהכמוסותלכמיהותיהולתת

 .) 156<עמ'

"באופןבתהאתלחנךהשתדלה~ליה
העידושלההזעםהתפרצויותאךרציונלי",

ביצרים,ברגשות,מאבקההיהקשהכמהעד

"שובשהיאתוךמודע,הלאשלבכאוטיות
הפנימהנוריתבעולם".סדרמשליטהושוב

("שאיפתאמהאליהשהעבירההמסריםאת

שמורהיהשלעתיםמדדהיתה~ליהשלהצדק
עמ'השנים",עםלנוריתהועברווצפניועמה
בצורה"חומה"מוקפתאמה,כמוהיא,גם .) 122

עלמחפה "יעל>,בתה,זאתשמנסחת<כפי
לצעמהלשמורזכותהעלועומדת~כלה"תרככי
-והשתיקההסודהכמוסים.סודותיהאת

מוטיביםהם-וההיסדקותהשבירהולעומתם

שלה.סודותיהדמותולכלברומןבולטים

ב'תחושתוביצרים,ברגשותקשוריםהסודות

אומרתכןועלה'רציו')שלניגוד<שהםבטן'
האב,שלדיברואפל""זיכרוןאותועלנורית
כל"מסתתריםבהאשרלבטני""ירדשהוא

כאילוהואהימיםברבותהאפלים".הסודות

ממאיר.סרטנילגידולוהופךמטמורפוזהעובר

לבוריםאהבתןונורית,~ליהשלהמשותףסודן
אהבה-שנאה":"יחסיביניהןשמקבעהואהמת,

והבתהאםיצרושבהיחסים,מערכתזוהיתה

מושאשבמרכזוביתהעושהדיאיידה"מעין

והאבהאיש ,צ'ורניבורים ,החבויאהבתן

שלסמויאבלאחריווהשאירמעולמןשנעלם

~ליה .) 66<עמ'וגעגועים"חסומהאהבה
נשיותהואתהפרטיאושרהאתלמשעההקריבה

k. וה/' pt) ,י.-/f ה~

 ohדו:;ג? ג;:~ &

עללהלספריכולת"מבליאךבתה,למען
בהתברגותה,בהלתמוךמבלי ,) 66<עמ'אהבה"

שלנשיותהמימושלנערות.מילדותבמעבר

וחיפושיםבגישושיםאפואכרוךנודית

ממחישיםתל-אביבבחוצותהליליים<שיטוטיה
ומיוחד",חידי"רגעאחדמחפשתהיאזאת>.

הכובלות,תיהווממסרגהשגרהמןהחורגרגע
להלהעניקחיתהעשויהשאותו ,דיוניסירגע

תוםעםלדניאל.הבלתי-ממומשתהאהבה

בנהודניאלכשזינהאברהם,מותעלה'שבעה'
ניסיוןהאחרוןזהעושהנורית,אתמבקדים

והיאנודיתעםארוטיקשרליצורוכושלרגעי
שמגיעריבם.ימיםזהלרגעש"ייחלהמדגישה

 .) 118<עמ'ומיוחד"יחידשהואזהרגעלה

יוםמלחמתשלבעיצומה 1לכןקודםשנים
נעתרהבחזית,לחםכשאברהםהכיפורים,

היאעמה.להיפגשדניאלשללבקשתונודית

ארוטיותציפיותכשכולהלפגישההגיעה

לבואתלשפוךרקדניאלביקשולאכזבתה

לאהקשה.הנפשיתבמצוקתוולשתפהבפניה

אך ,ועיקרכלל'ניאוף'שלחטאזההיה

-חמודהבגידהזוחיתהנוריתשלמבחינתה
העבידההרהוריבשל ,האישיבמישורהן

"האםהציבורי-לאומי:במישורוהןשפקודה,

זהאתמקבלהיההציוני-פוריטניהדקורום

בעלהבעודבעלהשאינוגברעםתיפגששאשה

ובנינודיתבעיני .) 48<עמ'במלחמה?"החייל
 ,-30ה ,-20השנותילידיהישראלים-דורה

מןיותראףגדולהב'עדכים'הבגידה--40וה

יעלהלאמבחינתםהזוג.בבןהאישיתהבגידה

אושרואתלמ~שינסהשמישהוהדעת,על

מנגדנפשםמשליכים'בנינו'בעוד ,הפרטי
יותרלדייקאם ,<אווהמולדתהעםעלבהגיבם

כדיבהבחרשהעםה'חונטה',עלבהגיבם-

בו>.שתמשול
מנוגדת-שליליתכדמותברומןנתפסדניאל

האידיאליסטיות,לדמויותניגודתכלית

מייצגיםהםואברהם.~ליהשלה'הרואיות',

<אםהבונההלוחמת,החלוצית,ארץ-ישראלאת

'הרואיות'בנסיבותבעלשאיבדהצליה,כי

דניאלל"הרואיות"),"פרקטיות"ביןמתלבטת
הישראליתהחברהשלהתנוונותהאתמייצג
ערבות"אברהםה'אליטות'.שלהסתאבותןואת

כךכמוהובגללכיאומד .דניאלאתאוהבלא
בגללגםושמא .) 44<עמ'נראית"המדינה
לקחהואתש"חבמלחמתכלוחם-אברהם?

עפרעבודותשלוכקבלןה'נכבה'בפשעיחלק
אותםעםנמ~ההואבד-לב''קובביצורי
מדיניותבעקבותשנתעשדוחדשים','עשירים

נודיתאםספקאחראית.בלתי-מיליטריסטית,

מסופדכיאףזה,בכיווןלחשובמסוגלת

עללאישהנוריתביןחיתהסמויהש"מחלוקת
היאנודית ,כלליבאופן .) 115<עמ'עבודתו"

שלבייחודדורה,בנישלמובהקתנציגה

אתתופסתהיאכךומשוםשביניהם,הצברים

איןכך.כלמוגבלבאופןהישראליתהמציאות
לעוניעדתיים,ביןלמתחיםזכרבדומן

הישראלים,שללאלימותםולפשיעה,

היחידים<החרדיםהחרדיתלהשתלטות
אירופית,המזרחהעיירהיהודיהםבוהמופיעים

שוב-מעולמםהניתוקאתכואבתשנודית

השורשים'מחפשידודה,מבניכרבים

שוחרתעצמהשהיאפיעלואףניהם>:ילמ
עללומדלדומןשישמהכלהדישלום,

שלהמבטמנקודתמובאהפלסטיניםהפליטים

יהודים"שונאיצרעות,קניהם"אלהאברהם:
מיצירהלדרושאין 1כמובן .) 116<עמ'

היסטורי.מחיבורשדורשיםמהכלסדיסטית

דאייתהדווקאכי 1מתבדר 1דברשלבסיכומו

לרומןשמקנההיאנודיתשלהמוגבלת
ואמינות.אותנטיות

ה'רשמית',עולמההשקפתביןהפערועוד:זאת

הסבוכיםרגשותיהלביןלמדיה'מדובעת'
ענייןדבגודםמהווהשלהמודעהלאומסתרי
סותריםרגשותשלהתנגשותםגםכךבדומן.

שלוורצונותישתיקותיואלהימשכותהכגון-

 ,דניאלאלהעזיםגעגועיהולעומתה,אברהם
מדוחיהקסמיה,על 1שלוהדיוניסיותאל

אחריה.לנוהיםמזמנתשהיא ,החווייתיוהעושר

הניגודמומחשנודיתשלהסמליםבמערכת

הזאבביןהניגודבאמצעותלדניאלאברהםבין
<ובמיתוסונאמנותהישרדותגבורה,שלסמל-

סמל ,השועללבין-אפוליני>סמל-היווני
קסם:רבתונכלוליותמתעתעתערמומיותשל

המשחקית.בתלבושתו<דניאל>היה"שועל
ולצאתלהיכנסחיתהחייומשחקותכלית

אברהםאת .) 169<עמ'שלו"השועלמתלבושת
הקיפוד:גםמייצג ,בשתיקותיוה"מתקפד"

השחור"ה"נשרהואבודים,נורית,שלאביה

שעוברת 1צ'ודני 1שמובשלהן-<שחוד
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למרותהאסוציאציהבשלוהןל"שחררי",
החתולהעםצעמהמזההברויתואילוולאבלות>:
שבשירזר-המת>באבקשרו(ךה~חררהשחורה

קטנה"חתולהעל ,הרומןאתהפותחהילדים,
רזומלכה",להיותמארד"שרצתהשחררה",

'מלכת'אמנםשהיא,ביתה,שבגינתהממשית,

החתולים.

ה.r.ומהאתוכרמןמשמשוהמלוכההמלכהמרטיב
דניאל,שלאמרזינה,ומימושה.הנשיותשל
מתלווהמלכרתהשלהדרתלאשהורגמההיא

לערמתה,ברוית,אמפתיה.ונטרלאסרםאגואיזם
תרכ~יאלמסעה-אחרמסוגלמלכותמגיעה

המלכותכסאלארתהמביאהפנימיתהווייתה
עםשהשלימהלאחררקהברגות.התברגהשל

ארבע"בתהילדהבה,החבויההקטנההילדה
אביה,בידישננטשהימים"כמהרעודרחצי

שולייםשהיאהמלך"לדרךהיאמגיעהאזרק
שבההיאהעולם":שלורחביםגדולים

ואףהתינוקתהילדה, ,) 174(עמ'יכלה" [iל"
שרביםבררריאנטיםכורמןמופיעיםהע~בר

 ,ג'נישלבסיפורהגם-אנלוגיובאורח
כלפימחאתהשאתברוית;שלהמטופלת

והןבשתיקתההןמבטאתהיאהחיצוןהעולם
שלה.הילדותיתהגרסירב

והמפויסת,השלמההנשיותאלה"מלכ~ת",אל
גד-שלאהבתונזכרתהיתרביןברויתמגיעה

דינקה.לעתהיכלהאתשפקדה"הלך" ,ג'ון
אמיתית"חמלהמגלההיאהנדירהבאישיותו ". 

מפליגהואזרחמלהשלובכוחההאל"לברואי
הואהחיים'.'"גליעלהצלה"ב"דרגיתעמה
ה"חדשים"ליהודיםשבניגודשלם,אדם

מורשתואתבקובר"נושאהארצישראלים,

"חשהרבחברתרהשנים"רבתהמיתולוגית
במשעולילטיילמוחלטחופשברוית

קולקטיבייםמהמיתוסים,עמים'.'גירתמיתולר
תעצומותאתשואבתהיא ,כאחדואישיים

(כךעצמהאתלהביןלומדתהיאומהםנפשה

שהוערבופנימיים,נוחרתבאישיותהמזהההיא

שכשמהש~רק~ןמשפחתאמה,ממשפחתאליה
ניחניםרגשותיהשאנשיהמשפחה-היאכן

גיההמיתרלר"בסיפוריחזקה:באישיות
קוזקיםולאפוגרומיםהיולאהש~רקמנית

התעוזהיהודים.עלהשוטאתהמניפים
דבמם"זרמו> :ל"צ(זרמהבסכנהוההתגרות

 ,) 142(עמ'

נוריתשלההתמודדותהיאבירתומשמעותית
וכמותם-חייההשונים.גילוייועלהמוותעם
מתיס,שלרפאיםברוחותמלאים-היומןדפי

היאעברהאלבמסעהמנוח.להנותניםשאינם
וללמודהמתיםשלמלפיתתםלהשתחרראמורה
שנתגלתההמוות,תודעתרעםזכרםעםלחיות

שלרזלהנגלהאחד("ויוםבילדותהכברלה
פורשוזהבמורתנוגעותשקצותיהםחיים

12 
 298גליון

גם : 61עמ'קיומה",עלצלומטילכנפיים
הנשרשלכ"צלרמתארתהיאאביהשלזכרואת

שניצחהלאחר-המחלהלאחרעתה,השחור"),
המרות"כימרגישה,היא-להשארבהמרותאת
(עמ'מתמיד"יותרבחייהמרחשילהיותהפך

ממחישהמרותשלנוכחותועוצמתאת ; 147
שברממט~פליה, ,דנישלהאנלוגיסיפורו

T 

קיצוני>.באורחהחיהמת-תסמונתמתגלה

מכרשלסיפורו-מיתייםהשראהמקוררתשני
בניאמונתפיעלהמתיםתפקידעלאפריקאי

זנקה,מאינדיאניתשרכשה ,הץעוציפורשבטו

עם ,כביכוללשוחח,אפשרבאמצעותהאשר

נוכחותעםלהתמודדלנוריתמסייעים-המתים
עלאףהמתים.שלהתובעניזכרםרעםהמרות

מקרטע,סירם-במורתמסתייםהרומןכןפי

נהרגגד-ג'וןלכאורה:צפריבלתי ,עצמוכמורת
בספטמבר-11בהתאומיםמגדליבקריסת

בסרב"האמיןימירשכלדרךתמים"איש • 2001
והאירוניההרשע.לכוחותקררכןהואגםנופל
 ,"ד~"השםמןמסתברתהשרירותיהגורלשל

להמודההואושעליולג'וןהוסיפהשנורית
שנתתהמזלעל"תודהשלו:הפרידהבמכתב

שלאביהבוריס,שללגורלוההקבלה '.'יל
וחדרוסובשוחראדםהואגםמתבקשת:נורית,

בעקבותברועללוחםשהפךאידיאלים,
יבדיהנאנסתאמרמראה-ערריובטראומת

חסרמתחבאהואבעודפוגרום,בזמןק tקר

הרוע.כוחותיבדישהוכרעוסופו-בארוןאונים

לגיבהמחרבתרעםנוריתעםנדקדקלאושרב

ל'סריבם'העולםאתמחלקותהןשברהאופן
אכזריהיההספרדי'שמאליה(הריוירעים'

'מגדליואילוה'ימיןימןפחותלאומרושע
הןשעשלהמובהקיםמסמליוהםהתאומים'

בחרהמדועלסירם:נשאלרקהקפיטליסטי!),

בנימהיצירתה,אתכךלחתוםהמחברת

שיכוללןשעסוףאין"אכןבמשפטפסימית,
כמר ,זרבשאלהזולתו"?עללהמיטאדם

ארוכהשעהר [iלהרערדיוסיףאחרות,בשאלות
זה.•ומענייןרגישרומןשלמקוראיואחדכל

באופקחור

דרתןראובן
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במילים"לפחותלצאתלי"תנו
במילאנוהכלאבבתיקריאהמיומןקטע

סומקרוני

סאןכלאשלהנשיםבאגףהביקורפני ..ו
ל"זרקה".ארכיבז'קאותילוקחריםרריה ,---
 •הקמפרילראשונהונמכרנרקחבמרתףכאך

שבאףידבהינףארתךמשכנעיםהמקוםמוזגי

כשהסודהבעיקרכזה.םעםתמצאלאבקבוק
ורוד.קצףמידמעלהמזליפיםשהם
באגףלביקורמםאפררהיהיההזההוורודהקצף

אבלבבקבוק,סגורותעדייךאוליהךהנשים.
 .ורודתמידהואהקצף
ז'קהאגף.שלבספרייהארתךפוגשיםאנחנו
ובעלמתרגםארריררנארםיקה,מהנדס<שהוא

פלסםית<אמניתסקראםיטיפארסםהחלומות>,
נראותהאסירותמןאחזרתואני.ומשוררת>

ישלאחדותהחייל'למעןמהרועדהדודותכמר
למדודארתךהמשכנעתהמוכרתשלכמרקריצה
ולשלושמילאנו'שלהבוטיקיםבאחדמעיל
מהצמדחציהמצםםמבםישלפחות,כנרת,

רקליי.דברני
משהיוודרבוניםברברתיותריששלהךבתאים

הלבישהשהיאבימיםבתישלהשינהבחדר
המסדרוןאתחרצהמישהירבבי.רבברתרהפשיםה

אנימשמפר.מריחשלההשיערבמגבת.עטופה
שלה,מהפרסיותלגזוללאכדיעינייםמוריד
שוכחאניממנה.להתעלםמאפשרתלאוהיא
הזה.באגףהיחידיםהגבריםואנישז'קלרגע

אתקוראיםרז'קפארסםהבעברית.קוראאני

מדיהזהבחדרלובשתמילהרכלהתרגומים,

אסירים.

אחרבשירהסכין'אתאהבהבשירמזהרתהן

הילדהעםבקשרעדייןאניאםמתעניינותהן
בר.שהזכרתי

לאהמכבים,עלפתאוםאותנושואלתמישהי
רגרסמן.זריזשלספרלנרמראהשהיאלפני

לאסירהמדליקהנולדתי'בההעירבגדד'
במיוחד'יפהמישהי' .הדמיוןאתגוייהבול

הבוהןשביןברווחשמששלקעקועלנומראה
משיבעההיאירח,קראההיאשלהלבןלאצבע.

לבעלה.ד"שלמסוראותנו
ברלסה.בכלאנהיהשמחריודעתהיא
ותוההשלהשמאלבארזןהעגיליםאתסופראני

עםלאכולמצליחההיאאיך
בפעםהשפה.עלענקפירסינג

ידייםלוחציםשאנחנוהשלישית
 .הידשלגודלהלמחמיאההיא

לה,אומראנישנים,לפני
היא-אני""גםכדורסל.שיחקתי
כמראגב,היא,לענות.ממהרת

מפשע.חפה-כולן

ב·רבלהס·סומקורוניאריכבז'קחרבהמבקשתהיציאה,לפנירגע
נרנדליקהקודששבארץשלה

החופש.ולכברדלכברדה
למחרתאותגרמקבלתקסםלנרלרצ'יהדרקםרר
הכלא,מפקדתלרצ'יה,ברלםה.הכלאבבית
נגזרהעתהזהכאילונראיתסגניתה,כמר

פרסםריםתלוייםשלהבחדראופנה.מז'ררנל
אוהבתהיא .מירררחראןורתקורררהרל'אבדישל

יפהםרפלרהמסדרונותקיררתולכךאמנות
האמנות.סדנתתלמידיהאסיריםבידי

בירתוהגורלהכלאבשטחוהואברלםה
אסירים 500אסירים, 850ברישבאירופה.

"זהרבספרייה.ספרים-15,000רצררתואנשי

ומראההמפקדתאומרתהעתיד"לכלאהמודל
בעיקרהאסיריםמייצריםבההנגרייהאתלנר

ואתפרחיםגידוללהחממותאתעץ'סרסי
היאהכול"להם"ישהקםנים.המפעלים
ידידימאגרותהחרביםמחופש.""חרץמוסיפה,

בידישנכתבוחוברותלנרמראיםהכלא
נולדלאאחד"אףבהתאם:השמותהאסירים.
וכר'.במילים"לפחותלצאתלי"תנואסיר",

דיהאנרגהכלא.לתיאםררךאותנולוקחיםהם
ז'קמלאה.ברנהסריומולהבמהבקצהוגדול'
האסיריםשיריתחרותשלהכבודאורחיואני

הראשונהבפעםהידידיםאגודתשעורכת

בברלםה.
בעולם",אהבהאיןכיהידעלאזיקיםלו"שמר
אתקרואז'קבעברית,לקרואמתחילאני

ישישפישלרהמרסיקההאיטלקיהתרגום
ישמילהלכלכאךגםברקע.מתנגנת

לסורגים.אסוציאציה
מוזמןובאיטלקיתבעבריתשיריםכמהאחרי

אתמחזיקהואבערבית.לקוראםרניסאיאסיר

סמיחבתרוגםבערביתשלישירים<מבחריסמין
המשוררמימתלכםעדייךהואקאסם>.אל

הואאומר"אתה"מהביותר.הגדולהפלסטיני

אומראנידרוויש?"מחמרואר"סמיחשואל'
כלבמשךצוחק.הואסרבים.חבריםשהםלו

כשהמילהישראל.להגידמסרבהואהשיחה
קורץוהואקרהמהז'קאותרשואללו'נפלםת
חרבונסר'ברליםיק".ריאלזה"טובואומר

באגרותחברוהיוםבעברהאדומותהבריגדות

חששנו'""דיהזאת.השיחהאתאוהבהידידים

יש .לכאךארתך"להביאכך'אחרלייגידהוא
ערבים",אסיריםמאותמשלרשיותרפה
באגרותאחרחברליאומרכרכיבם," 5כלא"זה

מהעםלהשרותאפשרשאי"נכרןהידידים,
שםאבלערבה,אנינכרן'אתמול?"שראית

נשים.היו

שירהבפסםיבלהופעתישנהלפנימשהר:רעוד
מילאנושלהכלאביתידידיאגרותבסיציליה.

והזמינהשהופיעומהמשורריםלכמהפנתה
רקביקשההיאהאסירים.בפנילהופיעאותם
כלמוזמן.כלשלהמדינהחסרתאתאחד:דבר

בשלילה.השיברישראל'למעםהמדינות,
אמרלמשל' 1המרוקאיהתרבותממשרדמישהו

ממאהיותר"ברלםה"בכלאשיששלמרות
לדברבררנהשרםלואיןמרוקאים,אסירים
סרבעליהםתשמורביקש,הואלהפך'אותם.

החוץמשרדשלהמחווהשליש.להםתורידוואל
 •כפיים.מחיאותהרבהקיבלההישראלי
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היוצרשלהרוחנינופו-העיר

רפאליצבי

"החתונה"א.

הגרתיקהשלהחמדהשכירתעדייןנושקותכאן
קסרגעבערדכינדמהכאןהרנסנס,לניצני
ויבלעהמלכיםמסירתהאכזרהדרקוןיחמוק
רעים.יהודיםילדיםרגרפריתאשהיורהבלועו
הודריורםהמלךמעפרויקרםמעסערד

הסורקיםאתניצחתמכהשרבשיכה ,סרביאסקי

תשליךבנשים,היפהואנדה,ואילושמם,יימח
לאחלילהכדיריסלה,הנהרמימיאלעצמה

הרשע.לרגמנילהינשא
יבידיששיריואתשרקאז'ימייז'היהודיברובע

בעירגבירסיג.מרדכיהמשורר ,היהודיהנאור

הערבעידןעליהשררהשעדיין ,הזרהתמוהה
וזנקקןפארתמגודלייהודיםאברכיםהרחוק,
הרומנטייםשיריואתוהרסהבפולניתדקלמו

"ויובאר'אנהל.'אתובפרססלרבצקיירלירששל
למעןעצים,ביתלהםריבנוסיביראלהגולים
הסרויאליססית,בעירבשלום'.'יחדירבריתגוררו

בעקבותסוסיהםאתהעגלוניםעדייןמנשקים
גלצ'ינסקיהמשוררשלהמרהיבההבלדה

הקסומה.''הכרכרה

ציוריו ,שיריו ,מחזותיותוגתאתיצרכאן

 •ריספיאנסקיססניסלאבהפולניופסליו
תיאסררןיצרכאחת,ובמציאותבהזיותיו

 ,ארצושלואירוניסרגיבאתוסמשופעסרסאלי
הם.באשרומחדליה,ייסוריהשקיעתה,

שלזעקהבחזקתהוא ) 1900 ("החתונה"המחזה
הכמוהשיריתתבניתוואירוניה.יאוש

אתהוויזואליתבערצמתהמזכירהמרסיקלית
 •ואגנושלהסרסאליהתיאסררן
תכניו ,אפוקליפטיחזירןמעיןהמתרחש,
תשתחררלא,שלעולםארצובמחדלימעוגנים

 •לדורותיוהרוסיהאויבמערל
המחזה:עלילתרזו

קרקרב,לידפולניבכפרשאירעאמיתימעשה
שלסולידריותמתוך-מבקשפולנימשוררבר
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ליבןהפולניםה"פאנים"ביןמדרמהאחורה
פשוטה.כפרייהלאשהלשאת-האיכרים
ססניסלבאותנטית.הסיפורתשתית

יצרותוגהסרקזםומתוךבהנוכחריספיאנסקי

וכואב.בלוי ,אגדיחזירן
שיחרתתוך ,מחוללהמרןשלסואנתבהמולה

הרזהפולקלוריים,ולחניםפוליטיותסרק
 ,מאזהתדירהקונפליקטאתמחדשהמשורר

לביןהפולנית,האדנות"השלכסה",בין
רפאיםרוחותזראתזרחובקיםכךהאיכרים.

סוערים,ולחניםכלרסקישדיםבמחולעברשל

איכרים,שלשוליהיאשק,נקראבתורךכאשר
האויבמערלארצואתולשחררבשופרלתקוע

הרוסי.

מגיעים ,החזרןשלשבררהפנססמגרריה,

לשיאם.
התרגוםבלשון<יובל,השופראתמאדביאשק

מכלוהכולפרמרנץ>בררךהמשוררשלהנפלא
ירון-במעגליהתוהובאספמיה.חלוםאלאאינו

סימובליבשירהפסקללאונשנהחוזרהמצולה
זהביובללברר"היהאחד:

מקושטכרבעלבררהיה
 ,בסערנישאכרבעו
ביערקוראיובלו
בלדב".הפתילרקלונשאר

"קחושומע:ואיןלקרואממשיךהבוריאשק
 ,דרבהםשומעיםלאהסוסים,הספרחרבות,

אותםאחזה ,הלחן ,הלחןזהרקשומעים.לא
שינה?

 •••קוראהא ,התרנגולקוראהא,

<מסך> •זהב"יובללבררהיה
שלהחירותלחזרןרקוויאםהיא"החתונה"

נלעגהרראיזםעלרגוטסקההפולנית,האומה
 •חילכלבפרליןששבק

היובל?אתהבוראידבבפרליןרקהאם
תמהני.

ססניסלבהמשוררשלהדואברוחונוף

האוגדןכנוף-קרקרבאישריספיאנסקי

לדורותיו.

זהב"."יובללברר"היה

האחרוןגרןיהנב.

רתומותכרכרותשתילערוב.נסתההשמש
 ,ולפניהןרכלה,חתןמובילותצחורים,לסוסים
פולניותאמזונותנעדרת,חבורות ,בתורך
יפותשושיבנותשחרמים,סוסיםעלרכובות

וסובב,הלוך ,הכיכראתלסרבהעומדות ,תואר

מה,ממרחקהצעיד.לזרגכברדשלכמשמר
 ,משהרמוכריםערבים,צליליםלאוזניוהגיעו

תגיםשמאארפולניים,רוסיים,לחניםמין
אךנדחקהואנוגה.צועניזמרשלמסולסלים

סקרניםבהמרןהמוקףהמנגןלעבדבקרשי
 ,מגודל ,צעירבחרדשלבקרבתוניצבולבסוף
שריבם ,נצחינורדכשלחזרתו ,שיעראדרך

העולם.בבירותסובביםכמוהר

-ביידיששיריםבקולרהבחורהשמיעלפתע
מידל'העלגרלדפדן,שלממחזותיוחרוזים

עלהזנקה,המכשפהרעלהאומללה,היתרמה
מוכרתיהודייהילדהרעלושקדים,צימוקים

 ,אוזניוולמשמעעיניולמראהתמההואכעכים.
זכרבהשאיןערלים,שלבכיכרליהודימה

 •מכרבזהליהודים
אלפנההוא ,לשירשידביןבהפסקה

אשל ,שבפירהמגומגמתיבידישהאקרדדירניסס
לשםהיהודיים,והשירים ,כאןמעשירמהאותר

לוהשיבקמעה,ומובלבלנברך ,הבחורמה.
מילהאףמןיבאינני ,"צמטרעוהרהס:ברגמנית
מהזמןלפנימהמבורג.רגמניאניביידיש:



שיננתייהודיים,שיריםשלתקליטרכשתי
לשמח ,לפרלין ,לכאןובאתיפהבעלאותם
במצוקההנתוניםיהודיםונברתשללבםאת

 nrנרראה
 •••האחרוןגרןהגי

הפחםתיבתג.

החורשתמורבעשהתאבכו ,סמיךרפיחעשן

בקירותובקראפורה,אדיםכשמיכתהסמוך

בהם.כרסמההזמןש'ןהל~ניםבתי
לבקרעיקרכליבקשלאהרא ,דרבשללאמיתר
יבתבשנים,שערותממגרשנפדק ,הישןבכיתר

 •כדברפיחרפשבמעטהכרסההראשאף
נשמערהרא ,אליושנשארהרהןהרגליים,רבם,
עלהיבתעמדכאז,ובהכנעה.בצייתנותלהן
התופשהשחיר-לכןקררםששיערכפי ,תלו

 •הכרללאוהזדהם
השכנהדבירהדיירשלדלתועלהקישכאשר

מרושליבמים,באגברלקראתויצא ,לדירתו
שלאמרופטתאימוניתלכרשפנים,וזעום
חקרנית,בחדשנותהמסורבל.גרפואתתאמה
 •נרוצרמהשאלו ,ניחרבקול
זהביבתגדלשהוא ,הנשאללרהשיבכאשר
 ,בבכיהןקזפרץאזאר ,רכךכךושמרכילד
מכאןהסלון.אלוהזמינולבראלאימצו ,חיבקו
הוצאברטםלאחיואירעמהבארזנירסיפרלכאן

בעומרבהספריםכרבניתעלוהצביעלהרוג,
הרגמנים,הקלאסינקיםספרימרפתיבסדר
למסרושקיבןקזהלמשמרת:לרהאשירםאשחיו

משרםסירבהלהאך ,אחיוכיורשתאותם,לר
לשלום.םםנרנפרדכבדובלבלקבלםמה

דלתאלהינםאך ,לסורערזהרהיבלאלדירתו
שרנה,לרשנארתהמחדש,הצבועההכניסה,

מעולם.הכירהלאכאילו
שנעשנהזעבתיבתיעניוהבחינומהזמןלאחר
שלהפחםתיבתהגזוזטרה,מקעהעלקלות
הלוהטים,הקיזבחודשילשבתנהגעליה ,אמר

מאמין,כלאבחצר.הנעשהאלמשםולהבים
תיבתהיתהכאילובתיבה,ושרבשרבצפההרא

אמתישאכןאם ,לבראלברחשפלאים,
איננההערטילאיתוהנשמההנפש,בהישארות

אלאאיננהזרעץתיבתאזלעולם,מתה
שלנשמותיהםאתנתרבההםרמנתגלוסקמה

סמוייממרחקיםאליוהמביטות ,אמרושלאחיו
היההדעןגןכאשר ,האתמולאלבדובר ,עין

 •לפניו.עררךעדיין

ווהרכיוההאתמאלמעםרפאליציבשלספרר

 ' 77'עתרןספריבהצראתאלרחונהארוראה

LOCA 
~א;,זקיז:כי~ת.ל;Eיה;:זיא

 ת~~~~ב~ת.~ל~תן.ן;י=ן

:p ז'ע~ןrדירנכל~י'יןנכ~~• 
ךמ;ן tt ~?~דן'תEיר;ב ~'
הזיתrז.פרי

 T T ד'T •ז

> LOCA • בספרידת>שמרגעת

יוםסדר

! 1.,~~לדיז:יי r ~~' ז~~
1

tiJ ~ 1 ~ל
tt טtt סס~נת.א;ת;תטr. נ~

העש,לפיבתכלית.ש;נה
 T T • 1 • 1- :י:

גםררחתדיר;ת,לא;ת 11הת:פרצ
• ". :- J • J 1 ז•T 

 .ם~ס~'א;~ה vף ttפז,ים,'ל
tt י=וi] ~~~ן Eבי~~, :p י~יןה~י?C~~~ם 

הזsנעהפnש,מהשעאחרימילדת:
-:--יי:--:---:-- :-:--:

 •יע~ן;אתגב~מגשים
-: • T *1 • 

ובגרבטי

סדיניביןהפציעבוקר

ןיגי, 9~ין זי~~ז:;ג~ר
מפני,חמריםמסירהאני

-:• : • T •ז- •ז:ז

מלילה,ר;צזדת
 T :- • 1*ד

שכבה:מ;רחת
--• 1 T 

לפני.:פתמידילכ~פני
ז- T 1 •ו 1 •ז-

'~ע;ךי;ת 11 ~~ג rגודי=ו

 :םי~•כ:ז~'זpח~ז ם~~ [i ~ג~~ר;נ~
 ן;פ'~ראשדז~ןר;ם~ן~ל

פ;ר. 9~יןך~י~יםש;ז:ןים~י
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המציאותשאחריהמציאות

 )'ב(חלקפוגלדודשלשיריםשניעל
שמירלילי

הילהלבתימוקדש

היטמעות-הימיםכלדהרות
 ...בישטמפורלית

הןחשיבותנודעתהיערות')('דרךכ"חלשיר
"דהרות-הראשוןהשםלקוחשממנומשום

 30השנישיריוספראתפוגלכינהשבו-הימים"

מהיפיםקומם,שטועןכפי ,היותומשוםוהן

לאחשיבותואףעלאולם,העברית.בשירה

ייתכן,ומקיף.פרטניבאופןכהעדהשירטופל
ל'סתום'נחשבשהשירהיאלכךהסיבהכי

בחינות:משתילפחותלפירוש,ו'מתנגד'
האימאז'שולטשבשירמכךנובעתהראשונה

השנייהאמפתיה.לאואףהאנשהבואיןהטהור;

נפשי-פנימימסומןלאימאז'שאיןמכךנובעת
סמויהשיריהמסומןעצמו.השירבתוךמוגדר

אחרות,במיליםהשיר.ידיעלמפוענחואינו

כיווןפרטניבאופןכהעדפוענחלאהשיר
המסייעיםמפתחותמספקאינועצמושהוא

זאת,אםאולם, .השירילמסומןמהמסמןלמעבר
לפרשנות"משווע"השירראשית, ,כיגילינו
משהומתארותהאלושהתמונותספק<אין

רקלאמסומןישלתמונותושנית,מהותי>
הפילוסופיבז'רגוןגםאלא ,הפוגליבלקסיקון

פוגל.שלדורובנישל

שיראתלקרואמבקשיםאנו , 40לשירבדומה

היסודיבמבנההעוסק ,קיומיהוויהכשירכ"ח

עםואינטימיותקרבהשלובחוויההיששל
תנסהפרשנותו , 40משירבשונהאולם,ההוויה.

מבנהעלנסובמאשריותרשהשירלכךלהוביל
לתארומנסההזמןמבנהעלנסובהואההוויה,
ולאסמפורלייםבמונחיםאותנטיתחוריה

כדי . 40שירכבמקרהאונטולוגייםבמונחים

בפרשנותבידינושיסייעומפתחותלמצוא
למכלולתחילהנפנה ,השירשלהסמפררלית
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ספרותיים,חוץולמקורותפוגלשלשירתו
ועלסיבםעללעמודננסהשבאמצעותם

 .בוהמופיעיםהאימאז'יםשלמשמעותם
הואהשירשללפרשנותהראשוןהמפתח
 , 1921במאי-27בנכתבכ"חשירביוגרפי.

חודשיםכשלושה 31.66שירנכתבכןלפנייום

 , 1921בפברואר-2בהשירים,לכתיבתקודם

חולההואכיביומנולראשונהפוגלמציין
חולתהיאאףאשתואילקהוכישנה,זהשחפת
 32לעיר.מחוץחוליםבביתומאושפזתשחפת

שניכתיבתכילהניחהנמנעמןזהאין ,לפיכך
בהכרהנסיבתיבאופןכרוכההללוהשירים
לבשורהמיידיתתגובהאינםהםאמנם,במוות.

למחלההימיםבאותםשנחשבההשחפת,על
האישיהמוותידיעתשלהאירועאולםסופנית,

 ,מולופניםאלפניםוהעמידהוהקונקרטי
 .בוהעוסקיםשיריםשני"מייצר"
הבסיסיתהתכונהמאספורי:הואהשניהמפתח

החשכההיאפוגלבשירתהמוותאתהמאיינת
אותהלגזורניתןשממנהוהמסאפררההאפלה,

 .הפוגליהמתיםעולםשלאופיואתהלילה.היא
אימאז'מופיעשבו , 57בשירלחשוףניתן

בחללבחבורההתלוייםמתיםשלגרוטסקי
המוותמאויןשבולאופןגג.עלייתשלהרמטי
ומופיעשבוהוא ,כוללתוקףישזהבשיר

מצויןבשירב'בביתאחרים.מוותבשירי

על"לילהרעהועלאישנתליםשהמתים
יהיע~ר:לאפלהמוותביןהקישוראתל~לה",

השערמתוארשבו , 64משירלגזוראפשראור
 , 226הגנוזומהשיר , "ל~~"כלמוותהמוביל

צנומות,ל"אצבעותהשחפתמדומהשבו
כיבויאתפוגלכורךב'ביתבסוףשחורות".

~וידי ~ג:: p: "קברים:בכרייתה"מאורות"

iJ ~דקרבכרייתק;רים".לי ~ר~:~ם / ,ת;ך;אi, 
עםסיבתיבקשרנקשרתלמוות,כמסונימיה

יבןקישוראותו •הטבעיהאורמקורהיעלמות
בשירקייםאפלהלביןלמוותכמסונימיהקבר

השח;ר; ~נר;ג::;מאד;!!ואב~מה-"החשכה : 61
--: •• T -ד-: --T 

לילה"לילה : 286הגנוזשבירוגםלנצח",פת~ח
T -ז:-ז:--•:ז 

:~r:ךח;ב;ת".ל~ד;תךב~עים;ק;רים ~ריז
איוןבאמצעותגםלמוותמקושרתהאפלות
המשמשותאחרותמסאפורותשלדומה

למוות,כסמל"השלדים", , 56בשירלתיאורו.
-: T • 

כפול:האיון 66בשיר ."הל~~ ה~'~~;: ~יל~:"
צב ~~ הכז.~"(ללילהמדומהעצמוהמוות

iJ הואשגםוהלילה,~נ:יוכנ~")~ל ;ךר~~:;ל~לה
שמימיולנהרמדרמההמוות,אתהזבשירמסמל

גםכךהלילה,מסאפורתכמר ."םיל~~"
רווחתכ"ח,בשירהמופיעההיערותמסאפורת

י"בבשירלמשללמורת.כתפאורהבשירתו
היחידיהשירוהוא , 1923ביולי-3בשנכתב

המוותמאוין ,בגלויובנזכרתהשחפתשמחלת
הלילה,והלילה.היערותבאמצעותהקרב

הערב,דרךעוברנסיעה,בתכונתהמואנש

מוענקתצעמוללילהשחורים.למיםהמדומה
אלאנוסע,רקאינוהואשכןהמימיות,תכונת

~לב;ר iד /ן~אה, ף;ס'"(וגואהשוסףגם
ההרים"),ראשי

T -:• ז• 

מופיעיםוהמוותהיערותהלילה, ,שראינוכפי
יכולהזרמשולשתסמיכותיחדיו.פוגלבשירת
אינוהשירהשיר:להבנתנוסףמפתחלנולתת
השחפתמחלתעלהידיעהלרגעתגובהרק

 ,הפרסונליהמוותמולפניםאלפניםוהעמידה
המוות,שלבספרהמתקייםגםאלא

השתייכותועלמצביעהשלווהמסאפרריקה
פוגל.שלהמרותלשירי
הואהשירבפענוחלסייעשעשוישלישימפתח

החותםביבתשחוריםסוסיםשנישלהאזכור
ובנוהגיםבתרבותהמצרילכל •השיראת

סוסיםששנימכךלהתעלםקשההאירופיים



לפיוללוויות.למורתשגררסמלהםשחורים
"זרגשאגה,שלעידונה ,לבזארשלספרר

הנוצרית-בתרבותבאיםשחורים"סוסים

הלוויהמתחרםהמרכזיתאירופהשלקתולית
באופןמייצגיםאלושחרדיםסוסיםהמת.של

ש'תחרמר'המרותאתפניםלשנימשתמעשאיבר
יוצא 33הלרריה".לתחוםובמקרםבזמןממשצמוד

 ,בשירשחוריםסוסיםשלהנוכחותשגם ,כךאם
אתמציבה ,רהמטאפרריגרפיהנירהמפתחכמר

המרות.שלהמשמעותבתחוםהשיר

זמןסמיכותהנרהשירלפענוחרביעימפתח

 ,כאמור • 66שירשללזהכ"חשירשלהכתיבה
פניםאלפניםהעמידהשלהנפשיתהספרה

ושידכ"חשירשירים,שניהולידההמרותמול
שמלמדתרקלאזרזמנים,סמיכותלטענתנו • 66

דיוקמוסיפהגםאלאבמרות,עוסקכ"חששיר

לשניהמשותףבשיר.המרותמוצגשבהלדרך
שהיווהביורגפיותהנסיבותרקלאהואהשירים

במרות,עיסוקםאתוהכתיבולכתיבתםגרדם
למכלולבניגודבהם:המוצגתה~מהגםאלא
נושאאלושיריםבשניפוגל,שלהמרותשירי

שהמרות"חיובי"כמהעד ,חיוביערךהמרות

להיות.יכול
הגרוטסקייםיארדיםהתבצד ,לטענתנו

שבהם ,פוגלבשירתהמרותשלרהמקאבריים

פוגללומקנה ,וכשליליכמאייםנתפסהמרות
בגדולהתמזגותשלחיוביעדךגם 34,66בשיר

נחשףשבמרותביהחיוהממד ,לדעתנו •מאיתנו
אףעלכ"ח.בשירגםאלא , 66בשירדקלא

חיוביתתפיסהארתהניצבתשבתשתיתם

אתמציגיםהשיריםשניהמרות,שללכאורה

ארתהומאיריםשוניםבכליםהזרהחיוביות

שונים.מצדדים

החיויבהפןמוצגשברהאופןאתתחילהנציג
לשירבניגודזה,בשיר : 66בשירהמוותשל

המרותאלשהתנועהבכךהיאההתפתחות , 57
הכניסהאתכוללתאלאהסף,עלנעצרתאינה

באמצעותהמוותלתיאורבנוסף .לתחומו

ס~דר"ל~לה iJ "כמרהשגורות,המטאפררות
 ,וכשליליכמאייםנתפסהואשבהןוהאפלה,

במטאפרדרתגםהמוותמתוארזהבשיר

החייםלתיאורפוגלאצלכללבדרךהשמורות
בעיקרהכוונההילדות.לתיאורובעיקר

המרותאתמאירהאשרהמים,שללמטאפורה
קיימתאמנםבשירוחיובי.אופטימיבארד

אלאהמתים,לתחוםהחייםתחוםביןהפרדה
מיוצגהמוותבלדב.וחלקיתעמומההפרדהשזר

 ,)'ה<ביתלמורתסמלשהואהלילהבאמצעות

הלילהתיאורלחיים.סמלשהוא )'ח<ביתוהנהר
 "םי?~~"כהמתפתלהנהרמימיותיאור " 1ר 1$כ"

המרותתיאוריאתתואמים"קרירים"),<וגם

 ,הזמןעיוותשכן ,לכןקודםשהוזכרוהשגורים
שלהמובהקותמהתכונותהםהאפלות,גםכמו

החייםשתחוםהואכאןהמפתיעהמתים.תחום

"אוכף"עצמםהחייםמונחים:באותםמתואר
T : 

כ"ארכים"מתואריםוהימיםבדוברים,

,:;·נחשיםאלא ,כנהרלאבאטיות,וכמתפתלים
• : T • 

אםיוצא .מתחלפיןהיוצרות ,קרי ."םיקיז:;~~
החייםביןדיכוטומיהשקיימתשלמרותכך

מתקבלת ,למשנהואחדמתחרםוחריגהלמתים

המתואריםהתחומים,שנישכןעמומה.תמרנה

אטיותהתפתלות,שלמונחיםבאותם

והופכיםבזהזהמוטמעיםכמרוהתמשכות,

לאחד.

ואתהמוותאלהחייםתנועתאתמתארהשיר

כהתמזגות /עמווההתמזגותאליוהחדירהעצם

והישהמוותביןהקשר<עלבכללהישעם
התחומים,ביןההתכהבהמשך>.נעמוד

למימיוהידידהשלבאימאז'ח'בביתהמתוארת

המוות,נהרשלרירים" i(iJר" "םילנ;~ז:;"
ביןצורניתזהרתיצירתמכוחמועצמת

אתרזההחייםאתזההמייצגיםהדימויים

הנהרכבמשלטובלים,שהחייםרקלאהמרות:
שלוהארוךהמתפתלהנהרבמימי ,ההדקליטי

מדומיםעצמםשהםמכיורןאלאהמרות,
שהאיחודהדיר"ארכים",מתפתלים,לנחשים

תנועתשלהמיזוגבאמצעותמתהווהביניהם
החיים,מדומיםשלולנחש,המשותפתהפיתול

לפיתולמעבדהמרות.מדרמהשלו ,ולנהר
שהואבכךלנחשהנהרדרמהרלמאררכרת,

מסוימותובזרויותשבשערת<ידועמבהיק

שלאפקטיוצרתהמיםעלהארדהשתברות
צריםגרפיםבשנישמדוברכירוןוזוהר>.בוהק

היאההתמזגותוהנחש>,<הנהרוארוכים

פיתולאודךלכלנמשכתכלומר-"אנכית"

ולכן ,לרוחבוכלומר-"אופקית"ולאהגרף,
 1ההדקליטיהמשלכבמקרהפעמיתחדאינה

ומוחלטת.שלמהאלא

מועצמתהמרותשלבתחוםהישעםההתמזגות

המרותהמרות,אלהחייםלתנועתשבנוסףבכך
המדומההמרותלחיים."פולש",ארנע,

החייםאל )'ה<בבית "בר~"ס~דך",ל"ל~לה
כךאליו.לאוספםבכוונהפתחםעלוצובא
והיטמעותדו-כיווניתתנועהשלמצבנרצד

למרותמשריכת ,כןאםהאקטיביות,הדדית.

אםכיקפריזית,אקטיביותזראיןולחיים.

אטי:פנימיקצבובעלתנינוחהאקטיביות
כנהרהזורםוהמרות"לאטם"מתפתליםהימים

: • T 

משלברצוןמראנשהמרות .";ן~~~ וry ~r ~י;נ:"
כדימספיקהאינההחייםשלההיענותעצמו:

צודךישלכךיתרחשו.והאיחודשהחריגה

ל~נף",ד.כ;ן ם~"הברדקהמרות,ב"הסכמת"
שלבלבדיתרצדההיטמעותאין ,אופןבאותו

שלההצהרהגםדרושהאלאהמרות,"רצון"

ערלהמכאןלגף").<"ןבמוכנותםבדברהחיים
שלתרצדהיאח'בביתהמתוארתשההיטמעות

לחיים.המרותביןאינטרסים""שיתוף
 .ההרקליטיהנהרמשלאתהזכרנובכדילא

לייצוגפוגלמשתמששבהםשהדימוייםהעובדה
 ,הנחלמקרית.אינהוהלילה,הנהרהםהמרות
בשירתומשמשיםאחדים,מימיםוגרפיםהלילה

הטענהאתלדייקישלכןכהתהוות.הישלייצוג
בישההיטמעותהיאבמרותשההיטמעותבכך

למרותדימוימשמשיםוהלילההנהרכהתהוות.
השיראתהחותםהאימאז'<כהתחרות.>לישרגם

כמורת,<כהתהוות>בישההיטמעותאתמתאר

<כהתהוות>.יבשבהיטמעותהנדרךהמרותאתאר

שבארנוןבמורתכרוכהביששההיטמעותכיורן

ההיטמעות ,אלוששניהדיהאינדיררידראציה,

מתארהשירהם.חדוהמרות,<כהתהוות>ביש

<כהתהוות>,בישההיטמעותשלהתופעהארתה

<כהתהוות>בישההיטמעותארמורת,שמשמעה

המרות.שלהמבטמנקודת
עצמם,החייםכמרהמרות,כייוצא 66משיר

בנהרכהיטמעות"חיובי"באופןמתואר

הדבלאיןשבוההוויה,שלהקדמוןההדקליטי
ועתי.דהווה ,ערבביןהדבלואיןומורתחייםבין

שמשמש,חראהמוותלנוכחזמניםארנוןאותו

בשירהמסומןכ"ח.שירשלכנושא ,לדעתנו

שלפניברגעטמפודליתאפיפנייההואכ"ח

עצמו.המוותברגעאוהמרות,

חמורתלנוכחזמניםמפגשדבברהטענהאת

אימאז'יסטיתבלשוןפוגלשלבשירוהמנוסחת
בן-אברהםשלבשירולמצוא /לדעתנו ,ניתן
דסקדיפטייבת,בלשוןילבינו"כי"לילותיצחק
-בה;הנצחיםשלדרתישתלמף;ועתיד"ועבד

 ·:- •:ד-:- :- : . ·ד:דד:

~~~חיםךדףו:.ז ;םי~~;כ:~קטףו:.ז~יף;~ןף~~ת /

גלשפרכנראה 35ז:וךו:.ז~ד.ה".ע.י~יף-- ;ה~~~
דבברהפילוסופיתהטענהאתלהמחישמנסה
מנסחיצחקבןאברהםבעודהזמנים,איחרד

דימויים.ללאוכמעטמפרושבאופןטענהאותה

 ) Tellling (אמירהשביןההדבלחראזההבדל
 .) Showing (להראיה
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חזונותארבעה-דרכיםשתי

הפרגמטיותבדברזךשללטענהבהקשר
כ"חשידגם ,גליהפרהשירבתישללכאודה

המתואר ,לטענתנואולם .אופןבאותובנוי
 ,עצמובזכותמבודדבאופןעומדאינובבתים
האימאז'שבובאופןזה,מתוךזהנובעאלא
א'בבית .ממנוונובעשלפניובאימאז'כלול
כל"זהד;תאתהמנבאחדישי"ה"הדמופיע

•• :-• • -:-T 

גםוקולות,מכפלתהואההדב:שבבית "וי~:
לא ,ימיוכללדהרותהיאהישיששלההקשבה

שלהםבהשתקפותאלא ,התרחשותןבזמן

עיניו.לנגדמוכפלותימיוכלדהרותבקרבו.
ב'בביתהנזכרותהישיששלימיוכלדהרות

שניג:בביתהפרשים""שניאתמנבאות

הסוסיםאתמנבאיםג'בביתהמופיעיםהפרשים

המכונןהסטודוקטורלישהמודלכךד:בבית
נובעביתכלשבו ,לינאריהואהשיראת

מקודמו.

ובנוגעבאימאז'ים.הצורניהדיוןכאןעד

אימאז'מוצגהשירבתיארבעתבכללתוכנם,
יערות,בתוךהעוברהדמוצגא'בביתשונה.

ביבת ,בשחורהמתעוררישישמוצגב'בבית

לא-הר-שלגעלפרשיםשנימפגשמוצגג'

סוסים.שניהגומאהלילהמוצגד'ובביתהיה
 ,אלואימאז'יםשלהאונטולוגימעמדםמבחינת

חיצונית,מציאותשלכתיאוררלאותםניתןלא

במרבןפנימיתמציאותשלכתיאוריםלאוגם
אתלכנרתבחרנולפיכךהמילה.שלהמקובל

הזוגיים","אימאז'יםבשםהאלוהאימאז'ים
בחזונותשמקודםבאימאז'יםמדובר ,כלומר
לארגםחיצוניתמציאותלאמתאדיםשאינם

כמוכלשהיתודעתיתבספיקההנוצרתמציאות
בשיררואהקרמםגם .וזיכרוןדמיוןמחשבה,

בוהמתרחשתהדינמיקהאתומכנהחזון

כן,אםבשיר, .) 39<עמ'חלומית""הסמלה
היערות,דדךחזון-חזונותארבעהמוצגים

וחזוןהשלגהדחזוןהישיש,הקשבתחזון

הגמיאה.

החזונותשבשנישבעוד ,בכךהואאחדהבדל

בהם,המתוארתבפסיביותבולטיםהראשונים

דבינמיות:מצטייניםהאחרוניםהחזונותשני

אטית,היאההתנהלותהראשוניםהבתיםבשני
במערבמדוברהראשוןבחזוןועדינה.שקטה

מדומהועדיןדקבהיותובלילה,חדישיהדשל
שחורבלילהשנוכחותותכלתלחוטתנועתו
מדוברהשניבחזוןמודגשת.אינהכמעט

כשהעולםבשחורישיששלבהתעודדותו

בעתהישיששלתנועתונרדם.שסביבו
היאהעולם.מירכתיבאהכאילוהתעוררותו

כלאיןאלובחזונותואטית.כבדהעמוקה,
הבתיםבשניזאתלעומתדרמטית.התרחשות

מהירותלתנועותחדמעברקייםהאחרונים
חטופהפגישהמוצגתהשלגהרבחזוןוחטופות.
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פעולהמתרחשתהגמיאהבחזרןפרשים.שנישל
הסוסים.שניאתהלילהבולעשבההחלטית,

ביבתאותושאפיינהמהפסיביותמופקעהלילה

לאקטייבוהופך ,בכללפוגלובשירתהראשון
שבעוד ,בכךהואהנוסףההבדלוברוטלי.
ההתרחשויותהראשוניםהחזונותשבשני

 ,אליהןמודעיהיהשהישישמבלימתקיימות
ההתרחשויותהאחרוניםהבתיםשבשניהרי

הביתשלו:ולהבנההחושיתלקליטהחשופות
 .ובהקשבתובהתעודדותומסתייםהשני

בשניקייםהיהלאכאילוהישישלמעשה,

בסוף"נברא"כמוהואהראשונים,החזונות

הואהשירכילהדגישישזאת,עםהשני.הבית

קונקרטית,ראותנקודתבראיןדובר.ללא
א-פרסונליים.חזונותאלא

הזוגיים,באימאז'יםשמדוברכיוון ,לדעתנו

שלאהריחיצונית,ממציאותשאוביםשאינם

פר-קודלטיביכאובייקטלהגדירםניתן
 ,אחדמצדאמנם .שלוכווריאנטאלאאקסלנס,

שהוגדרכפיהקרדלטיבי,באובייקטכמודביוק

והכישרון"מסורתבמאמרו:אליוטת"סידיעל
שלאבתמונותעסקינןהזבשירגם 36האישיים",

שהןכיוון ,כפשוטןאותןלקרואניתן
מדורבפנימיים.נפשלהלכיאקרוירלנטיות

הגותייםמסומניםבעליחזותייםבמסמנים
כמרשלא ,שנימצדאולם,וחווייתיים.

שבשירהמסמנים ,הקודלטיביהאובייקט

מהמציאותולאהזויה,מהמציאותלקוחים

באויביקטכמולא,היאהקודלאציההחיצונית.

 ,חיצונילאובייקטהלך-נפשבין ,הקודלטייב
הזוגית.לתמונהמחשבהאוהלך-נפשביןאלא
הטמפודליתהחוויהשלהייצוג ,למשלכך

שהואלא-היה",הר•שלג nבמתרחשת fשבשיר
-:• :• TT 

חיצוניתלמציאותאותרלקשרניתןשלאדימוי
שההרדקלאהשירשכמאמרמכיוון ,כלשהי

ניתןכלל.קייםלאשההראלאבה,קייםלא
 ,אותולתארמנסההיהאלירטת"סשאםלהניח

אולם"הד-שלג",כלכתובמסתפקהיההוא
פוגלזומבחינהלא-היה":"הד-שלגכותבפוגל

-."' ,"" TT 

גםלאליוט.מאשריותרהרבהלטדאקלקרוב
ויבאזדיים,הזוייםתיאוריםקיימיםטדאקלאצל
גםהאימאז'ים,לא-קיימים.ספקקיימיםספק
וריאניטםלמשעההםטדאקל,שלוגםפוגלשל
הכינוי ,לדעתנו •הקורלטיביהאובייקטשל

קודלטיבהואביותראותםההולם
"סובייקטיבי".

היערותדרךחזון

להדכדימויא'בביתהמופיעהתכלתחוט
אחדהואביערות,העובדהחרישיהלילה

דקקייםשהואדקשלאהיחידים,המוטיבים
גםשהואאלא , 40בשירקייםולאכ"חבשיר
ובשידתבפרטהמוותשידתבנוףדופןיוצא

המרותבשיריורעאחלואין •בכללגלפר
ובחיויביםבאופטימייםגםפוגל,שלהאחדים

שחוט ,מזכירשקומםלעודבהמעבדשביניהם.
שמיעהיבןהקושרסינסתטיצירוףהואהתכלת
המקורי ,הדעיןדבימוילדאותאפשרודאייה,

ולהיאמדלהתרחשלעתידהטדמההזהוהפיוטי
 , 66בשירהצבעונים"ל"ברקידבומהבשיר.

עללעיןבולטחזותידבימוימדורבכאןגם
 ,בשירהשלטתוהשחורהאפלותאווירתרקע
שמזמןומפתיעחגיגיזימוןעלמבשדואשר

צבע 37שוררץיעלשלמאמרהפיעלהמרות.

טוענתשוודץוצרימה.דיסוננסירצדהתכלת
אוכחולמולשחודהמעמידההטכניקהכי

"כאשדההרמוניה.אתלשבורכדיבאהתכלת,

 ,לבןאושחודהנייטדליים,הצבעיםעומדים
אתמחזקיםהם ,כלשהואחרצבעבצד

(עמ' nכניגןדןומתפידקםהז,צבעשלתכןנןתין

ההוויהאתפורץהתכלתצבעלדעתנוגם .) 92
 ,פוגלבשירתמוותכתפאורתהמוסכמת

זולטענהכחיזוקחדש.זימוןלקראתומבקיע
בשיריהשלטתהכחלותאתלהזכירגםאפשר

כמאמרלכנותניתןאותהפוגל,שלהילדות
מתוארים"בבבשיר • nהכחולה"הילדות 4שיר

נואשיםשבהחגיגיתתהלוכהשלכמעמדהחיים

נוצצים.בחייםמלאיםגביעיםהמשתתפים

נדלית- "םי~~; [Jli~ינ~ Jj "-הגיבעיםתכולת
לאודךונשפכת<ה>כחולה"ה"ילדותמתוך
נשאג~,/מלאים"גיבעיםמשים:מבליהחיים

: • • : -• T T 

ינ~ rzז 11~לה. f~לד~ת~ת;ן~ליב~עת
Jli] ;~~ס~~ך~ה ~נ~~'~יו /םי~ t ןאןן /~נ
f לiJ "בצבעיהצבועיםהילדות,שידיךךןז

פוגלבשידתהיחידיהמקורהםותכלת,כחלות
היקשורהפסימיות.לעגורבתהאופטימיותשבו
ליבןמובהק,מורתשידשהואכ"ח,שידבין

גםיכולהתכלת,חוטבאמצעותהילדותשידי
זמניתמעגליותאיזושהיעלמראשלהעיד

ההתחלהארוההתחלההסוףביןהמפגישה
לכךסימוכיןוהמוות.הילדותקדיוהסוף,
משתמשפוגלשבומהאופן 38ביומן.מצאנו



כךעללהקישניתןביומןהחרסשלדבימוי
חיבורשלכמסאפררהעבורונתפסשהחרס
שמאתיהמואחרית,ארשיתהתכתוסוף,התחלה
רבצוננוכןכמרכ"ח.בשירשנאמרלמהמארד
ממסןהתכלתחרסהיהודיתבתרבותגםכיצליין

בהיותובעיקרומלכותיות,קדושהחגיגיות,
 39שבציצית.התכלתפתיללחוס/מקושר

הישישהקשבתחזרן

הקשבה.שלבמדיוםכולומתרחשב'בית
מכינהכמוזו,מהותיתאךחרישיתהקשבה

הדרמטיותלהתרחשויותהבמהואתהרקעאת
היש , 40בשירכמו ,כאןגםאחריה.שיבראו

קולותשללחללוהופךמ~ךא~תומופשסכמו
למופעיםהיאההקשבהכאןגםוצלילים.

החרישיההדשביניהםקולותשלפרגמנסריים
והאין·הישיששלהימיםדהרות ,ביערהעורב
מורחבתכאןההקשבההפרשים.שלאומר

הישיששכן ,העבראלגםההורהמגבולות
 ,שלוהנוכחייםהימיםלדהרותרקלאמקשיב
ההקשבהבנוסףכולם.ימירלדהרותאלא

רקלאהישישללא-נאמר.הקשבהגםכוללת
שציינוכפילשתיקה.גםאלאלקולשמקשיב
שלהדעפהישכאןגם 40שירשלבפרשנות

למסורתהמקושרתאקוםסיתמסאפוריקה
מסאפוריקהפניעלהאקזיםיסנציאלית

הישרבמרכזלמטאפיזיקה.המקושרתויזואלית
הואשאליההישיששלההקשבהכןאםעומדת

מקושרתההקשבהכלומר ,מתעורר
אותנולהויבליכולזהקישורלהתעוררות.

ל·הקשבהשביןהקישורנוסף;לקישור
Stimmung , אתבתוכוהכוללמונח
דרביםבמהכאחד.ההקשבהואתההתעוררות

 Stimmungשלהליסראליהמרנןאמורים?
מתוךנגזרתזררגמניתמילהרוח.מצבהוא

הזרוחמצבקול.שפירושה , Stimmeהמילה
חריגתשלאקםססיתודעתיכמצבלהביןיש

ה·החוץ.אלוהתכוונותלצעמומעברהאדם
Stimmung התעוררותלב,תשומתמתןהוא

הקולאלכלומר ,מהחוץשמגיעמהאל
) Stimme ( להתכוונותהאדםאתהקורא

למעשה,היאהישיששלההקשבה •אליו
Stimmung , אלאקםססיתהתעוררותכלומר

הזההאקםססיהמצבאת •אליוהקוראהחוץ
ישבה"ואניער"ליבהפסוקעםלזהותניתן

קיוםמניחזהפסוק .)'ב 'ה<השיריםשבשיר

העוררותעוררות:שלשוניםסוגיםשנישל
ללא ,הליסראליבמובנהעוררותהיאהאחת
היפוכההיאהשנייההעוררותלב.תשומתמתן

להיחשביכולוא.דםשברבצמבמוורבהמרחלס.
 ,כלומר •ער""לבראחתרבעונהבעתאךכישן
והקולותהרשמיםאלהחוצהומכרוןורוךכולו

לכנרתהשאפשרלעוררותהחוץ.מןהמגיעים

 Stimmungה·עוררותאלאותנטית,עוררות
הסתמית,לעוררותבניגודעומדתאשר

שאפה •חלום •שינההיאשלמשעהלעוררות
אפלסרןאצלגםימיה.מראשיתהפילוסופיה

ייתכןהמערהבמשלדרמה.מטאפררהמופיעה
המודעותחסרי •הרגיליםהאנשיםכי

הולכיםהםלמעשהאךערים, •הפילוסופית
לבםאךערים,הםבאפלה.סומיםכעירורים,

אךהעולם,אתרואיםאמנםהם ,כלומר •ישן
אבלהעולם,אתשומעיםהםבר;מתבונניםלא
ואתמבטםאתמכרוניםהם •לומקשיביםלא

עירוריםהםאךהחושיים,ה:.שיםאלשמיעתם
מבחינההאאידירת.שלהאמיתילעולםוחירישם

זה,דביוקהואהחינוךשלהתפקידאפלסרנית
ופתיחתהשפתייםדיבובהעיניים,הארתשל

הישאלהלא-פילוסופיהאדםשלהאוזניים
ערב'ביבתהיששיהאידיארת.אל ,האמיתי

במצבנתרןהואכלומר ,מאודוובכללברבכל

יריעלרםדררךופיכחוןבהירותשלקיומי
לשקריולאולמהותילאמיתיהתכוונות

ל"דהררתכולומכורןב'בביתהישיש •ולמקרי
ההרותלאלו ,ואינןהשיולאלו ,כולן"ימיר
הישיששקהבתאJרלהיות.העתידותלאלורגם

התכוונותכזיאריהזןלפרשניתןימירלהדרות

שלמרתכאללחייםהחיים,למכלולאקסססית
 ,מידשנראהכפי •ידרעתעברהורה,של

המרחלסת,העוררות ,זראקסטטיתהתכוונות
החיים,שלהמעיקונםזוםאלהדרוכהההקשבה

מתרחשתועתדיעובהורה,מתאחדיםשבר

זרדרוכהםםקאיםתהתכוונותהמרות.לנוכח
נתרןשברקיומירוחמצבאותרלמעשההיא

וההלך,הישישכאדח,שניהם • 40בשיוההלך
 , Stimmungב· ,אקסטטיבקשבנתונים

הקיום.שלהורםסהלבאלסהררהבהתכוונות

הר-שלג-לא-היהחזרן
פרשיםשניןיבהמפגשחזרןמתוארזהביבת

חשופההישישתודתעלא-היה.הר-שלגעל
התמרנהיבן •אליואידשהראינההזהלאירוע

ג'ביבתשמתראותזרליבןב'ביבתשמתוארת
והןהמסמןשלרבמההןקורלציהקיימתמת

מתבאסתהמסמןשלברמה •המסומןשלברמה
שימושנשעההבתיםשבשניבכךהקורלציה

המסומןשלרבמהסוסים.שלזההבמאספרויקה
שלהקיומיתהשחווהיבכךהקורלציהמתבאסת
שמתראות ,הימים"כל"דהרותאלהתכוונות

ביבתשלההאימאז'יםאתמקבלת ,'בבבית
ביבתהפושיםבפגישתלראותמבקשיםאנו '.ג
המקשיבהישישחווייתשלמסאפרריתיארוג'

שלהמרכזיהאימאז'שהיא ,ימירכללדהרות
לנרמסייעתג'ביבתהריאליצזיהכולו.השיר
 mמתייחובמההזההאירועפירושמהלהבין
 •ברהמגולמתהקשבחוויית

אלאאינוג'בביתהמתוארהאימאז' ,לסענתנר
שלרשתאיחרדשלייחודיטמפררליאירוע

אףואוליהמרות,לפנירגעשמתרחשהזמנים,
 ,רבגסרןהגריכימצאנו •צעמוהמרותברגע
מספק ,המודרניהזמןכפילוסוףלהגדירושניתן

אירועלהיבןלנרהמאפשריםמונחיםמערכת
החורגיםכלליים,תיארוסייםבמונחיםזה

צקרהבצהגהנפתח •השירשלהפרסיתמהשפה
 40 ,רבגםרןשלמסענרתירכמהשלותכליתית

 •יישומןתוך ,בשירלדירןנחזורמכןולאחו
ושניהםתקופהאותהבניהםופוגלובגםרן
השאלהמתעוררתלפיכךבאירופה.שהר

רבגםרןואתפוגלהכירהאם •הביוגרפית
חלקהיורהשבוגםרןלכךדערתכלאיןאמנם,
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"צקרתיברוננרשהוי ,פוגללשהרוחניבעולמו
עדותוהרגיסופריםשלכתהיבםנזכריםיהמים"

אזכרוכל rאאולם ,רשרפנהארארהמםרןכמר
היכוותלבסםשניתןייתכןאזת,עםלבוגםרן.

רבגםרן,שלוהוצאותיוכתיבועםפוגלשל
בן·ארבהםהמשורר ,הרוחניומרורידידורדך

בספורנקיםאליאםשמעידכפי<סרנה>.יצחק
בחייםמעררההיהיצחקבן 41העיניים,משחק

בהלכיובידעבעלוהיהרינהשלהרוחניים
שלשמרתשמפרט ,קנסיהתקופה.שלהרוח
שבן-יצחקוהאירופיםהווינאיםהרוחאנשי

סיבואולם,רבגםרן.שלבשמרנרקבאינוהכיר,
שמראשו ,רבגםרןעלידעשבן-יצחקלהניח

 •בחייוהתפרסם
שניתנהההשתנות""תפיסתבהרצאה

מאתו , 1911במאיארקםפרו,דבארניברםיסת

לנדגהרואיםאדםבניצאל ,שברמצבבוגםרן

ובררתסכנתצפריבלתיבאורחעיניהם
בםהארבהתכוונות,שיבריחלפתאומית,
בהמותוהזההז,קשבקשב.מכנהשבוגםרן

 ר'nם'ן.<ההתכררנרת>, Stimmungה-למושג
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הרגילשבאופןהקשוב,האדםהקודם.בחלקבר
ועסוקהעתידכלפישלוהקשבאתמפנה

בבת-אחתחדלההורה,עלשלובהשלכות
'באורחזרתחתלקרות.שעתידבמהלהתעניין

היהשנדמהמהעבר'פרטיםאלפיצפרי'בלתי
מגולליםהםלמעשה, •עליונכפיםשנשכחו'

שבהורהאנו'כולם.החייםמשךאתלפניו
אתמוצאיםהעתיד'אלהקשבאתמפנים
ורוחשאותנוהמציףהעברבידינפלשיםצעמנו

חזקהנוכחותמקבלהעברלפתע, .בנר
נפלשיםאנו .שלנרהחייםשלבהורהומרשימה

הואהראשוןהמובןמרבנים.בשניהעברבידי

ולארצויהלאחדירהשלכלומרפלישה,של
המחשבהמרחבאלעברחוויותשלצפריה

אינהזרשפלישההשני'והמובןשלנר'הפרטי
מאיתנו'לחלקהופכתאלאוחולפתרגעית
שאנובאופןאותנווממלאתאחיזהבנרתופסת
בה.להתפלשנוטים

מעשהאינההקשבהפנייתברגסרן'לפיכלומר'
לעבר'מהעתידההתכוונותשינוישלטכני'
תמררהשלעיקרהואיכרתי.מהותישינויאלא

התועלתיות:ארנוןהואזרואיכותיתמהותית

באופןלזמןהאדםמתייחסהרגיל'במצב
כמשאב.העתידנתפסשברבאופןתועלתני.
בעתידשמקוררבזמןמשתמשהאניכלומר'
ואילולתרעלתו'אותרלנצלשצריךכמשהו
ואיננוהיהכרבהואכיערך'כחסרנתפסהעבר

עורבזהבאופןתרעלת.ממנולהפיקאפשרראי
שלאמהכלקפדני:ניפויהיומיוםבחייהקשב
לאהאדם,שלקיומוהמשךתכליתאתמשרת
לענייניומצומצםמוגבלהקשבבתחומו.נכלל

המרות,סףעלעומדכשהאדםאולם,דירמא.

ומערלהיומיוםמדאגותסוףסוףמשתחררהוא
המאפשרתלחירותזוכההואהעתיד.אחריות

שאנומהשלליסודשלוהקשבאתלכורןלו
מתוודעהואלמציאות.שמעברהמציאותמכנים
גמסרלקשבהמציאות,לקליטתאחרתלדרך

ה"רגיל":מהקשבמהותיבאופןהשרנהחדש

כלברמשרקעשלאקשבלשמר'קשבזהר
שלמהערלשמשוחררקשבאינטרס,

ומחרדותמדאגותפטורהואככזההתועלתיות.

גובלות.חסרוהואניפוישלממדבראיןלעתי,ד
תפיסהלראשונהלאדםמתאפשרתהזהבמצב

מתוודעהאדםהמציאות.שלסינופטית

מעבראלרחבקירםאופקלוונפתחלמכלול'
הידועה,להרריהמחוץאלהמוכרת,למציאות

 .חייושלקרסיהקרבלהורהמעברגםומכאן
שברקיומיהמצבכנגדיוצאברגסרןלמעשה,

ומתייחסהערבאתמזניחבעתי,דהאדםממרקד

ברגסרן,טוען"עלינו"תועלתני.באופןלזמן
בעינייםהערבאת"לראותשלהמשימהמוטלת

ידיעללכךשהורגלנומכפילגמריאחרות
כל .) 161<עמ'הלשון"ידירעלהפילוסופיה
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דרבכאלשלנרהעבראלמתייחסיםאנוערד
למעשהאנוואיננו'שהיהחשיבותחסר

שלובלשונושלנר'הקשבסרוחאתמצמצמים
שירכלהשדה"שטחאתמצמצמיםאנוברגסרן,

לחיים"מקשיביםשאנוהקשבבמנסרלהקיף
שמעכבדברשאיןסבורברגסרן .) 162<עמ'

אחורנית,האפשרככלהרחקמלהעתיק,בידינו
הערברביןשלנרההורהביןהמפרידהקר"את

לחיים,שלנרההתכוונותאם .) 163<עמ'שלנר"
תשתחררתשומת-לב,ברגסרןבפיהמכונה

גםלהקיףשתרכלהריהתועלתניות,מכבלי

תהיההחייםהבנתמכך'וכתוצאה .העבראת

תצלוםולאמתמשך'אחדכהורהדהיינוכולית,
הזמןתפיסתכיטועןברגסרןהבזקים.שלרגעי

אתשמהורההיאזרמתחלקתבלתיכהמשכיות
בזמן•שלבן nהממשית"השהות

שמפנההתועלתנית,הזמןתפיסתביןזההדבל
תפיסתלביןהעתיד'כלפירקשלההקשבאת
הקשבסרוחאתהמרחיבהתועלתנית,לאזמן

הנשכחים,העבראירועיאתגםברוכוללת

מהיבןיותרעמוקלהדבלניסויהמהווההוא

הלדבהחיצוני'והזמןהפנימיהזמןלכנרתשניתן
נוס.גוססיארשלב"וידויים"גםקייםאשר

הפנייתכילהסיקאפשראלהמכלכלומר'
מהותישינויבתוכהכוללתהעבראלהקשב

זמןעלהואהדגשכאשרככלל.הזמןבתפיסת

סויביקטייב'וזמןמזה,אותנטי'לאאויביקטיבי'
האותנטי'הסויביקטיבי'לזמןמזה.אותנטי'

אותר .) Dure ("משך"השםאתברגסרןמייחד

רבגסרןמכנהשארתוסובייקטייב'פנימי'זמן

הטביעובאופןהורה,כזמןתמידלנרניתןמשך'
המשךחייאת •ברשוהיםאנחנוביותרוהפשוט

בלתיל"נעימהברגסרןמדמהשלנרהפנימיים

ללאושתימשך'שנמשכתנעימה-פוסקת
סופררעדרב-התודעהקיומנומראשיתחלוקה,

 .) 159<עמ'שלנר"האישיותהיאוהיא

הפנימילזמןהחיצוניהזמןביןהרגיל'במצב
הדחקהגםאלאושניות,שסערקלאקיימים

שלהסענהאמורים?דבריםבמהוהתעלמות.

התחלואיםשאחדהיאברגסרן,כדוגמתהוגים,

מהזמןהתעלמותהיאהמודרניהאדםשל
החיצוני.לזמןיתרהתייחסותתוךהפנימי'
תואמתפנימילזמןחיצוניזמןביןההבחנה
לזמןאריסטוטליזמןביןההבחנהאתלמעשה
מושתתתהאריסטוטליתהזמןתפיסת •הרקליסי

מהרעיוןליחידות.הזמןחלוקתשלהרעיוןעל
הראשונהבסיסיות.הנחרתשתינגזרותהזה

א-סרםמעיןבסיסית,זמןיחידתישכיהיא,

 •הזותועלושומרלחלוקהניתןשאינו 42 'זמןשל
היאבכללותוהזמןמהרתכיהיא,השנייה

'הזמןכלומרהזמן.יחידותשלהעקיבההשימה,
הזמן •זראחרבזרהבאותיחידותכרצףנחווה

שלרשתשלרבורהחלוקהמקייםהאריסטוטלי
הזמןתפיסתועתיד.הורהעבר,הזמנים,

אחר:רעיוןעלמושתתתבהרקליסרס,שמקורה
אינוהזמןקבועה.זהרתבעלתזמןיחידתאין

והתנועהבסיסיות,זמןליחידותכללנחלק
אלאזמן'יחידותשלכקעיבהמוסברתאינה

עלהדגשאתשםהרקליסרסמתמדת.כזרימה
אפשרשאילנהרהמשילשאותרהזמן'זרם

אפילוהאומריםגםוישפעמיים,לתוכולרדת

רבגסרןשלהזמןפילוסופיהאתאחת.פעםלא
הזמןתפיסתעלכביקורתלפרשאפשר

עדמאריסטובכיפהששולטתהאריסטוטלית,
העולםתפיסתכלעלגםכמראנו'ימינו

ממנה.הנגזרתהמוסדרת

הזמןתפיסתשללחידושקוראברגסרןלמעשה,

לכך'בהתאםהקדום.ההרקליסיבמובנה
התייחסותגםנגזרתשממנההכללית,הסענה

אחדכלפועלשברהזמןשתיאורהיאלעבר'
הניתןהאריססרסלי'הזמןקרימאיתנו'ואחד

לימים,בחלוהקמבואטתהקעיבהושברלמדידה
ההולםהתיאוראינוושנים,חודשיםלילות,

הזמןהפנימי,הפנומנולוגיהזמןהזמן.של

הזמן •כךמתנהלאינואותר'חוריםשאנובאופן
אשרכמשך'ונחווההזרלחלוקהמתנגדהפנימי
והתרחוביות.התכווצויותלהיותיכולותבתוכו

מכרעתתרומהתרםהואשגםסרסר'למשל
משררההזמן'לעהאזקיססנצאיליססיתלמחשבה

בתורהמתנהבעתנחווהשהואכפיהזמןבין

בעתנחווהשהואכפיהזמןלביןלאוטובוס
דוגמהמהורהסרסרשלהסענהוסיפוק.הנאה
זההשהיאאריביקסייבתזמןיחידתשארתהלכך

שוניםאנשיםאצללהיחוותעשויהלכאורה
אצלשרנה:באופןשונים,במצביםהנתונים

העממי'הינסויכמאמרהזמן'נתפסהראשון'

צעמוזמןאותרהשניואצלמסטיק"כמר"נמשך
לגזרוניתןרבגסרןמדרבייבעף.'·כעורבנתפס
לחרקינענהלאהפנימיהזמןא.סענרת:שלרש

מופיעיםאינםוהעתידההורההעבר'העקיבה.

הפנימיממןב. •יחדירבחוריםאלאזה,אחרזה

והואלמשנהואחדרגעביןההבחנהנמחקת



פנימיתכחוויההזמןג.מתמדת.כזרימהנחווה

שווהזמןיחידתאותהשבו ,כמשךנחווה

אחרת.להיחוותעשויהלכאודה
שלהמרכזיהאימאז'כילטעוןמבקשיםאנו
הד-שלגעלהפרשיםשניפגישת-כ"חשיד

אותושלמטאפרדיתיאוראלאאינו-לא-היה
אתבתוכוומאגדכמשךהנחווהפנימיזמן

ההבחנהביטולתוך ,ידוהעתהעבדההווה,

לדעתנועשויהשלג""הדביניהם.השרירותית
אוכלשהילפסגהמטאפוריביטוילשמש

שההרכשםדופן.ויוצאתנדירהשיאלחוויית
השיאחווייתגםכך ,המישורמןחלקאינו
חלקאינהמטאפודיביטוימשמשהואשלה

המאייןהיה","לאהאטדיבוטהיומיום.מחוויות
כילציין ,לדעתנו ,עשויהשלג,הראת

ביןבספק.מוטלתהזההרגעשלהממשות
חווייתהאםלדעתשאיןמכךנובעהספק ,היתד

אובמוות,המוות,לפנינחוויתהזמניםאיחוד

המודוסשהרי ,עצמוהמוותזהושמא

ברורולאמעומעםהזוהחוויהשלהאונטולוגי
כלל.

מטאפררהמהווההפרשיםשניביןהמפגש

זמניות,בוטמפורליותתנועותשתישללקיומן
ביןהמפגש ,לדעתנו •זושללכיוונהזוהנעות

העבדשלההתכנסותאתלסמליכולהפרשים

ההורה.אחת:בנקודהמזה,העתידושלמזה
הזמנים,ביןהחלוקהאתמבטלתהזוההתכנסות

דירבושעליהפנימיתמשךחווייתאותהויוצרת
דבגסון.ובכללםהאקזיסטנציאליסטים,ההוגים

בלשוןקריבהראיה, ,כךאם ,מתארהשיר
בלשוןמכנה,שבדגסוןמהאתתמונות,

בשירשמסומןהאירועאת •משךפילוסופית,
הזמןבמונחילהיבןניתןהפרשיםשניבאמצעות

 4בדגסון.•מכווןשאליוהסובייקטיבי

הערברקלאפוגלאצלמבדגסון,בשונהאולם,
 ,בשירשהריהעתי.דגםאלאבהווה,נחווה
פרששלההתקדמותתנועת ,מבדגסוןבשונה

להווה,מהעבדהימיםדהרתאתהמסמל ,'א

פרשבבית:המתוארתהיחידההתנועהאינה

מהעתידהמהופכת,התנועהאתמייצגב'

בשירמתקיימותבדגסוןשלבמושגיולהווה.

מכיווניםהיוצאותטמפודליות,תנועותשתי

ונעותמהעתידוהשנייהמהעברהאחתנגדיים,

עםבדבדב ,לדעתנובהווה.מפגשןלקראת
בשירמתקיימתאחורה,החייםסרטהרצת

החיים.לקראתהעתידיהמוותשלהתקדמות
לאורחבניגוד ,דינמיבאופןנתפסהמוות

שלהתקדמותוברגיל.נתפסהואשבוהפשטני
בהמשךשנדאהכפיאשד ,לקראתנוהמוות

במפגשתסתיים ,'דבביתמטאפודיתמתוארת

 .מפניולנוסאפשרותכללנושתהיהמבלי ,עמו
הפותחיםהדבריםאלזהבהקשרלהתייחסראוי

כרוניקהמארקס,גדסיהגבריאלשלספדואת

לאבעולםמוות"שום :מראשידועמרותשל
הנחתהזה",המוותמןיותרמראשידועהיה

שהמוותהיא,הדבריםבבסיסהעומדתהיסוד

שאנואףעלבקיום.היחידההוודאותאוליהוא
בטוחיםאנו ,לולהתכחשמעדיפים

בעתיד.בהתרחשותו

תיאורביצירתושמעניקהיחידאינופוגל
זומבחינההזמנים.שלושתלאיחודמטאפודי

למשלכמויוצרים,שלשלםממכלולחלקהוא

בהבדלשעסקוהסה,והדמןפדוסטמרסל
לביןחיצוניהאובייקטיביהזמןביןהמשמעותי

לכךמופתיתדוגמהפנימי.הסובייקטיביהזמן
במהלךהסה.שלסידהארתאהדומןלהיותיכול

המעבידואסודיוא,אצלסידהאדתאשלשהותו

סידהאדתאלומד ,הנהראתאנשיםבדוברתו

גםאלאמוואסודיוא,רקלארבים,דברים

הדבריםאחד .עצמוהנהרגדותעלמהשהות
אינושהזמןהואהנהרמןסידהארתאשלמד

בלימודואסודיואאתמשתףהואבנמצא.

מסביר"הנהר"שיחה.ביניהםומתפתחת

אחתובעונהבעתמקוםבכל"מצויואסודיוא

בדה,הדולידבמפל' ,ובשפכובמקורו-
מקוםבכל-להרלים,סמוךהזרם,במשברי

נוכחות,אלאלואיןוכיאחת,ובעונהבעת

עתיד",שלצללאאף ,עברשלצללאאף
באין-מצוישהנהרכשםכיטועןסידהארתא

אין ,לנהרבעיניוהמשולים ,בחייוגםכך ,זמן

גםוהםעתיד'הווהלעבר'לחלוקהמשמעות
הנערסידהארתאבין"ואיןלעקיבה:נעניםלא

גלגוליואףממש.שלדברהאיש."וסידהאדתא

עבר'בבחינתאינםסידהאדתאשלהקודמים
בבחינתאינםבראהמאןאלושיבתוומותו
הווה,הכוליהיה;לאדברהיה,לאדברעתי.ד
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אתלחשובהרצוןהואולהסהלפוגלהמשותף

מודרני'במינוחאוהדקליטי'באופןהזמן
הזמןנחווההמקריםבשניאותנטי.פנימיבאופן

פנימי-כאירועאלאתועלתניבאופןלא
הזמןאללשיבהבדגסוןשלהקריאהחווייתי.
בייקטיביתסרוכחוויהכמשךהזמןאל ,האותנטי

כמוגל'פרשלבשירומהדהדתאשרפנימית,
מקריאהחלקלמעשההיאהסה,שלביצירתוגם

האקזיסטנציאליסטיםגיםההרשליותררחבה

העברשלההתכנסות .אותנטיקיוםאללשיבה

אתהמבטלתבהווה,מזההעתידושלמזה

לעתיד'הקשבאתגםוהזמניםביןהחלוקה
כיווןאותנטיות,שלשיאחווייתלמעשההנה

בקיום.מטאפיזיתלהתבוננותמכשידהשהיא

התודעה,בהירותשלרגעהנוהשלגהדחזיון

פרגודיםמחסומים,ידיעלמופרעתשאינה
עםהיוודעותשלאפיפנירגעזהווצעיפים.
קשריםמקייםזהאפיפנירגעוהמהותי.האמיתי

בשירהמתוארהקיומיהאירועעםמפתיעים

40 • 

כ"ח,בשירכמו , 40בשירשגםדקלא

חושפתהיששלהאקוסטילממדההיחשפות
לאפיפניה,אותוומביאהשלולאותנטיאותו
עצמודימויאותומגויסהשיריםשבשניאלא

ההיחשפותשעתלתיאור-הסוסיםדהרות-

לא-ים 91סד;ת qר~~ךע;תח;ך; f' ~ קסר~~"(

פוגלדוד

כ"חשבשירבעודךה;ן:;כים"),ים Q ~~~~ר~ים;
באמצעותהמתוארהקץ'אלדוהריםהסוסים
שבשירהדיביתד',אתהחותםהשחור'הלילה

נתוניםאלאהקץ'אלמוביליםאינםהסוסים 40
השחור.המרחקבאמצעותהמתוארלבו,בלב

תמונהבאותהמדוברהזה,הניואנסלמרות

בעודלהיעלמותם.עדסוסיםדהרותשלעצמה
בחטף,הסוסיםהיעלמותמתוארתכ"חשבשיר

כהתפוגגותמתוארתהיא 40שבשירהדי

במרחקה"נזרערת"עקבותיהםשלמתמשכת
מבחינההןהשירים,בשניכך'אםהשחור.

הסוסיםתמונתמטאפודית,מבחינהוהןתמטית

הטלוסמשמעות.בעלתאלאכללסתמיתאינה

תכליתהכ"חבשיראקזיסטנצליסטי:שלה
 40ובשירהזמניםביןהאיחודאתלתאר

לטבע.האדםביןהאיחודאתלתארתכליתה

העבראתמשנעיםהסוסיםכ"חשבשירבעוד

כיוון , 40שבשירהדיההווה,אלהעתידואת

המתוארהיש,שללבובלבמצוייםשהסוסים

"המרחקשלהמטאפורהבאמצעותכאמור

היש.אלהאדםאתמשנעיםהםהשחור",

הנגמאיםוהסוסיםהגומאהלילהחזון
רחב,מוטיבהנםפוגלבשירתהסוסיםלמעשה,

כגון'שרנותבווריאציותנוספיםבשיריםהקיים

בשירתלסוסים.הרתומותמרכבהאועגלה

הנובעמתווךשלתפקידלסוסיםמיועדפוגל
הביתיהקיוםשביןבתווךממוקמיםמהיותם

למעשה,והטבעי.החייתיוהקיוםוהפסטורלי

אם-כאחדהתחומיםלשנימשויכיםהסוסים
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מתווךגורםומשמשים-שוניםבמופעיםכי

ביניהם.

ללמודאפשרהטבעיבתחוםהסוסיםנוכחותעל
כאנטיתזהמוצגיםהםשבו ,'וומשירל"המשיר
 45~ד;לים". [iסר iJ ~ 9 יי:rד~;:"האורבנילקיום

לאאנרגיהבעלכגורםמתואריםהסוסים
הלא-מתורבת.הקיוםאתהמסמלמרוסנת,
זאת,לעומת ,האנושיבתחוםהסוסיםנוכחות

מתואריםתמידהםשכן ,תמידמרוסנת

לרצוןכפופיםהיוכאילולעגלות,כרתומים
תכונהגםלסוסיםמשייךפוגל 46ולצרכיו.האדם

כ"אבשירלאדם:והןלטבעהן-האזנהשל
פתיחותשלסוגכבעליהסוסיםמתוארים

בשיר 47 '.'ם~~ [iל",יrזבהאזינםלטבע,
<ה>חרישי"ל"זמרהסוסיםמאזיניםהפתיחה ". ". --:· . 
מאזיניםרקאינםהסוסיםהדובר.שמשלח
פועליםהםשכן ,לונעניםגםאלא "ר~ז:'ל
 48לאט".ו"ע;ליםבהתאם

• : T 

 ,הטבעיובתחוםהאנושיבתחוםהסוסיםנוכחות
שמאפשרתהיאשלהם,ההאזנהיכולתגםכמו
 ,לטבעיהאנושיביןכמתווכיםבהםהשימושאת
ובמינוח ,לאותנטיאותנטיהלאהקיוםבין

הכפרביןהאפל",השער"לפנישלמטאפורי
ובשמשם 49במרחק,נוכחיםהסוסיםלמרחק.

עלאליו.האנושיאתמוביליםהםמתווךגורם
משירלהקישאפשרלמרחקהסוסיםהובלת

מאזיניםהסוסיםקובץ:אותושלהפתיחה
אםלמרחק.הדוברשמשלח "ר~ך,"לכאמור
ומאחר ,אליוומגיביםלזמרמאזיניםהסוסים

מויבליםשהסוסיםהרילמרחק,משולחשהזמר
הלאהשדראת"קולטים"כמוהסוסיםלמרחק.

אותוומוביליםלמרחקמשלחשהדוברנראה
אליו.

שייךלמרחקההתכוונותאקס ,מכלילבמינוח

אך ,)"ר~ז."האתשמשלחהוא<שכןלאדם
האנרגיהללאלהתממשיכולהאינההתכוונותו

נתונהלאדםהסוסים.ידיעלהמיוצגהטבע,של
מרגעאךלמרחק,להתכווןהאםההחלטה

עצמואתמפקירהואהתרחשהשההתכוונות

הסוסים •אותוהמוליךמתווךגורםבידי
בידישבויתהטבעילגורםדימוימשמשים
 ,בוהטמונהגיהבאברהמשתמש ,האנושי
סמלהםהסוסים 50והנעה,שילוחכאמצעי

המאפשרת-עצמולטבעהשייכת-לאנרגיה
 ,עצמוהטבעלמקורלפנים,לחדורלאנושי
 51המרחק.שהוא

חווייתכ"ח,בשירגםכך ,ברגסרןאצלכמו

מוותשלבהופעהכרוכההזמניםאיחרד
 ,מתאר ,השיראתהחותם ,דיבית •פתאומי
רגעשלונמהרתמהירההתאיינות ,לדעתנו

עצםכילצייןישבו.המשתתפיםעלהאפיפניה
ביבתכמרהפרשיםשלולאהסוסים,שלהאזכור

התאיינושכמוהפרשיםהיעדראתמדגישגי,
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פרידתאתשאפיין "ר~"אה"tזיןהבתים.בין

 ,אולי ,מסמןביניהם,המפגשלאחרהפרשים
המסתיימתשלהםהוויטאלירתחוסראת

אתמטריםא~ר"שה"tזיןייתכן .בהתאיינותם

והאירועבפרטוהסוסיםהפרשיםהתאיינות

בכלל.
בביתהמתוארהמוותשלאופיועל ,לדעתנו

מדוקדקלשוניעיוןמתוךללמודאפשר
בצירוף ."א~;ג"בפועלפוגלשלבשימוש

פוגלמעתיקשח;ךים"ים 9ס~זp~יג;~א"ל~לה
אלוהםשברגילמהסוסים,הגמיאהפעולתאת

הלילה.אלמרחק,אומיםאםביןשגומאים,

פעולהשלקונוטציהמעוררזהבפועלהשימוש

לסיפוקשנועדהאנינה,לאונמהרת,מהירה
הלילהשבההפוכה,תמרנהנוצרתכך •מיידי

לסוסים:חסיםשרבגילהאטריבוטיםאתמקבל
אתדבהרותיהםשגרמאיםאלוהםהסוסיםלא

הסוסים.אתשגומאהואהלילהאלאהלילה,

הזההלשוניבהיפוךהמגולמתהקוראציפיית

אלאשאינוהלילהאתלבחוןאותומחייבת
שלהשלילהחדש:באורלמוות,מטאפורה

-שלההמובניםשניעלהגמיאה,פעולת
והענתקהמהסוסים-מרחקוגמיאתמיםגמיאת

שלאחרתלתפיסהלשוניביטוימהורהללילה,
יבטוימשמשגלפרבשירתהלילהשהריהמוות.
ביבתהנוצרהדימויזומבחינהלמוות.שגור

אלאאינוהסוסים,אתהגומאלילהשלדי,

לתוכוהבולעהמוותשלמהירהלפעולהדימוי
 ,המטאפוריבהקשר .בדרכושנקרהמהכל

 ,הזמןשללתנועהאימאז'הסוסיםמהווים
המוערבהמסרלמוות.מטאפורהמהווהוהלילה

למרות,קריללילה,הגמיאהשיוךבאמצעות
העממיהביטוישכמאמרהזהואהאדםשלאהוא

שמתקדםזההואהמוותאלאמותרי,אל'הולך

יוצרהשיראתהחותםהאימאז'האדם.אל
נקודהאינוהמרותלפיההפוכה,חייםתמונת
ובלשונו ,לקראתנוונעדינמיאלא ,בזמןנייחת

אלאבעתי,דנוכחאינוהמוות ,ברגסרןשל

ההורה.תרככיאלפתאומיתבתנועההולךכמו

הסוסים,אלהדוהרהקץאוהמוותתמרנת
המתוארתלתמונהסימטריבהיפוךעומדת

ין- )tים 9ס~ךא )tס!זז:וים/ ~מד~;:"כ"ר:בשיר

הסוסיםלאכאן ."ץי:i] p~לן;~ךים /םיל~~;:
אלשדוהרזההואהקץאלא ,הקץאלדוהרים
בהקשרמהורהללילה,המרותדימויהסוסים.
הנדבלתהמרותשלשונהלתפיסהביטויהרחב

בשירתכללדברךהמרותנתפסשברמהאופן
תמרנתיוצרהשיראתהחותםהאימאזיפוגל.

נייחתנקודהאינוהמרותשלפיההפרכה,חיים
מתואראלא ,אליולהולכיםהמחכהבזמן

האדםלקראתשמתקדמתדינמיתכיישרת

דינמימרותשלזהתיאורבאחת.אותורגומאת
פוגלמתייחסשברלאופןבניגודעומדואקטיבי
המרות 66בשיר . 64ובשיר 66בשירלמורת

עדיןשהואאלאואקטיבידינמישאינורקלא
מחכההואשהרי ,אליולהולכיםביחסומתחשב

 .לקראתונכרןאליוההולכיםלבאםלראות
מדרמההוא •פסיביהואהמרות 64בשירגם

לקראתוהולכיםהאדםשבביגדולואפללשער
יציבנשארעצמוהואבערד ,אליוהגיעםעד

 1~לןזpח;r:וים~זב~ 1ןליל;ת~ז;נים"ןךןוקובע:
הגד;ל".האפל,השעראלהגענ~/דע~בחשאי/

-זזז----ד :-·- •ז:-:

נופךהשירלסיוםמנקהגם"גומא"הפועל
שהקרקעתחושהירצדשהואכירון ,דרמטי

המופיעותהדמויותכלשלרגליהןתחתנשמטת
דרמטיות ,אחדמשפסבמחיהנעלמות ,בשיר

הריתמיתההתפתחותדיילעכמהפימוצעמתזו
האחרוןהיבתגםוהראשוןהביתגם :השירשל

מערבמתוארהראשוןבביתבתנועה:עוסקים

גםללעמינוריתתנוהעזוהיהיערות.דרךההד
מעניקתכלתלחרסהלילהדימויגםהפססררלה.

הפיוטיות,פירטית.ואפילומעודנתחזרתלו

ב.יביבתגםנמשכיםהאטיוהקצבהעידון

מציינים •ך;ע:"ר "ב~,ק:" ,"גךך~ה"הפעלים
האחרוןהיבתואילומינוריות.פעולותהםגם

 ,פרדס-מז'וריבמרסיקהשמכונהבמהמסתיים
במילים.צורךאיןשלאחריההדגשה
ריתמימתחונבנההולךכולוהשירלאורך

בתנוהעפותחהשירהאחרון:בביתהמתפרק

בשנימז'ורית.בתנועהומסתייםמינורית

תנועהמתוארת ,והאחרוןהראשוןהבתים,

ובלסניגודשקייםאלאלילה,שלמדירםבתוך

ביבתהתנועהשלוהמינוריותהפירסירתבין
ביבתהתנועהשלוהחיפזוןהמהירותלערמתא'

נוצרתהראשוןבביתהמינוריות •האחרון

 . ·:--"חרישי"האסריםסגורמים:שלרשהבאמצעות
מנקה<ה>נ;ר;נלת""ח~סמעודנת.תנועהמציין

אינושהוא ,"ד [iה"ודעין.פיוסיאופילתנועה
ברבאהרקאלא ,עוצמתובמלואעצמוהקול
יבן •מהותומצעםמינוריאופיבעלהנר ,שלו
מהז,ומז'וריותמזהמינוריותשלהקטביםשני

המינוריותריתמית.בהתפתחותלהבחיןצריך



על ,השניבביתגםנמשכת ,הראשוןשבבית

נראיתבלתישקטה,פעולהשלפעליםידי
כגוןבמרחב,ביטוילהשאיןכזוכמעט,

המאופייניםוהתעוררות,הקשבההירדמות,

המפגשברגעפסייבות.שלאחרתאוכזובמידה
המינוריותמופרעתשלישיבביתהפרשיםבין

הדרךאתופותחת ,ותזזיתיפתאומיאירועבידי

לשיאהמגיעההמז'וריותהמז'ורי.הטוןלהופעת
מעורר"גומא"הפועלראשית,האחרון:בבית

חייתיות.ואףעידוןהיעדרשלקונוטציה
הגמיאהפעולתאתהמאייר"מהרה"האטריבוט
אתמעציםטרפה,אלחיהכשלזינוקבתנועת
 '.גבביתשהחלההתזזיתיתתחושת
בס~מהלהבחיןניתןהשירשלכוללתבקריאה

בתיםשלושהעלהנפרשתגורמיםשלושהבת
המתוארהטמפורליהאירועאתמסכמתואשר

בו:

ג'יבתב'בית

עללמבט-עלניסיוןפניעלשבה,פעמיולחד
להיחטאשבהכרחבכללותה,פוגלשירת

ולייחודיותה.
מעוררהשיריםבשניהפרטניהעיוןזאת,עם

נגזרתשממנההיסודלחווייתבנוגעמחשבות
שללהשתייכותבנוגעגםכמופוגל,שירת
מיליהשלהמעצבתלחוויהיסודחווייתאותה

וממנונחשףשאליושלם,ספרותי-פילוסופי

אתהגדירשבוהאופןואתתפיסותיואתינק

החשובהלטענהנשובאםכמשורר.ייעודו

יסודחווייתלגזורשניתן,הריזךשלוהמדויקת
ומהווה,השיריםשניביסודהעומדתאחת

שלהם.הפואטיהמקוראתשונים,בניואנסים

השיריםלשניהמשותפתיסו,דחווייתאותה
היצירהכוללבכללותה,פוגלביצירתוניכרת

קיוםיבןההדבלסיבבסובבתוהיומנים,בפרוזה

סביבגםכךומתוך ,אותנטיולאאותנטי

ד'בית

עתיד---+-- הרוה-+---עבר

הישיששלחייוימיכל

ימיו>כל<דהרות

הגומא<הלילה>מוות<מפגשהזמניםאיחוד

<סוסים>החייםאתנהר-השלג-הפרש'ם

לא-היה>

שלכפולהבתנועההואזוסכמהשלעיקרה
שתימזה.ההווהאלהעתידושלמזההעבר

 ,'גבביתמטאפוריתמתוארותאלהתנועות
למפגש.הקרביםהפרשיםשנישלבתנועה
המהווה ,האחדפהרשתנועתשלמהקור
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עיקרהמובהק.הגותיחרתםהנושאתשירהזו

בעולם,האדםמעמדכמוקיומיותבשאלות
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הזמנים,שלושתאתבתוכוהמאגדהמשך
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חדשהעבריתלספורתמרצה •שמירליליך nן
אשקלון.ובמכללתצפתבמכללת
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 1דך p:סל f ל~~ס gסזpנ;רנ;ף~ע;ן-ס~~ךל

~ lJ ר.~ןש;ןל;ךה;~יט~ק;לקf ה'.' 

מגחךלאלוהים,שלועגכמימיוצגהשעון

 ,הדברכךראםהמביכה.ידואוזלתנוכח
אללהישאבאלאנותרלאשלדוברתהרי

גרלדרבגלאהולבקש,הנעלםהאלשלהעגמומיותתוך
ראיתיאלוהי("אתנחמה ,הכוללמרות

 /.ה~~~ן~ינ:יי~ל;סי"זtת :) 24עמ' ,בקפה"
 , Jj~~ה-רף i~;כי;ךי;ת.ן w ~~לי ה?~י:נ~הףא

לחי;תז"'אפשר•ע;דלי:רמזורפה;מסן.ןלח
' : ---: '." T T -' ":י : T ' : 

מותירההסירגיותבעשןהאלשלההתגלות
מאופייןהוא .וארעינחרתבמעמדאותר

נכ;~~ים; [iא;ר~ל~קףף~ל p: "באומללותו
אלשלזה,יסודמצב .החלל"אתמלאלאהףא

'•• ."' .'' T T 

~נ;רבןה p: "אותר,מותירהזמןשערןמולאלמובס

ד~ל.יק w ~? ה~~?:דד i ,מ;ת;ל~~יח.~א~ל
 .ליסת;יי 9זcתש .r ~?ף /~ןם

עצמהמציבה ,) 53<עמילבנים''ימיםבשיר
למחר.אתמוליבןהמחרבהזמןצירעלהדוברת

אך ,וטהורנקילזמןכמטאפררהלבנים,הימים
הנכנעתהקבלהומשעמם.לריקגםבה-במידה

הארקסימרררניבביטוימתבטאתאלוימיםשל
הנהר./מרחבעלגד;לה-בדידףת"שלות-

 T-ז-ד;- T :ן'-:-

זממה".תכלתאללרוחהפתףחיםחל;נ;ת
-; • •: TT ":י :--: ; TT 

ליבןערביבןמחרביםוהגשריםשלווההדבידות
ההורה .דברלמעשהאין-בתורךכאשר ,עתיד

זcל;:זנ;רד~ל ~;?"-ומפריססלחנימאופק,
 ב~~ [iף?~נ:וק /ך;כיק;צכיר.:;ג~נ:יינףתףמ;ד,ה ;מ~
 '.'רי:r.ב~ ,ס.:~ר;נ~ ,ע~ך~סדר

המדומההדוברתשללבהאתגונבהחולףהזמן
להרדיםאמורהשהיאבשעההנרדמתלאהלאם
לשאתקללכאורה,ערש.בשירתינוקהאת

-ובדידותריקשלימים-הלבניםהימיםאת
ל pר fל- f "אמיתי:איננוהקבלהחיוךאך

;ךן iוריקים!ים ~ד?:~יםנ:י~ם,-P~נ:ייאת wל
v. ךסןלףןזב~רל~דףי~י~~ :p ;ר; ? t לףזב-~לרז

אמנםלמדרהעינייםים". .rסד~ר;ץזcת~ע;ן
מישלחיוךזהר .יאמיתחיוךזהאיןאך ,לחייך
חיוךמעין ,כאבראתלהסתירומתאמץשהובס

כולו-פנימהאךכוח,מסמןחרץשכלפימר
המתוארשהנוףהרושםמתקבל ,לפיכךחולשה.
מארדעכורנוףעלהמכסהפלקטהואבשיר
עםמשלימההיאהמיוסרת.הדוברתבנפש

~~ריסה"~~ריםעםלהתמודדהרבהקושי
שמושגערלה,מכאן ."ר ryף~זtנ;רמ;ל~יןף~ב;;:זים

 ,למחרמאתמולגרבדלהלבאתמחמירהזמן
הדורבתנתרנהברהיום-היוםעלפסיחתותוך

הריקים.הלבניםבימיה

הזמןשרירותבשלטוןוגיסאמחדהאלבהיעדר
להעציםגרלדברגלאהבוחרתגיסא,מאידך

רכךהיעדרותומעצםדווקאהאלנוכחותאת
<עמ'אהבה'בלי'חדרבשיראכזבתה.אתלצייר

~ל~~יבל~ל.בלא"פהכותבת:היא ,) 72

:PiJ ,יליםt/ ן ן~~ףדח;ל~i] ~~~ס~להלא ;הן
 ר~~ [iךדף /ז:רקןה. iJזtלקט;ךת-ס~לים;זcת

המפ;רש",השםאתברטטלחש;לאהפתףח
 T :- ··- •: •: •::ז---ז

ארתרמחליפההרב.כוחוובכךאיננוהאל
ניבטיםשממנההפתח"מףלחףרת"תמףנה

- ·:- ·:·:.ד :

ההיוותרותרירליה.ררמיארשלהלועגיםפניהם
להתעמתהמאוכזבתהאשהאתמחייבתאלללא
 .הזמןכנגדפניםאלפנים

"י;םבמיליםהנפתחהכותרתנטרלבשירגם

הזמןעיקרוןבולט ,> s3<עמיםיי wל;~~יד
ףדדרם. wל;~~ידייי;ם-בדוברתהמשטה

~תןת."ךת;הףזcנ;רמ;ל?בת w~ידר~ךב~ .~דרי
מוליךהזמןכאןגםלבנים",ל"ימיםבדרמה
"שלרות-יציבולארציףלאהואשולל.

ואףסדראין-מחרת""תוהולערמתאתמול"

~;כי;ןה; ה~~~לא ,ם~;רר;נ:לא"~יש-סיכויאין
~דידףת-ךתף~ת / '. י;!~'לי:?ס~יד 1ב;~ין;רר
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'' Q ן~הf ;ןאט".ן~~ל.םא;נ:ייע,ז;ב 1:!.ןה~
שלאלבדידותההדוברתמתרצהאלובמילים
תותיראלאושירה,בצחוקערדארתהתלווה

נ;ןןתןן piJ:י i?.QW;ג ;J:זגךת,?~דהמ; p: "ארתה
הגדולההבדידותשלרותלהןחלפו?כדי".
הדוברתאתוהותירושצחקההבדידותותוגת

 .הזמןידיעלהמודחמשחקככלישרב

האלוהיםתמסישיאלכדימגיעיםברהשיר
צועדת""אשההואהלך-הרוחכמעצביוהזמן
התבוננותתוךשנכתבשירזהר .) 73<עמ'

לאהשלבחייהכמרזה,בשיראמנות.ביצירת

זה.לצדזהמתקיימיםוהמרותהחייםגרלדברג,
קרשישלאופילוהמשורהבתיאורנפתחהשיר

ח;ם p:נ;.ז,ןל iJןא;ךןה;ל~תסןה"~זה •
הח;לבשרבל;הטלרגליהמז-רחת ; ,ם;"ה

--זז .• ז•י.:-:--·-

 ת;ד;כ;:נ;.ז,ןל [iןא;ךןצ;~ןת;:זיא /סזtד;ם.
~ידן~רע,נ:ייד;ת,י;ןע;ת~י~יס / ,ת;ר.לpז~
הרההאשההיותלמרותנ:יק,ר;ת." ת;?~~
מצריההיא ,מארדחםביוםכותללאורךוצועדת
"מאח;רי •חייםשלחוריה •מיוחדתבחוריה

 •• ך••

i] ל~ / ,ת;ר~,ק~ית •נ;~ל.rרא,ה,~ת ה~~ו
~rז~יםה fק~ rfדיא~ר /לךא;ת,ז-ר~;ול

 ה~~~~ךת iJך /~~ןךה, ה~~~~~ז;ניתז;ננ;ודק,ז;נים,

?rנ;ז~ןרר זlו:!.ק Q ".המזכירותאלובמיליםכךךה
לאלתרמןהגדולה""דברךאתמהופךבאופן

בשדרתההלךנעשםבחוץ">,"כרכבים<מתוך
רלנש;םאחוללא"להביטומצהיר:מרחבים . -. .. . -. . . . . . . . 

הוא •לל~ת"ןא;t;כיףןזcמ~ת /רל ry ~לא
ואילובכוחלחיות •במורתלהיאבקמתכוון

עלהחייםאתחררהצועדת"ב"אשההדוברת
מחררהמתוךזאת •שבהםהאריסטרקרטיהעידון

ומשתחווהדרכואתהמפנההמרות,להשערשה

לה.

מרתהלאחרשניםוחמששלרשים ,כךואכן
צדק:המוניתשנהגנראהגרלדברג,לאהשל

גםורבדיושלההשיריםאתשריםיום"כל
אפילושלה,הסיפוריםאתומספריםבטלוויזיה
לאהמתגלה ,למחראתמולביןהיום,לילדים".
היא ,מכךויתרהלזמןשיכולהכמיגרלדברג
כאשרהנצחית,השירהשביליעלבגאוןצודעת
בשירי .הדרךומפנהברךכורעאלוהיםאפילו

נפקחתעודנהדרךלאהדרךעשןטבעות
 / .בך~!ל;נ;ת [lמ~לא;ד ?7 ת[/~ י~~" .•.לאורך

:די /רים. f ~~ין ,דרר~ידנ;וה;מ;ת iJ ר~~~ל
~ת-~ג;דם ryן w iב;~ךתמ~לי ל~~ ,ת;א~;ק

המיליםבאלו .) 82<עמי~ירים" [i~לה'ל
הסופיתהשלמתהעלגרלדברגלאהמבשרת

קפואההיוותרותהעלהמנוכרת,הבדידותעם
אשרשירים, •הדואביםשיריהבערתמולאל

האלמוראותאתהפקיעוב"שלהבת·יגרנם"
 •הזמנים.פשרואת
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לויתןעמוס

אירועיםספרים,מוספים,

מטעמיםועוד"מטעם" ,"!וה"

 2004דצמברבסוףישראלאתשפקדהשירהגל

הגיחתל-אביב,העירהואהרעשכשמוקד
גםמוקדמת.התראהכלוללאגמורהבהפתעה

לאשאישהרימוקדמים,סימניםלוהיואם
 1ישראללביתהצופיםלאגםאותם,צפה

והעתידיםהספרותיביטחוננועלהמופקדים

 •הדיןאתכךעללתתעוד
שנתלוהדרך",על"שירהכרזותהיוראשיתו
ועיטרוהגדולההעירברחביאוטובוסיםבתחנות

שיזמהפרויקטשלה,האשפהמכוניותאתאף
הכרזותשביט.זוהרפרופ'העירמועצתחברת

לדורותיההעבריתהשירהממיטבשיריםכללו
שיריהםוכןוידועיםמוכריםמשוררים 65מאת

מיוחדתבתחרותשנבחרוצעיריםחמישהשל

כך.לשם
המקומוןשלמיוחד"שירה"מוסףהמשכו
כילצייןוהזדרזקורהמשהוכישחש"העיר"

כתביבאחרונהצציםהוותיקיםהעתכתבילצד

מהםשלושהצעירים,אנשיםשלחדשיםעת
ו"מעיין"."ארכיסקס" ," 03 "אביב:בתל

אולםאלה,לשלושהבעיקרמוקדשתהכתבה
סומקכרוניותיקיםיוצריםגםמראיינתהיא

ואומר:התופעהאתהמשבחשבתאיואהוון

שאיןאנשיםהאלטרנטיבה.הםאלה"צעירים
האנשיםאלהדירה,ולאעבודהלאכלום,להם

מייצריםוהעירהרחובכיום.המעניינים

גיבורים.""

העשיריהגיליוןמגיעולביתישבועחולףלא
איגודביטאון ,"גג"לספרותהעתכתבשל

וראה 1נגידחייםבעריכתבישראלהסופרים
שליצירותובולשירהמוקדשהואגםפלא,זה
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לכך.מעברוגםדרכם""בראשיתמשוררים 32
"מקרוב"אתלידימקבלאניכךאחרמהזמן

בווגםטאובוגדיקלדרוןנסיםבעריכת
 1בעיקרוטובה,מעניינתשירההרבהמתפרסמת

בנוסףזאתכלחדשות.משוררותשלאגב,
כתיבשנישל 2005ינוארבחודשלהופעתם

 "!רה"לספרותהעתכתבלגמרי,חדשיםעת
"מטעם"לספרותהעתוכתבמנורדוריבעריכת
 .לאוריצחקבעריכת

בשניובקיצוראלה,בשנייםבהרחבהאדון
האחרים.

 ]א[גמאותיה iדלאורהן;גמה- "!רה"
: T 

מנור,דוריעורך:לספרות,עת<כתב "!רה"
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 "!רה" 1משמואולישמשתמעלמהבניגוד :>'מע
מפרובוקציותמשוחרר 1רציניעתכתבהוא

כתיבשלילדותמחלותלעתיםשהםומגימיקים
הואשלאורוברוריוםסדרלוישחדשים.עת

להוסיףמדועשואל:הואבפתח-דברפועל.

הקיימיםהרביםהעתכתביעללספרותעתכתב
'כרמל','הליקון', ,' 77'עיתון'מאזניים', •כבר
 '!רה'העת"כתב.ומשיב:ואחרים?'שבו' ,'גג'

לשירהלהשיבדחיפותשלתחושהמתוךנוצר
דחיפותהעברית,בתרבותהמרכזימקומהאת

דחיפותלשירה,העשירההעבריתאתלהשיב

סופריםשלחדשלדורחדשהבמהלהעמיד
העבריתליצירהלהחזירודחיפותומשוררים,

השניםבחמישיםלהשאבדניצוץמאותומשהו

האחרונות".

הדיאגנוזה,לוברורהדורש.נאהרקאינו "!רה"
בכלהדרך.לווברורההפרוגנוזה,לוברורה

שצוינוהעבריתהשירהשלהחולותהרעות

המודרניסטיתהשירהבעיקראשמהלמעלה,

הכתובהזך>,נתן-50הבשנותשחולל<המהפך

אמנםהשהית 1חופשיבחרוזובמשקל

לדברי 1מאזהפכהאךבשעתה,אוונגרדית
המייצרושמרנימאובןספרותילדיקטט ,"!רה"

שיריתחדשנותשכלומשמימה,אפורהכתיבה
בה.אפשריתאינהשוב

מטרהלצעמואפואשם '!רה'העת"כתבלפיכ,ך
העלמתשלהעוול •הזההעוולאתבמעטלתקן

לנסותכדיהערבית,ביצירההקלאסיתהאופציה
במהולשמשכנועלהפלורליזםאתלהשיבו

צביוןכבעלילהגדירםשניתןולזרמיםלקולות
אופציותבסללמבליכמובןוזאת 1קלאסי
אחרות".כתיבה

גחמהבבחינתאינםאלהדבריםכילהזכירצריך
מנורדוריהעורכים.מלפנישיצאהרגעשל

זהבכיורןשניםכברפועלאחריםעםביחד
לפני ,"בא"שהוציא,הקודםהעתכתבגםו

עצמהה-ז:וזהגםמסרות.לאותןהוקדש 1כעשור
בשניםשבתוממקרםיכולתו.כמיטבמנומקת

מגמהכיוםזוכימעידהואבפריזהאחרונות

הפיגורטיביהציוראללשיבהבדרמהעולמית
רבאשיתהמודרניסטיםהטרנלית.המרסיקהואל

האמנותבכוחאיןששובאזסברו-20ההמאה

אולםהחדשה,המציאותאתלייצגהקלאסית
הצוררתשבירתגם 1מכןלאחרשנהמאהכיום,
וכמושמרניתלפעולההפכהנקטרשבה

האמניםעצמה.אתשמיצתהארסרמסית

קודמיהם,להישגימודעיםהיוםשלהחדשים
לתוךאמנותםאתלצקתבוחריםאך

בהןשדווקאהעתיקות-חדשות,הקרנורנציות

מחדשת.חתרניתמהותמוצאיםהם

כמהפינכונים 1הפתח-דברלדבריאלה,דברים



מתקופהאךשנהנתההחדשההעבריתבשידה

והחרוזההשקולההשידהשלטוןשלקצרה
שנכתבהמזומתעלמים<אםספרדיתבהברה

בפישגורההיתהושלאאשכנזיתבהברהלפניה
 ,"שלונסקימנוד:כותבבארץ>.קוראיה
מרכזאלהעפלתםאתהחלוואלתדמן,גולדברג

וכבר ,-30השנותבראשיתהשיריהקנון

נתןעם'לקראת'דורבא-50השנותבאמצע
אזוראלהזוהשלישייהאתהזיחידובהינףזך

 ,לפיכךאלהשלושהשהיו".מישלהדמדומים
הםאלתרמן,ונתןגולדברגלאהובעיקר

"חזרהמתוךלאזאתאבל ,"!רה"שלהמופתים
"הבסיסהםאלאכדבריהם,לאחור",

עיניהםאתנושאיםהםאליהםוהמגדלור"
העכשוויתההוויהאתלצקתבבואם

זולמגמהנאמניםקלאסיות.בקונוונציות

הקרויהראשוןבגיליוןמרכזיחלקמוקדש
גולדברגלאהלמשודרתגולדברג","וריאציות

לילדיםמחזהשלראשוןפרסום<כולל
לסונטה,מוקדשאחדמרכזיוחלקמעיזבונה>,

ביותר.האוניברסליתהקלאסיתהשיריתהצורה

לפניעודהראשונה,נטייתיכילהודותעלי
 ,כולוהגיליוןאתמעמיקהבצודהשקראתי

כולה.ה}יזהאתכתףבמשיכתלבטלהיתה
הספרותיצירותשלהןהקריאה,לאחראולם

עודנחרץכהאיני ,בגיליוןהעיוןדברישלוהן
רצוי,אושניתן,סבוראיניעדייןבדעתי.

שישאוההיסטוריה,גלגלאתלאחורלהחזיר
הספרותיתהיצירהגבולותאתלהצרטעם

זאתעםליברוראבלאחת,מוגבלתלמתכונת
השירהצורותשלהטוטליתהזניחהשעם

שידייםערכיםגםזנחנוהמסורתיות,

דחוקיםעדייןשהיוחשוביםותרבותיים

עצמם.אתמלמצות
השידהשבזניחתהללוהתרבותייםהנזקיםעל

במסהדובוז'אקמצביעוהחרוזההשקולה
החחב"ל/ונגדהשירהמצבעל"הרצאהמרתקת
ובעצם ,רובוהבינלאומי",החופשיהחרוז

"אוליפו"הקרויהשלמהאירופיתתנועה
אולפנא-הואשמהשלהתיבותראשי<פירוש

זניחתשעםסבוריםפוטנציאליות>,לספרויות

כללטמיוןיורדתוהשקולההחרוזההשירה
פה,שבעלשירהשלותיקהמסורתאותה

ה-במאההטרובדוריםבשירתעודשראשיתה

השירה""אידיאתשלהאמיתייםיוצריה , 12
ביןנועדה,הקלאסיתהצורההמערב.בתרבות
לקשר<בדומהפהעלזכירהלאפשר ,השאר

שלחז"ל>בתרבותל"משנה""שינון"בין
קעקועה,ולשון.אומהכלשלהדוחאוצרות
התרופפותבצד ,כזיכרוןהשירהשל ,לפיכך

תוצאות ,לדעתומניב, ,השירצורותשל

/ ,,. 
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נחתםהמאמרפסטדנק.ואחרימאיאקובסקי

באותהעדייןכיוםנמצאיםאנוכיבקביעה,

יחדנמצאים"אנחנוקושי:אותוובפניעמדה

לאחדלחדשדרךמחפשים ,אלתרמןעם
 ,לנושהנחילהצורניהעושרמתוךהמודרניזם,

אלתדמן". ,דורנומשודדאתלקרואראויוכך
מפרשנותחלקיםהמעמיד ,לדעתיחשוב,מאמר

רגליה.עלאלתדמן
רויאלשלזובמסהדק "!רה"אותנוזיכתהלו
שהמבחןברוראבלמעט.לאבכךהיהכבד ,נץ

היצירהזאתבכלהואהעתכתבשלהעליון
פיעללמבחןבוהעומדתהמקורית,השידית

 .עורכיושהציבוהקריטריונים
היאכי ,לומרניתןלפחות,אחדבמקרה ,ובכן

וירטואוזית.בקלילותהגבוההדףאתעוברת
בשמונההמיוצגתבסקיןסיוןלמשוררתכוונתי
שלהבכורההופעתכמדומנישזושירים,
גםשיריםמפרסמת<היאהעבריתבספרות

שלמכורתה , 1976ליטאילידת ,בסקין ,)'גג'ב

כיורשתהעודלהתגלותעשויהגולדברג,לאה

אלא ,גדולכישרוןרקלאהיאבסקיןהגדולה.
ניתןכי "!רה"עורכישמבקשיםההוכחהגם

להפליאוגםוחרוזהשקולהשירהבימינולכתוב

הדומןעםשהדהימהערדמאיהגםבה.לעשות
אובייגיןיבגביפיעלזרהועיראחרמקום
הלשוניתביכולתהמאודמרשימה ,פושקיןשל

נעזב","צדיקשלהחדשמחורזממחזהבקטעים

שלחוכמה"מתוך"צערבעקבותהפעם
החכמים-שידיואתגםאהבתיגריבודייב.

דויאלשלמנדלשטמיים-פסטרנקייםאירוניים,

ודודיחרמןאנהשלשיריהםדווקאאולם ,נץ
 "!רה"אסכולתשלהוותיקיםהמייצגים ,מנור

עלגםאותיהעמידו ,)"בא"ימימאז<עוד

החזרהשחטאזאתבשירההטמונותהסכנות

עת.בכללפתחהרובץהמכנית

 ,וכן ,נץ ,ערד ,בסקיןשלכשרונם ,לדעתי
אךהמתורגמים,מהמשורריםכמהשל ,כמובן

גמישותליצורביכולתםהואכולם,שללא
המוסיקליהזרםנגד ,כביכולההולכת,שירית

האמת"משידימתוךבתיםשניהנההשיר.של

עלגם<המעידיםבסקיןסיוןשלהפנימית"
הכולל>:כישרונה

נוזלי"אספיריןאומר,לבןבחלוקויהודי

שבלוליאחרויהודיכיוס",פעמיםשלוש

 ,בקורסיסטיתמצליףושוטרזהב,שעונימתקןוקטן,

שלי,הביתהיאהזאתשהעירוידעתי

כך:רקיוצאיםכאלהשמבתיםוידעתי

"קח :לוואומריםאסתמטיטנדאיתופסיםאו

הרחק;טהיסואזלוקח,באמתוהואלאשה",אותי

 ...לספקמקשיביםאומהגשר;קופציםאו

עםהיאהתמודדותושעיקרמשודרהאירופי>,הרסניות.

מופלאה.היאהזהבשירהמילוליתהשזירהאחרישיריםלכתובאיךהזאת:הבעיההיא,העיוניבחלקה "!רה"שלהכותרתגולת

הקריאה"עלנץרךיאלפרופ'שלהמסהלטעמי,
נפלאהמסהפסטרנק>"על ,<כלומרבאלתרמן

אתלקרואישכיצדמראהנץעיניים.ופוקחת
לאור ) 1938 (מןאלתרשלבחוץ""כוכבים
הןוזאת ) 1922 (פסטרנקשלהחיים""אחותי

הואהתמסית.מהבחינהוהןהצורניתמהבחינה

תלמידהיהאלתרמןכיחזקותבראיותמוכיח

בשידההכסף""תורמשוררישלומקורימוכשר
בלוק,כמוענקיםשל<דודםהרוסית

ונוספים.פסטדנק ,מאיאקובסקיאחמאטובה,

השירהגאונישללדורםנחשבהזהב""תור

מבחינתהןולרמונטוב>,פושקיןהרוסית
"הצליליםהעיצורים,החריזה, ,המשקל

ועו.דהפוטוריסטייםהדימוייםהקשים",

ברוסיתמתנגןבחוץ'ש'כוכביםבעליל"ברור
כפיולאנץ,כותב ,) 203<עמ'בצרפתית"ולא

פרפראלתרמןעלבספרומירוןדן ,אולי ,שסבר
פרטיםבפרטימראהנץ ,) 2001 (התולעתמן
מ"הלוגיקהאלתרמןהושפעכיצדרקלא

בו'השימושכוללפסטרנק",שלהמיוחדת
אלאנפרד"),שלכאורהאת<"לחברהחיבור

להפוךולאמפסטדנקעצמולבדלידעכיצדגם
ביחספןלאלכסנדרשקדה<כפישלולגרפומן
בסקי>.למאיאקו

אלתדמןעלשנמתחההידועההביקורתלאוד
בסיכוםנץרויאלאומר , soה-בשנותבארץ

מבליאלתרמןאתקוראאשד"קוראכי ,דבריו

להסתייגאלאיכולאינורוסיהשידתאתלהכיר

קוראאינוכללהזההקוראאבלמאלתדמן."
<עמ'פניו"עלחולףדקהוא ,אלתדמןאת

214 (, 

 ,מביןהנכוןבהקשראלתדמןאתשקוראמידק
שמלפני"ישן",משודראיננואלתדמןכי

הרגעמשודדהואהוא,נהפוךהמודרניזם,

מןקיצוניאףשהיה<הרוסיהמודרניזםשאחרי

31 

 .ן:

~ -== --
~1 ~ 

 2005ינואר



החרוזותהשורותבסופינחתךאינוהשיר

ואולידרכן'הלאהלזרוםממשיךאלאדווקא,
למשל'לראות,שאפשרכפילהן'בניגודאף

במירכאות:הנתוניםהדיבורממשפטיבבירור

בעודהבאה,השורהבאמצעמסתייםהמשפט

גם •••הקודמתהשורהבסוףמופיעהחרוז

וכר'.אמנות.מעשההיאהבתיםביןהשזירה

השירהמסורתעלהאמונהמשוררתרקאולי
גדולהכהבהצלחהלהתמודדיכולההרוסית

הקלאסית.הקונוונציהעם

ודחוסיםיפיםבשיריםעצמו'מנורדורי

למשל:כמוה.מצליחאינוכשלעצמם,

מוטחתהיתהילדותי

 .מיכהרחובפינותביו

מטחתולאגמלונית

הוטחההיאונידחת

הלאה.וכן

עודאגב,<בחורבת,צורךגםואיןלסכםקשה

רבורהזכרתי.>שלארביםמענייניםחומרים
אחתשיריתאסכולהשלשוסהחסידשלהיות

כלהיהשלא<מהגםברורזאתעםאיוולת;זו
לאעדייןהקלאסיתהשירהכיקודם>,ברורכך

לאאיוולתזוותהיהיכולתה,כלאתמיצתה
ככליגוונומאחוריאותהלהשליךגדולה,פחות

חפץ.אין

 ]ב[<החסד>הרדיקליהמצע-"מסעם"

ומחשבהלספרותעת<"כתב"מסעם"
עמותתהוצאתלאור'יצחק :עורךרדיקלית"'
דלהוא "!רה"לעומת ) 2005"השכמה"
בסךעמודים 128בתכנים.ותמציתיבאמצעים

גס,הנייר ."!רה"מעמודיכמחציתהכול'
האותיותקצרים,הסקססיםפשוטה,הגרפיקה

כפולים.והרווחיםגדולות
שישמשדרבפתחאפילואיןהראשונהבחוברת
איןלכאורה .המסרעלכוונותהצהרתבחזקת
ובכלהמסר'היאכולההחוברתכיבכך'צורך
הספקתיבחלקהחסר.להרגשתימשהוזאת

ואתבצוותאשהתקייםההשקהבערבלעיין
מעסהשלימהשבכתבהתורהשהחסירהמה

 ,"!רה"שלבערבהייתילאפה.שבעלהתורה
למקוםהעורךשב<בינתייםשמח.שהיהאומרים
לססנפורדאחריםומשתתפיםבפריזמושבו

בפנלישםזאת,לעומתב'מסעם',קליפורניה>.
יהודההמרמן'אילנהאלחנן'פלד<סמדר
אנשיםלאור>ויצחקקרקוצקיןרזאמנוןשנהב,

אבלמתוסכלים,דיבוסים,לעתיםזועמים,
חלקאם<גםמקוםלשוםהולכיםשאינםברור
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 iמוםעם

הברית.>בארצותהםאףחייםממשתתפיו

שהםמילהלכלברצינותהמתכווניםאנשים
רבורהתשרנהגםלנרחייביםהםלכןאומרים,

מהבאים>,הםמניידרק<ולאהולכיםהםלאן
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נדנדותחמשאיבהן.להןשבנההעץנדנדותעלבכניסה,הגדול

כלותלה ,ולבןוכתוםוכחולוצהובבאדוםאותןצבע ,עבורןהתקין

תלויותהנדנדותהיועדייןכשברגוגםאחר.ענףעלמהןאחת

הווידוייםוהשמחות,הבכיותהפספוסים,פרחושםבענפים.

וםעםרבהעבודהנדנדתה-היא.עלאחתכלהראשונות,והנשיקות

הבנות ,היוהםנחמדהכךכלמשפחה •ואשתוששןשםהשקיעוסוב

אבלושכל.כפייםסורבתיפים,סינריםעטויותוחמודות,מסופחות

היפיםוהמסעיםוהביתהגינהלשווא.שהכולששןידעלובבמעמקי

יהיהלאהרכוש ,ואשתוהואלכשימותוהיום,בבוא •יהיולהןלא
לוועדעברהרכושבערב.פההיהכךבנות.היושהןמפניוזהשלהן.

השתנה,הכולמאזהמשותפים.הנכסיםמןנכסעודוהיההכפר

וחכמים,זקניםדבריוםריא,שקלאפה,היוודיוניםויכוחים ,כמובן

לדברממעסיםהםזוכרים,ואםההיא,התקופהאתשכחואנשים

צדק.היהתמידאצלנו .בכך

ביןוהחתךאדמתואתואהבבנותיואתאהבהואויתר.לאששןאבל

הכפר,זנקיבאוזניאזםעןובכלל,דעתו.עלהתקבללאאלהשני

אוסף ,אמרכךהבנות,אחרת.לחשובישהבנות.אתכאןמפקירים

דביוקלאדםחשובות ,גופואלאותןוחובקשלוהגוזליםאתאליו
לוויכוחנאיבוא ,כךעלשמערערומיב-ו-יוקזאבלבנים.כמו

אוותר.לאאופן,בכלאני,אצלי.

מלדתעצרהכשאשתוקסבות,כשהיועודבזהלדברהתחילהוא
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כתבפגישה,יבקשפה,בעלפנה •זכריורשלויהיהשלאהיבןוהוא

אדםהיההואוחיכה.וכתב,ניסוחבענייניהיסבהקפידבקשה,

הזנקיםעלסמךהואבנות,וחמשוביתושדותמסעיםלוהיועסוק,

שהתפרסמואימתכלהאלה.בזנקיםאמוןישאצלנובזה.שיספלו

היהלאשמאמצא.ולאמחפש.היהזנקים","עצתשלהם,הרשומות

 ,ובכללבלוב.אמרההיבטים,בכלודנושקלולאעדייןיבדם,סיפק
קסבות.עדייןהיוהבנות

וזהזכר.הואשהשמשסורביםאיתישלומדיםהנובריםהסופרים

נוהגהשמים,אתחוצהאותולציירנהגועמםמבנישצייריםמפני

במנהגוגםזאתשמסביריםישסוסים.לארבעהרתומהבמרכבה

סבוראניכך.סבוראינניאנישורף. ,גלוי ,תוקפני ,והנמהרהחם

אםלכתארחיקלאהימה.ומהירתמאירהעגולה,חמה,אשה.שהיא

דורשת,אפילוומחפשת,בצעמהמרוכזתנקאית,חמורה,אותהאכנה

לביןאלהתכונותיהביןסתירהכלרואהאינישיר.ודברישבחים

לאשאם •דעתילעניותנשים,הןכךחיים.לנולהעניקתפקידה,

שראתההצעירשללמראהומנהגהאתלהסיבראוכלכיצד ,כן

ממנה.להימנעיבקשאפילו ,להפך ,כללבההתרגהשלאאיש ,דברך

לאןושאלותיהם:הולדתובכפרהאנשיםמעינילהימנעשיבקשכמו
עוזב,אתהמדועשם,מעשיךיהיומהמערבה,דווקאמדוע ,פניך

והיאמבשיליםאמךשלבגנהכשהירקות ,בקיץדווקאזההיאך

אומר ,המחסןעלעיןהעיף ,ואמומאיבונפרדהוא •לךזקוקהודאי
אתחצה ,התרמילכתפייתאחיזתאתהיסיב ,שפםרניברוךלעצמו
בשיבלירדמים,תעלתישנה,גבולאבןפניעלדילגהירק,חלקות

ועדהצהרייםאחריעזבהואהעין.מןונעלםהםראסות,יבןצר
וצעדהמשיך ,עצרלאזאתובכלהגונה.דרךכברתעשהכרבהערב

אתשמנצלים ,ההןבארצותהאורחעוברישלכמנהגםהלילה,כל

 ,מגובאותוראתהמסעהאתהשמשכשהתחילההקרירות.השעות
היאעצר.ולאאליהלבושםלאהואאבלשכמותיר,אתקצתחיממה
כובעחבשלאאליה,לבושםלאוהואבצהרייםראשועלקפחה
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האהילוהואהצהרייםאחריאותוסנוורההיאמפניה.הסתתרולא
ללכת.והמשיךהימניתאוהשמאליתעינואתמעםצמצם ,עיניועל

לסנוורהיאהמשיכההוא,שהתקדםככלהתעקשה:היאעכשיו

רבותשעות ,לעצמואמרמערבה,הדרךשלמחירהכנראהזה •אותו

מוורידיםהענניםאתראההואבזה.ישיופיגםאבל ,סנוורשל
בהם,מסתתרתכמעםומתעגלת,מאדימהואותהומאדימיםומסגילים
וממשיכהרבגעאותושוכחתהיתהעצראילושנית.ויוצאתנאבקת

ללכת.המשיךהואאבלונעלמת.צונחתאותהרואההיהוהואדברכה

הוא ,אותועייפההמתמשכתהשקיעה ,לוהתארכוהערבשעות

דורשתאפילושמחפשת,והיא, •בכפותיועליהןוהגןעיניואתצמצם

התפתלההריסים,בשערותנתפסהזולעין.קרןלושלחהלב,תשומת
דומהנעלמה,השמש ,הסתחררראשוונדלקה.הסתבכה, ,יבניהן

לפניהופורשיםלקראתהמשתחוויםמסמיקים,שהענניםעליוהיה
אפורהשכבהעליהםורודים,פסיםועליהםאדומיםפסים ,מרדב

דרב.ראהלאוהואכשלההימניתרגלובהיר.זהבפיצוציועליה

מיהרהוא ,מגופונשלףכמעםואשר ,ראשוכ:ציצתתפסמישהו

גליוו ,"פקקיימעיןקולשמע ,בושאחזהאשלכרבתידלשלוח

שיבןהמרחבאתבמהירותרחצההתרומםגופוהאדמה,מןנתלשו

אותולהקיףכדיעיןבהינףלוהיהדיעתהעדלשמים,האדמה

היאהשי,חוסעלשם,שיעור.לוואיןמידהלושאיןהרגישועכשיו

ואמרה,שכמותהוצחנקיתועגולהיפהונושפת,חמה ,לוחיכתה

למהט,ואתהלמעלהאני ,במקיבלהלכנוהיוםכל ,מאודלינעים

שמךזמהיחד.קצתנלךעכשיו

חנוך.אני-

לךותהיהלצדימעםוצעדרבא ,חינניכךכלשםאמרה,והיא , 
שאנירב,להיאחזמצליחהאניאםצר?לךנראההחרסהדרך.קפיצת

לאעודאחדאף ,תפחדאלתוכל.אתהגםועגולה,ושמנהגדולה

חם.צחוקוצחקהמפה,נפל

 ,זהירצועדהיסב,אותןאיזן ,זרועותיואתפרשיפה.השתלבחנוך
 ,אותותרכיןואלישרראשהחזקחבל.עלכלולייןאגודלבצדעקב
אמרה,היא ,ישרהבסלמסה.להסתכלהתעקשהואאבלאמרה,היא

והיאלמעלה,וגםלצדדים ,ערבלכלהיבסהואאבלוקדימה,ישר

דרבים,מספרלךואראהרבא ,כךאםאתה,סקרןכךכלצחקה,

גערהופתאוםאיתה,אותומושכתובגאווה,מהירותבידוואחזה

משקל!שיווימאדבאתההראש!אתישרבו:
מפה.נפללאעודאחדשאףאמרת-
אדם.אתהאבלנפלתי.לאאניפה.היהלאעודאחדשאףמפניזה-

למההראש!אתישרמשקל.שיוויעלולשמורלהיזהרחייבאתה

בטריזשלךהראש

להקשיב.מנסהאני-

כאן.אנילדבילמי?-

קולות.מחפשאני-
לדבי.פהנמצאתאניקולות.פהאיןקולות?-

 ,היזהראמרה,והיאקולות,מחפשאנילא,לא, ,רבגלורקעחנוך
מןנשמטהרגלולשמוע.יבדוסיפקהיהשלאדברועודתיפול,אתה
המרחבאתבמהירותוחצהגלשגופו ,בגבודחיפהחשהוא ,החבל

היהועכשיוושיעורמידהלוהיולאשקודםלאדמה,השמיםשיבן
אדם:אותוהיהלאכרבלארץוכשהגיעחבטה,חש ,מאודקצר

 •צווארועלעקוםונעוץמאורךוראשופחםהפךהבהירשערו
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מאו.דונבהלוהשמשפניעלשחורכתםהאדםבניראויוםבאותו
קצהו,ועדהעולםמקצההשמועהאתוגלגלואמרוהםהעולם,קץ

והכפרים,העריםמןהבתים,מןונמלטוומיהרובא.העולםקץ

יקיבםסוב,כלמלאיםמזוויםערוכים,שולחנותאחריהםמותירים
מחבתותסתורות,מיסותבגיגית,כבסיםוחנויות,אסמיםורגנות,

 ,הבגדבשולימחסמונפים,מגליםבקרקע,נעוציםמעדריםרוחשות,
עלמרעידיםוהמערות,והגינותהשדותאלנמלטושלמים,חיים
אחתבעירכלל.נבהלולאמהםשלושהרקהדרבים.ומפניהדבר
שחורכתםדווקאאינוהעולםשקץוידעוואשתואישישרבבמזרח

היחי,דילדםכשהילד,אחר:היההעולםקץעוברםהשמש.פניעל
זההיה •בכפראצלנוהיההשלישילשוב.מנתעלשלאמהםהלך
נזכרדיושלכתםשראהכיוון •דיוכתםמזכירזהלי ,שאמרששן

פניותיושלמרותונזכרכותבתידרוחובעיניראהובקולמוס,בקסת
דבר.לוהשיבולאעדייןהםהזנקים,אלונשנותהחוזרות

הסתכלמרחוק •שחרעםהנהבאהוא •הכפראלחדשפועלבאואז

וחמוקירבושיםחודיגבעות,קווישינה.קוריעטוףהכפראתוראה

היהיכוללאהואמתנה.לאריזתמבעדכמובדעםלורמזוצמרות

הקוריםאתוראהמוכר.כמעםהיה,זהיפהכמהעיניו.אתלהסיר

שרטוטיהנסחרתאתראהבסרחה,יבדומשרטטיםאסאסנפתחים

המראהורחובת.עגולותוצמרותוגגותצעיםלוגשימתקיימותהבקר

הכפרמןדיורחוקרחוק,זאתועםקרובכךכלמבטיח,מתוק,היה

רוחשותעינייםתמידהרגיששבהוהומהגדולהלעירוהיהנולדשבו

כהים,ירוקים:הפכוהאפוריםהרישומיםהתקרב.הואבגוב.וננצעות

כהים.פסיםכחולים,מלבניםלבנים,ריובעיםבהירים,אפלים,

ציפורים,כלובפורחת,גינהקזוארינות,דשרתדרוכים,שיבלים

התנאתהאלהלכלמעלהחצר.אלפתוחותמרפסותכלב,מלונת

לערבה.פנהוהואורחבהכההצמרת

חמשלראשונה:אותןראההשערשלהכחוליםהרבזללפרחימבעד

ולבנהוצהובהוכחולהאדומהענק,אגוזבענפיתלויותנדנדות .

חצאית,משולישפרצורגלייםרגליים.שערהשתלשלוומהןוכתומה,

רגלכףשמרס,סנדלמצולתק,ברךילדות,שלדקהזהבפלומת

 ,לבןקרסולחומה,ירךמשוכלות,ואמהאצבעמעוקלת,זרתיחפה,
ונטמעותומתקפלותלתנופהבאווירמתוחותמושטותרגליים

שעויהיההקיזאלמלי ,לפניונפרשהצבעוניתמניפהבתנועה.

ובהירים,כהיםירוקים,בצלליםעטופהקשת,בהולראותלסערת

עסוקה.ככוורתהומהקולות,חשותמיתמרתועליה

דחףנענה.ולאבשערנקשהואלעצמו.אמרלהיות,רוצהאניפה

הנדנדות,אתבקולשאלהיבת,בעלאיפהונכנס.הימניתהכנףאת

מבוכה.שלוצחוקשנפלסנדלחיתההתשובההיבת?בעלאיפה
ענקיותרגלייםכפותאליוירדוהיבתבמדרגותעצרה.האדומה

שעלשאלותבקצרה.אותושחקר ,גדולגרב ,ששןהתנוססועליהן

יבמיהיהזהועישויבם.ובצירוהובלותקטיףעלבחיוב.השיבכולן
אגסיםבמשמשים,העניבםבהיסח,ניגשתשהשעורהימים ,הקיץ

התקעש:ששןאבלוסרח,עמלהכפרכלהתפוחים,כךואחרבתאנים,

שתק.חנוךאלהועלעדבת,מיאצלזה,כלאתיודעאתהמניין

מבקובקשנשלףפקקכמוראשותלוש,לונראההבחורהיסס.ששן

כפותעללעמודאמורהיהכמותוגרבהגרברגליו:וכפרתגופו.



אבלקטנות.רגלייםכפותעלעמדמשקלוכלהוא,ואילוגדולות,

בירוריםלזמןאיןבקיץ ,בכללו .דעתואתשינהבידיוקצרמבט

החמההנץעםבבוקרמחר ,לואמרוהואדוחקת.העבודהרבים,

חנוך .הכפרבקצהפועליםלאכסנייתאותווכיווןמתחילים,אנחנו

מתחילהשליבמשקהעבודה .מחר ,אמרששןאבלמידלהתחילרצה

מחר.רק

עמוסרחבשולחןמצאהאגוזבצלהפתעה.לוחיכתהלמחרתכשבא

טרם ,,אמרעבדתיסדםעודהפועלים.אתאליומכווןוששןטובכל

 ,אמרששןאבללגימה.לאגםאלה,מכלאחתפרוסהגםהרווחתי
ואחרהירקותצלחתאתידיובמולווקירב ,תאכלראשית ,דרבאין

ביציםמוסיפהוסורחת,מתרוצצתהיתהואשתווריבותגבינותכך

הבחורהחם.המשקהכוסותואתהלחםסלסילותאתממלאתשלוקות,

נפשואתידעלא ,הוריוביתאתעזבמאזדבראכלשלאהזה,

מדועאבלחשב, ,הזוהארוחהמהלכבודיודעמיהשפע.למראה

איךבבית,אצלםאוכליםאיךזכרהואעצר.לאכולומשהחללא.

ונשמרת.שומרתוהשנייהבצלחתאחתעיןבזהירות,אביו:אוכל

ורואות:שומרותעיניובעודוהעמיסועמסוידיוהוא.עכשיואכלכך

הפועליםקהלאתנוע,ללאריקות,עכשיוהתלויותהנדנדותאת
משקאותמביאההביתבעלתאתכאן?>,ישעבודההרבהכך<כל

 ,אכלואותם,ומשדלבסועדיודוחקהיבתבעלואתהרףללאומוזגת
גדול.היוםעוד ,אכלו

השולחןעלבווחבטמזלגהניףששןהכול.נגמרבאחתבבתואז

השולחנותמלעיסתם,פסקוהפועליםפעם,ועודפעםועודפעם
שם.הושלךשקטברגע,פונו

יוכלבבוקרכהלכהשאוכלמירקהיסב.שאכלתםמקווהאני-

( 

לעבו.דכוחלויהיהלאגםתיאבוןלושאיןמיכהלכה.לעובד

פועלי.אתליאבוררועכשיו

השארואתואתה,ואתהאתהמציבע,היושיבם,ביןעוברהחלהוא

סוביםאכלניםראיתי ,לואמרחנו,ךשלידואתוכשלחץשילח.

הידיים.בגלללוקחאניאותךממך.

האצבעבצדאדמה.עודבשלקשותידיים ,אותוקיבלידיובגלל

לחיצתאועישובתוצאתמחוספסת,יבלתישבההימניתהמורה

חריתתשלסהרחציניכר ,לציפורןהסמוכהבכריתולמעלה,מזמרה,

שרקורגישהעדינהעבודההקוסמים:שלסימנםזההאגודל.ציפורן

 •ששןאותוהיהגדולחכםאותה.מכיריםונוסעיםירקותמגדלי
נוסההימניתהקמיצהלמשל,אצליהרבה.מספרותבאמתהידיים

כותבשאנימפניוזהומחוספס,בולסהעליוןופרקהימינהמעט

הרבה.

בצריף ,בחצרמגוריםשלוהחדשלפועלהציעהוא .לששןנחזוראבל

מעדיףאנימדוע.הסבירלאהואסירב.זהאבלשעזב.פועלששימש
הצריףהתפלא,ששןטען.ונעימה,פשוטהשהיאבאכסניה,לישון

כשאני ,לעצמוגיחך<הואירצהודאישהפועלצנעהאיזוהציע

ניסיוןלוהיהבשלו.ההואאבלבה>,רוצהבוודאיהייתיצעירהייתי

בצריפים.

וכךכךבהתפארויות:רגילהיההואבכתפיו.ששןמשךאונס,אין

שתק.הזההבחוראבלעדבתי.ושםפהעשיתי,וזאתזאתיודע,אני

 .לבינובינואותוכינהאילם,
שעלוהקולותעלמספר?היהמהששתק.עשהסובחושב,ואני

שלואבאמפחד?המתפלצותאמועיניהוריו?בביתהמחסןמןאליו
 • ?הרוחותעםשדיבר
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מהמרתףסימקה
שיחוררחל

אדרשבעלה,עםבררגשרבברחובמרתףבדידתרהג
ביבתורבה.במידהמקדיח ,ונמרךמוצקאישוהוא ,זמל
מרופסיםחאקימכנסיאותםתמידכמעטלובשהוא

פשטההקדחתשרוולים.ללאטריקווגופייתברכיועדהמגיעים
לבנים.שיעדאניצינותרושברהעודףלקטעפרסגולגלתןבכלאגב

מהגרלההביאשארתומוגדרלאצבעבעלמצחייהכרבעלבשאדרש
ץעארגזיבחסימתהחשמונאיםברחובהסיטונאיבשוקעדבואיתר

אתאחתלאפצעואלוחלודים.מתכתפסיבעזרתשנתבצעה
אדרש,עליו:ריחמהכירכותאזברנוזפתהיתהואשתואצבעותיו

המתכתפסיענה.לאאדרשבעבודה?כפפותלובשלאאתהלמה
גודמתשחלודהממחלותנזהרולאימיםבאותםאבלחלודיםהיו
כסף,דואיםבאיןוארגביוםשערתעשרהשתיםעדבואדרש ,להן

בחזקתו.לגמדינתרןשהיההשבתשערןקופסתמאחודיהניחשארתו
כתשלוםאותרמסדלידות, 200לסךהסכוםכשהגיעשנים,לאחד
וקרויבםשוממיםאזשהיוחולוןבחולותמרגשיםשניתמררתראשון

מסיאתלשלםכדילחסוךלהמשיךעליוהיהעכשיוהתיכון.לים
ערדכל ,כלומדנפסק,אינולעולםשתשלומםוההשבחההקרקע

ולשלםלהמשיךהיהחייברכןנפסק.אינוהואחיהקרקעותבעל
הראשון.התשלוםאתדקהפקידכהעדכיבקרקעלאחוזשירכלכדי

עליוושיהיהפניםלולהאירמתחילשהמזללעצמואמדכדבואדרש
 •חייוימיכללחסוך

אותרלימדההמלחמהבמועט.הסתפקזמלאדוש ,דברשלבעיקרו
אבל ,ניצלהואבמועט.להסתפקשצדיך ,אמדכך ,אחדדרבדק

ודאי ,שלותושייהולאמקדה,בדבר.היתההמקרהשידלעצמואמד
רגםהפשוט,במרבןהאמיןלאשבקיומההעליונהההשגחהשללא
ישספק,להטילאיןובכךניצלאדושאחד.סוגמכלתושייהלא

סימקהעלחמלמסריםוברגעלונשארוחייושדקהדבראתלקבל
לה,לתתדברלוהיהשלאלמרותחסותואתעליהלפרושורצה
כןפיעלואףבתחילה,להירתעלושרגםבאופןמידהסכימהוהיא

היהאדרשיל.דוהולידויבנהברחובהקהילהבוועדאיתההתחתן
אלוהים,שלבקיומוהאמיןשלאלמרותרגוע.ובעלגדועמחנך
ההשמדהבתהליךאחתפעםלאאףהתערבלא ,שאמדכפי ,אשד

כפימצוותיואתלמלאהקפיד ,ומופתימדויקכהבאופןשהתבצע
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וכשהיהאותן.שזכרכדדךעדרךשולחןודביניבהלכהשנשתמרו
המקררממקפאהבשראתהוציאהלאשאשתועלזעםבהתקףנתרן
הדגאתהוציאהשלארעלשם,עודנווהבשרהשחרשעלהעד

ארתהשלימדכפיהשבתארוחתלפנירחצישעההמקררמןהממולא
ושימרהבטעמופגמהובכךהארוחהזמןעדשםאותרהשאירהאלא

מרושעבעיניושנדאהמעשה •ברשדבקהמלאכותיהקודאתרב
שנסתיימונוראיותמעקרתהדידהאתממלאקולרהיה •ובלתי-נסלח

בפראותהולםהיהסימקהשלולבהקדרם,צלצולבמעיןקצובבאופן
צונח.כךואחד

בעטיפותסיטונאיתבחנותקרנהשהיהסולדגלהכיןארתהלימדהוא
הגרשאתלהפשיראיךארתהולימדפרסית,דגכתובשעליהןלבנות
במילהטיבלואיךהטעם,אתלקלקללאכדיבחרכמה,אבלהקפוא,

אבוקדולהכניסלאארתהלימדהואכליל.שיופשרעדולימוןמלח
לאולעולםלמחצה,חתרךארפתוחבמצבלאגםלעולם,למקרר
ודקבמועטלהסתפקישכי ,בחלקואפילורקוב,ירקארפדילזרוק
ופעםלמאכל.יסכוךוהשארהרקבפיסותאתבסכיןמעטלרגד
להמיתה.נכרןוהיהאת!! !!!תאבפראות:בההסיחכךנהגהכשלא

אימתכלסגודבאדוןהכסףארנקרבותיקהאתלנעוללההודההוא
מלאכהבעלהזמיןלאומעולםהביתה,נכנסכלשהומלאכהשבעל
כדידרמהמסוגפגמיםשלרשהבביתוהצטרפוכןאםאלאמתקן
בעיקר •כלשהומלאכהשבעלפעםשבכלטעןהואבהרצאות.לחסוך

גגאלעולה •מכולםהרגועיםהםהחשמלאים ,חשמלאיהואאם
מןבאחדפגםמטילהואבעתבההדימה,דרבלהתקיןכדיהבניין

זהשמשדבוד ,למשלהגגות,כלעלכללדבדךהמצרייםהמתקנים
דופןאלמודבקשלוהיבקורכרסיסאתמשאידבמקרםרבו ,אחדאר

אדושהאלההדרביםבכל .פרנסתואתלהגדילכדיהפגוםהדוד
סימקהבאוזניושרבשרבאותםמרצהוהיהרתמיםשלםבלבהאמין

ובשהותהבחייהנפשהשקצהעדהדביות,עםדרכיהאתשתיטיבכדי

אופןובאותורעודערדולהתקייםלהוסיףעליההיהשברבעולם
אוכלתשהיאהמזרןבכמרתלהפחיתהחלהשסימקהאמדהוא •עצמו
רעלאנרכיותעלהמעידדרב ,יותרצדהבגזרהנפשהשחשקהמשרם
באותה .הכלליוהמוסרהיהדותדוחאתתואמתשאינהעצמיתאהבה
כללדבדךארתהמענגשהיהסימקהשלתאבונהפחתאכןתקופה



כשבעלהבחייה,קשיםימיםשעברהלמרות ,לאכולשאהבהמשום
עשריםעודעםנתפסשנים,ושמונהעשריםבןבחור ,הראשון

האחריםכלעםיחדשחפרבבורוהומתלודז'ברחובותיהודיםגברים
למיידאנק.כשהגיעהבידיהחבוקהבעודהמתההקטנהילדתהואילו
האנשיםשאמרוכפיחייה,אתלשקםבידהשעלהחשבהסימקה

בעלהשםעלארל'הלווקראהבןילדהואףהחדשה,בסיבבתה
אותה.לשמחחדלהילדגםהקשיםבימיםאבלהקודם,

למצואהמופרזרצונהכמהעדמחדשאדושלההסביריוםבכל
חריגההיאכמהעדהרגועות,מידותיהעלמעידהנאותלעצמה
בכללהאנושיהמיןובנימינהבנותבקרב
סגוריםבמקומותבהלטפלצריךכמהועד

לטיפולהזקוקיםכמוהלאנשיםשיועדו
שעתהנהיגתקופהבאותהכאחד.ולהענשה

הדירהשלהחשמלילדודיבוםאחתחימום
אבלביום.פעמייםלהתרחץשתחדלכדי

קריםבמיםאפילולהתרחץהמשיכהסימקה
בברזיםמיםזורמיםעודשכללעצמהואמרה
רופףובסלוןגרוע:יותרלהיותיכולהמצב
ממילאהמעלותהמעטות,החשמלנורותאת
תוכניותיואתי;~רושלאכדיקלוש,אור

באותםמלאכותי.למאורבהוצאותלחיסכון
ואסרליוםלירותשלושלההקציבאףימים
מפנילדירתםהסמוכהבמכולתלנקותעליה
ואל ,בושעלבולאחרבהלנקותחדלשהוא

כשהיאלדבדרכהאתעשתההרחוקההמכולת
נלווהלעתיםלבנות.ניילוןשקיותנושאת
ייןבבקבוקישלוסלואתממלאוהיהאליה
משוםבפניהםלעמודהיהיכולשלאשונים
אלהבמקריםשגםכךבמבצע,היושכולם
מעולםפחתולאסימקהעלהוטלהמשאעומס
להמשיך.ביכולתהשאיןשהרגישהעד

למנועכדיטואלטניירשלפיסותתולשתסימקהשישייוםבכל
צרורעמונושאהביתה,חוזראדוששישייוםבכלשבת.חילול

חייבתסימקההמרכזית.בתחנהקונההואשאותוגדולשושנים

ללאולהתחילהזראתמידיולקחתפנים,במאורפניואתלקבל
בעבודת-כמוהמאיןחשובההעבודהזמןשלהמיידיות-שהות
לידשנקנוהפרחיםהיוגסיםכי-הקוציםוגיזוםהקצוותחיתוך
הכולעושההיאאםומסתכללידהעומדואדוש-האוטובוסתחנת
לאאדושאתשהכירהלפניחשבה. ,קאפוכמואותה.שלימדכפי

לכפותעויניםולהיותבגסותםלהכאיביכוליםשפרחיםשיערה
נשארוכךפרחיםלחבבלגמריחדלהזמןבאותוולנשמה.הידיים

לנגבעליההיההעבההמטבחשעווניתאת
אותהלהרטיבלאלעולםאבלהארוחותלאחר

השליטלמהידעלאעצמואדושבמטלית.
סימקהבאוזניאותופירשולכןהזההחוקאת

הלילייםביקוריהםנמנעיםזושדברךואמר
מריחיםשאלומשוםהשולחןעלהג'וקיםשל

בונגעושמיםמקוםשלעקבותיואתאפילו
הצוויםכלאתקיבלהסימקה •בערבפעםאי

שאותהתפילהבלבהמצאהאבלבשתיקה
המיטה.עלבלחשלפעמיםאותהאומרתוחיתהבמיידאנקהכירהלא

לאדושגםאדוש.שלזעמואתליבתהרקסימקהשלהשתיקהאבל
הרגלייםכפותמולצווחןגמדוהואעצמואתראהשבהםרגעיםהיו

 :ולומרגליהלוליפולשרצהולמרות ,אשתושלוהטהורותהלבנות
מיליםשפתיוביןסינן ,דבריותרלומרולא ,ליסלחי ,ליסלחי

להרגיזאיךיודעתכבראת ,אמר ,אותילהכירלמדתאתאחרות.
אתבמהאלו:ברגעיםקולואתמריםהיהאדושלהשחית!עדאותי
עלהלשינואלהששנייםידעהוסימקהומפייסל?!מיענקלשונה
יבשה.אחתידבעלנעשהכךואחרהנואקשלהקאפולפניאדוש

אותה,ריפאלאאישזה.בענייןגאולהלהחיתהלאמותה.עדהדבר
סבלהםשהחייםהבינההיאלרפא.ניסהלאאישגםהאמת,ולמען

עללעצמהסלחהולאהזה,הסבלאתלקבלחייבתושהיאמתמשך
שהיאמהאתלדעתשעתידארל'האתוללדתלהרותלגופהשהניחה
מכתב.אחריהלהשאירחשבהמאודקשיםבימיםעכשיו.יודעת
בחלוןוהסתכלהכיסאעלעלתהפעםמה?בשבילשאלה:אזאבל

רגליאתראתהואזהמדרכה,אלשהשקיףהפרוזדורשלהגבוה
תחושותומפניהמשערהנטלהשנשבהקלהרוחושיבם.העוברים

שערותיהלמרותהכול.ככלותיפהאשהחיתהסימקהוזיעה.אבקשל

 •ובהירות.רחבותועיניהלבןפניהעורהיההזהות

כרמלבהרצאתלהופיעהעומדהגדולה,הקיסרותהספרמתוךפרק

.39 
 2005ינואר

:\ 
~ -== 
 י===

ו~



ומזימהטיסה

ורדיליאורה

אתמשחרדיםאנוהמסרס,בבטןמזמןכבדמזוודות

בתוכההמקפלתדווחהאנחתוגםהבטיחות,חגורות

תכנוניםלאחדהציפיותכלאתגםהקשה,השנהכלאת

יעשוומשםבפריז,ינחתושערתחמששעודזוגותשנימדוקדקים,

צדפת.לדרוםמסע

ליצצובבוקרכימאתמול'אכלתילאאניקפה,לכוסמתבעלי
חביתותשלניחוחותעוליםכדבמהמטבחאחרון'רגעשלאריזות

והיאאשתו'כתפיעלשמסבחרבנושלראשוופתאוםמחוממות,
רופא!זועקת:

מישהו'שמגיעעדלרופא,קוראת~דיזה [iבמרוצה,ניגשתדיילת
שאלתעלב"כן"עונהלב,התקףלושישפוסקלידו'מזמןבעלי
 .שליחרבוזהכללירופאאניכן'שהגיע,השינייםרופא

התקףשלישי'מהמיבנה,לאוהדיילתאשתו'מייבבתהשלישי'זה
כדודאיזהלוודוחףאותה,מרגיעובעליפועה,היאשלישילב

דחוף.אותוולאשפזלחזורצדיךללשון'מתחת
אתאוליאוהבנה,מגליםשדווקאהנוסעים,בפנימתנצלתהכריזה

םודאיהמקרקרתבסבישלי,אתלאגםשומעים,איננוההתמרמרות

גודםהמתחבםקד'משהוחטפתישלאמצטערתואנימתמרמרת,

יאשפזו.אותיוגםאתעלףמעסעודרעב,ליתדלי

לבן'אמבולנסלידנוחתוהמסרספנה,באחודהטיסהשלשעהרבע
תבלולידו'אשתו ,חרבנואתנושאיםאלונקהעםפדמדיקיםשני
ההדרכהספדיהמפות,אתלנולהשאירשוכחת ,לנואומדתהיאסוב,

ראשונה,פעםתהיהזולנובצדפת,היוכדבהםהרכב.הזמנתושורב

האנגליתוגםבצרפתית,מילהיודעיםאיננואותנו'ייבנובכללאם

 ?רוסיתשםמדבריםצולעת.שלנו

גםהמסרס,מנסןלהגיחכדישלמהשעהדורשותשלהםהמזוודות

אוליהשנה,כלנחודווקאשהןלמרותבחר"ללטיילציפיותהיולהן

שנה,ערדבםידעםתיתקענהכעתלהתאוורר'רצובעצם,זה,בגלל

 •בלעדינותעשינההןהבאההנסיעהאת
לאמבולנסמלקרואאותימצילהההמתנה,בזמןמוגשתהםקדארוחת
מרדידהארוחהדחייתכלקילו'ושלרשהארבעיםכוליאנילחזור'
רצוצדמכללהשמין'כדילדיאטניתהלכתיכאשדשניים,ממני

עםהפסקתיאזהנקאהמבסיאתדאיתיקילורגמים,לילתרום

,הודעתימדירזהאשהשאיןכתוב,היהשבעיתוןנזכרתיהמאמצים,

אוהםתלאועוגותוסחיבה,דייסותאוהבתלאאנייש,מהשזהלבעל

ה

40 
 298גויון

ירקותזהסובלישערשהרמהליממה,ושבעהנסתמתאני'ישראותי

דואהאבל ,חברועלעגוםעודבעלירזה.אנילכןזית,שמןעם

שלרשעלשלוהחמאהאתגםומרחתיהחיבתה,אתזללתיכיצד

אשלה,בסימןאבלאומד'הוא ,נסתדרחיוך'לישולחוהואלחמניות,

שבתיקריאה,בסימןמהנהנתלחם,מלאפיראשי'אתמנענעתאני
שמחה.אנילחיים,

הםבשעונם,מציציםמודאגיםעסקיםאנשישנית,ממריאהמסרס

 •למלוןנגיעאםספקאנחנו'לפגישות,יאחדו
המושבכאילוססה,אנייומיוםכאילוישנתיבבהלה,מתעודדתאני

הצלחתילאשבלילהונזכרתראשונה,במחלקהכמרנוחה,מיסההוא

להציליכולהיהשעכשיוהשיחון'עלושובשרבעבדתילהירדם,
שעשוע,מתוך •ואליהםלחרבים,עבדולאבארנקינותרלואותנו'

בצרפתית.שולטיםהם

לאזוגבפריז,שלהםהחמישיתהפעםשזואחדלזוגנצמדיםאנו
דעלהגיעלנועוזריםוהםלרופא,צמודלהיותבסרחמדגישצעיר'

כמרת,חציהגענומדוענסיברושםלמלון'אותנושתיקחלמונית,



 •ציורידיעללתארשקלדבר
 ,המבורגלזוגנצמדיםזקנים,שלבטיולאנויומיים
אתמנדיבם ,העירעלמידעחולביםלאט,צועדים
ויביחוד ,פריזזהמהשהבנועדרפואה,בנושאישלנו
ימים,מספרלדבממשיכיםאנוואז ,המטרונושאאת

המבורג,הזוגשלסיועבצרפתית,מכתבעםניגשים

אנומדועתופסים ,ציורללאוהם,הרכב,לסוכנות
שאיןלהםאכפתלהם,אכפתשזהלאכמות,חצי

מסדירבארץלסוכנותטלפוןאבלהזמנה,שוברלנו

תכננוהריענק,רכבמקבליםואנו ,הענייןאת

בהתאם.התשלוםוגםמזוודות,ארבעעליולהעמיס

אנו ,שרכשנוברוסיתהחדשוהמדריךהמפותעם

והאוכלהשלווה ,המתוכנןלדרוםלנונוסעים

 ,קילומוסיפהלבטחאני ,משהולנועושיםהצרפתי
 ,עלימסתכלכשהוארקמחייךהואשמונה, •בעלי

עלבמראה.ה~מןאתרואהכשהואעגוםעשהוב

לא ,לסמוךיכולהואהירקותעתירישליהיבשולים

שומןעתירותגיבנותשדוחפיםהצרפתים,השפיםעל

גיבנותשונאתאניאחרונה.כמנהוגםלסלטלדגים,

לאמרוסיהעולה ,הכוללאכולנאלץהואשמנות,

השולחן.עלטוביםכאלהדבריםישאיר

טלפוןיומייםכלביעף,חולפיםשבועותשלושה

אסורביבת,מחליםהחולים,מיבתיצאהואלחרבים,

 ,יחזורלאהואלצרפתכאלה,תווגיבנומטוגןשמןלו
הגיע.שלאמזלאולי

תינוקלידאותנוהושיבורע,מתחילהחזרההטיסה

השנילרגע,שותקהואואםבוכה,אוצועק ,מחרבן

שניים,שםישאבלאח,דשזהחשבנו ,מתחיל

אניבמטוסיםרק ,ישנתילאהלילהכלתאומים.

זקוקהואניצעקות,לידלאאבלטוב,כהנרדמת

עליבעובדה,מסיבהישבערבהיום ,לישוןדחוף

איש,הריפתרוןלמצואמתייגעמוחירעננה,להגיע

מקום.איתנולהחליףיתנדבלא

קםבעלירופא?"פה"ישהכריזה,צועקת"רופא,"
אותולוקחהואלהיחנק,התחילאסתמטיילד ,מיד

דקות,עשריםלאחראיתרחוזרראשונה,למחלקה

מזימה.מתכננתאניבהקלה,נושםהילד

ראשימהנהן.והואשואלת,אניריקה?המחלקה

 ,מרועותיואותימריםהרופאמתעלפת,אנינשמט,
מזוגיוצרראשונה,למחלקהארנקיעלאותינושא

מודאגאומרהוא ,בעייתיהריוןמיטה,כיסאות

כאןתשכבאמבולנס,להזמיןצורךאיןלדיילת,
ואשגיח.לידהאשבותתאושש,

הצהרייםארוחתאתטובה,שינהשלשעותשלוש

 ,לחלוטיןרביאחדש,אדםאנילאחריה ,לישמרו
למרות ,הריוןעםלאגם ,בהריוןבעיותעםלאכרב
לאיממהעכשיובאכילה,הגזמתי ,בטןקצתשיש
בעבודה.מסיבהישהערב ,חבלכזית,לטעוםאוכל

• 

ו~- j 1לתגובר 1תגובר בגיליוןלספרויבקורתיעלמסתרבא""איפכאיהבדןשללהערותיותגובה
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ולגילוייחדשותלאמיתותפתיחותיאיעלביבקורתיבקורתואתפותחיהבדן
היבקורתיתמכתיבתיומתעלםהיבקורתיים,רהסרצירלרגיםהחדשיםההיסטוריונים

עתובכתבי ' 77ב'עיתרןיבטוידיילשבאהכתיבהורגת,שניםזההלאומיתבסוגיה
ב'הארץ'>.רגם'האומה',<'נתיב',נוספים

גםכן<עלפשטניתצדדיותלחדנוסהיהבשלכתיבתוכיסענתימאחוריעומדאני
הנשק>.סוהרעלהקודםספררעלביבקורתיהצבעתי
להערותיו:באשר

ויהבהבריטים:בפישטרן""כגופייתמכונהשסרןאברהםעמדשרבאשוי"הלחא.

אתתקףהמאורגן""היישובאמנםהרביטים".בפירק"רלאבהערתווטועןמוסיף
בכןלפגםטעםישאבלסררריססים,שלפעילותבהודאהוהלח"'האצ"לפעילות
אויביקטייבת.לאמתחרתושהואגםמה ,הבריטיהמנדסררשלהשיחאתמאמץשיהב
 •המקורילשםלהצמידוראוי ,הרביטיבניגרישימושלעשרתורצההראאזתבכלאם
באדנותבמלכות,הואאףשדגל ••. "שסדןכיהעודבהציוןמוסיףכצידרברולאב.

.ללגייטצמיהצבאית"היאהתנועהמסרותלהשגתהדרךאוכלוסין,ובחילופיערבית
 •שסרן""כנופייתנחבמרבשימוש

גםמה ,רבסינסקיילזבטרנספרצידודייחוסעליבקורתיעםמתמודדאלכלליהבג.
אתשאבמהיכןגםלירברולאזו.גישהמסיקהואממנוהמקרראתצמטטשאני

בןלירבליות".רתוכניותאמירות<אצלו>"למצואשניתןוגריוןלבןיבחסהסענה
 •••בשיבליחידושבאמתזהולירבליזם?גוריון

בתקופתרלאצייללבגיןמייחסשהואכךעלליבקורתייבחסההערהובררהלא.ו
ראשינדגהלח"'שלפעולהבהציגוסועהגםהואעריבות.אנסירסורפערלרתהמרד

עריבם".מספרשהרג"מוקשכפציץוהובלשת
 ,השסוררמהמסנקותמפלסשאין"נראהרצמייך:יהבדןחוזרהערותיובסירםה.

לאהריאניאולם ,הראשונים"יבמיםכרבאותנוליררהעריבםוהדרתהגירושים,
ההיסטוריההקשרהצגתאיבשלפשטניותשהןאלאמופרכות,טענותהןאשלוטענתי
 •א·היססורית.כתיבהשזרכתיבתויכלפלטעוןשניתןומכאןמסובב>,<סובב

כרבעיוסי

ןן~~ U:iגmוו~ךןיי (Q!ב-אורלראותעומד

היםאלמעלית

שלספוח

איתןאברהםחלי
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עולשלרוחניתלסמכותסירוב
דיומוכרולאך,גותי

בגליוןחלבישרספריעללויתןעמוסשללביקורתתגובה
 2004דצמבר
עמוסשלומדויקותמעניינותביקורתרשימותקוראאנילפעםמפעם
דיהצערלמרבההיאהלבשירספריעלשכתבהביקורתאך ,לויתן

אתמשבחאמנםלויתןהקוראים.אתלהטעותכדיבהוישמשובשת,
הואמבוקרת,לאאמיבוולנציהידיעלשנכפהכמיאבל 1הספרשירי
הואההפך"סדן". •בלשונומאח.דבסיסחסריםשהםשיריכלפיטוען
וחוזרבהםמטפלשהואתמטייםמרכזיםכמההלבשירלספרי .הנכון
בויש .לקוראומציעשהואהיצירתיהשפעלמרותועודעודאליהם
באריכותהמתייחסיםהמדיטציות')ספר('מתוךמאודארוכיםשירים

אישיותמגוונות,מפרספקטיוות<הלב>האישיותיולמרכזליבתלשקט,
והםביניהםהמקשריםחוטיםוכמהכמהישהללובשיריםוכלליות.
הידועהנפלאהסופרתי, mידישבספר.הצקריםהשיריםאלגםנמשכים
אחדארוךלשירמצטרפיםהספרשיריכלכיבאוזניטענהלריבם,

רב.היגיוןבעיניבכךוהיה

עלרשימתואתלויתןניהלסיבבה ,וסדןפטיששלהמטאפורהכינראה
הרשימהאתכתבהוא .רשימתונכתבהובלאופןבעיקרמתאימה ,ספרי

חפצהבנפשספריאלבאולא 1ובלהכותסדןוחיפשיבדוכשפטיש
הרוחנילעולםהקשבהובהיתהלא ,לצעריהצורך.דיכרויהובאוזן

עליההפסיכואנליטיתההגותהואשירתישלהסדןשירתי.שבבסיס
ייתכןויוגית.ובדהיסטיתזןובדהיסטית,הגותעםבשילובאמוןאני

בשירתי.מעמדןאתראהלאכןועלהללוההגויותאתמכיראינושלויתן
לפיהואאוםתוכן.חסרמדיטטיוויצלילרקאינו"אום"מקום,מכל

אותןכידומניהעולם.נרבאממנההזרעמילתההינדואיסטיתהמסורת
"שורהאיזוהןפגמים,בהןמצאשלויתן ,בשיריאחרונותשורות

ההגותאתמיבןשאיננומפניבעיקר"קונה",איננושהואתחתונה"

המבצבצת"הרוחנית"שהסמכותאפשרכן,עליתרמתייחסות.הןאליה
חשש,אללסדן.הפטישיבןאותוכולאתוהיאכ"פטיש"נתפסתמהן
המדריכההרוחניתההגותשלסמכותהאםכיכאןהגואההיאסמכותילא
הגותי.את

הטלוויזיהבתוכניתנתקלתיהתחתונה""השורהעלדומהבהתקפה
 .וגץנוריתוהקולנועהספרותחוקרתגםהשתתפהבהתיאטרון""קפה
ספרי:אתהמלווהבקומוניקטהמופיע'קונים'השיראתהקריאהמנחה
לפיתוח;סרטמוסריםאופנתי;תיקומקבליםלחות;קרם"קונים

שלישיתומקלביםשיניים/מרבשותשתיקוניםהדפסות;שתיומקבלים
מיםשישייתומקבליםזוג/באריזתשינייםמשחתקוניםמתנה;

אפשראםקוניםמתנה/חמצןומקבלים 1לשיערצבעקוניםמינרליים/
אחריוב".מהדהדפעמוןשלוצלילהגדול;הריקאתומקבליםאותי;
וגץ ,ממנוהנובעתשאלהאלימפנההמנחהבעוד ,השירהקראת

כיטענההתוכנית,מסרגתלגיבמאודמפתיענימוסובחוסרהתפרצה,
כברמובןלדרביה,מיותרות.השירשלהאחרונותהשורותשלוש

כך.עללחזורצורךואיןהריק,אתמציעאניכיהקודמותמהשורות
רשימתהואהשירהאחרונותשלוששבלאדעת,רבלכללגמרירבור

מיותרות.השורותכיטענתהעלהתעקשהוגץאךרגידא,פרסומות
והזןהובדהיסטיםשלבעולמםהריקותעלמשהוידעהלוכידומני

היהבעיניאלבלריקות.רינקותביןבנקלממזגתהיתהלאבודהיסטים
סירובאחרות,תחתונות""שורותלויתן,שלדברביוכמודברביה,
דיומוכרולאהגותימעולםהנובעת ,בהןהגלומההרוחניתלסמכות

בכלל.ואולי

גלדמןמרדכי
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המציאות,שאחרי"המציאותלמאמרהכמוטושורותכמהציטטהשמירלילי
אותןוייחסה ,) 2004צדמבר , 296 • 7<גליוןפוגל"דודשלשיריםשניעל

מופיעותאמנםאלהשוררתהוא.כןולארקמותבספרהליבליךלעמיה
"דרךבסיפורהבאורן,דבורהשלעטהפריהןאבל ) 196 • 197<עמ'זהבספר

פרדסםהסיפורהשוברת>.במהדורותביאליק,מוסד<הרצ' 94 • 93עמ'קוצים",
זה,למאמרה"מוטר"שלהפותחתהשורה .) 1943 (תש"גבשנתלראשונה

איננהבני""איתמראלשהפנייהכמרקוצים":"דרךהסיפורמןחלקאינה
דבקמות.מופיעה

ציטוטיהלביןליבליךעמיהדבריביןהבחנהללאכתוברקמותהספר
נאמרלחינםלאקוראיו.בפנימכשולשםהואובכךבארון,דבורהמסיפורי
 .לעולם"גאולהמביא •אומרובשםדברהאומר"כלאברת:במסכת

גזבריןבורית

בסרלמרמסר
דרבאתלקרואשמקפידהוכמיעררךאתהאותוהיעתוןעלחתומהבהיותי
לומרלאאםפוגעיםהחשדיםהעתכתיבעלדרביךאתמצאתיהערוך

קטנוניים.

מספרתשרג ,אפילו ,ואוליהדרךברכתאתתיתןכילצפותהיהניתן
 .עידודמילות
נוספים.עתלכתיבמקרםישאםיגידוימים
מיותרים.ללשוח,מיהרתאותם ,חציך

ברבכה

גלעדיתמר

טעותתיקון

 'הר'+.בגרנלהלא-לארמיתהאנדרטה'לידסאספררדויליאםשלבשירו
הראשוןהיבתשלהאחרונהבשורהסערת.נפלהאפרתדליהשלבתרגומה

השמים".הםהיחידי"והגיוברבמקרםהשמים"הואהיחיד"והגיבורנכתב:

ו;ו;ןן mrוו YI!~וויי (IQב-אורלראותעומד

הזאתהנפילהמתוך

שלספוח

אלכדפורמןרחל



ljל(ךl~ l§ רוזיו
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הנעלםהארמון

בימוי:הרצליה;תיאטווןאנסמבלגולרבוג.לאחמאתהארמון""בעלת
שאולמוסיקח:נורי;אלכסנדרהותלבושות:תפאורהעיצובקלאתי;זאב
בסר

-יודעותמסעציפורירקאולי
-ושמיםארץביןתלויותכשהן
המולדותשתישלהכאבזהאת

ומאוחר""מוקדםגולדברגלאה

<בהעוות:פיינגולדבן·עמיד"וכותבהעבריתכדרמההשראהבספרו
ביקורהעלגולדרבגלאההמשוררתסיפרהמראיונותיהבאחדכי ,) 123עמ'

עיניהלנגדעמדואשרלסופריםהרבאהביתלהיותשהפךבצ'כיה,בארמון
בפראג,ישראלשרגירשהיהמיאבריאל,אהוד .) 1955 (המחזהכתיבתבעת
דוגמתובדמותדומה,בארמרן·מוזיאוןבהצגה,שצפהלאחו 1נזכר
ג.שרורצברהרוזןבשם •ורסקיזאבו

שלמכאובות,ועתיראוהבמאופק,בביצועס:ה,היה'זאברודסקיאכן'
השחורהווילוןשם.היהלאארמוןהרצליה.האנסמבלבהצגת 1בסרגדליה
אפילולעמודראויהיהלאהפועלות,הנפשותלהתרחשותכרקעשניצב
בתיאטרוןלראשונה<הוצגהמחזההבמה.בחזיתשכןכללאהקלעים,מאחורי
שנישלבחוץ,סערהבשלמאונס,ביקורםאתמתאר ) 1955בשנתהקאמרי
שהפךארמוןאירופה,במרכז 1מסתוריבארמוןישראלמארץשליחים

השראה,אימיאתששרדויהודיםילדיםהמחפשת 1רינגלדורהלמוזיאון:
בידיהיהודיםמבתישנגנבויקריםספריםהמחפש 1ספרן 1זאנדומיכאל
הנאצים.

אילוציבשלהמוזיאוןלשומרשהפך 1הארמוןובעלהרוזן 1זאבררדסקי
סודמוחלט.רצוןבאיהלילייםהאורחיםפניאתמקבלהחדש,המשטר

אתלתקןרוצהזאבוכאשרמתגלההאורחיםלקבלתהבולטתהתנגדותו
 112:00השעהצלצולשנשמעבשעהואז,המפרג.העתיק,הקירשעון

החושדתונפחדת,צעירהנערההספרייהבקירמסתורימפתחיוצאתבחצות,

חייהאתהצילשהרוזןמסתברלהרוגה.הבאיםנאציםהםהישראליםששני
הארמון.בעלשלארמונובמרתףמסתוושמצאהיהודייהנערהלנה,של

הסתיימהשהמלחמהלצעירהמגלהאינוזאבררדסקיבה:וקרץהצלהאולם:
מנתעלהאמת,אתממנהלהעליםממשיךאלאללכת,חרפשייהוהיא

הבמאיחיבלכאןגםהתמימה.ואהבתהנעוריהחןאתלעצמולשמרו
בקירמסתוריתדלתמאחווייוצאתלנהברהמחזה,שלהמקוריבטקסט

 1ארמוןשלאשליהליצורבמקרם 1שהבמאימאחרואולם,הספרים.אורן

יכולהאינהלנה 1הווירטואליהמלכותילכלאמטאפורההמשמשוילוןתלה
רגליהמכתתתשהיאכךקיים,לאארמוןשלהקירמאורןבמפתיעלצאת

וחסרתמובנתבלתירפאיםלרוחארתהשהופךמהנר,רבידהבחשכה

הצדקה.

רוצההיאאחד'מצדהנערה.שלרווחהנפשהעלהמלחמהמתחילהגםכאן
גר'המכרהרוזןומצילה,מגינהשלזרועותיובביטחוןלהסתופףלהמשיך
לבהנמשךשני,ומצד .היהלאמעולםושלהשלו,לאשכברובארמון

לבסוףבפניה.מתאריםוזאבושדורהישראלבארץוהשמשהחופשאחר
 1לארמוןשמחוץוהחופשהאורעולםאלהשליחיםעםלצאתמשתכנעתהיא
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w הרצליהאטרןןיתאנסמבלהארמון",בעלת

 .יורנותוזכריוכמיהרת 1ספריועםבודדנותר 1הארמוןשומר 1הרוזןואילו
והרוזןנגמרהשהמלחמהמבינהשלנהלאחדהמחזה,שלהשיאמרגעיבאחד
מתוךלהיפתחהיהיכוללאהוא •<שובחלוןפותחתהיאאותה,רימה
לצעוק,מותרמלחמה!ואיןירחליל 1בחוץ"שם,החופש:אתומגלהוילון>

זהבקול!דברראתם,גםצעקויהיה."שמותרחלמתישניםכמההקשיוב."
תמידהגשם."אחריהאדמהריחהזה."האוד ".נאציםאין 1עכשיומותר

ובענפים,בעליםאגעאניהחלון.אתאפתחואניכזהרגעשיבואחלמתי
אני 1אוררוצהאנישערותי".אתוירטיבוראשיעל:רדו.הגגמןוהטיפות

 "!י?~רוצה,אניללכת." 1לרוץרוצה
השכילהלנה,שלדמותהאתהמגלמת 1בוקשטייןאגיההצעירההשחנקית
הרוזןבתפקיד 1בסרגדליהעלדבריה.וכנותרגשותיהבעוצמתלהרשים

הואבמחזה,השליליתפקידולמרותלעיל.נכתבכרבוהמאוהב,המתוסכל
עתיקתעצמיתומודעותאיפוקתרבות,המקרינהלב,כובשתדמותיצר

ובבתיםבמנזריםעזוביםיהודיםילדיםהמחפשתדורה, :הצמדנותריומין.
וכאןהנאצים.ידיעלשנגנבוספריםהמחפש 1הספדן 1וזאבופרטיים,
שהשכיל 1כספיאלידן .אמיןהיהלאהליהוקצדה,ראשיתהבעיות:מתחילות

ספדןשלדמותלגלםמכדיצעירהיהלהבינו'שניתןבאופןטקסטלהביע
אחריהאבלות,אירופהבחוצותהעייפותרגליוהמכתתוידע,שניםעתיד

מדימבורגתהיתהגרונומירב 1לעומתוהאיומה.השנייההעולםמלחמת
המוסיף"כלז"ל:חכמינואמרתאתלהזכירהמקוםשכאןגםמהוהיסטרית.

דבריםהוסיףאולםהמחזהאתשקיצר 1הבמאיאמורים?דבריםבמהגודע".
מהלמעןהנראהכפיהחליט,האפוקליפטי",יוחנן"חזוןמתוךמיותרים
שלזוגחמהוזאבו.דורהביןאהביםדומןלפתח"רייטינג",בימינושקרוי
המצבאתהלמהלאגולדברג,לאהשלבטקסטכתובההיתהלאהבמאי

מוצדקת.היתהולא
מצאתי ) 2004דצמבר<סוף'הארץ'בעיתוןמעניינת:הערהסיום,לפני
תמציתה:והנההארמון"."בעלתלמחזהעקיףבאורחהקשורהידיעה

לאבכנסייהמקלטשמצאויהודיםילדיםהשואה:לאחדהורה"הוותיקן
להוריהם".יוחזרו
לאהשלהנפלאלמחזהנוספתמעמיקהמשמעותמעניקהרקזוידיעה

ישראללארץהעלייהואתבעיותיהואתהתקופהאתלהבנתהגולדרבג,
 •.שונים"נופים"בשנישורשיואםגםהנרדף,ישראללעםהיחידיכפתרון
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תתןןוו u-יוצרתלכתיבהסרנה
שירה

בסריעקבבהנחיית

 ' 77'עתרןעורך

<מולב'קומה 72בגיןדרך ,' 77'עתרןמערכתבמשרדימתקיימתהסדנה

מעריב>.צומת

 • 17.00בשעה ,'גיוםמדיפגישות> 16 (נפגשים

נדת>.גליו 11 ( ' 7 7'עתרןעלשנהלמשךבמנוייזכובסדנההמשתתפים

'עתרןבגליונותיפורסמוראוייםשיימצאוהסדנהמשתתפישלשיריהם

.' 77 

בהמחאההמערכתלמשרדילהעביריששקלים 300בסךהשתתפותדמי

 .) 77<עתרןואמניםסופריםאגודתלפקודת:

 • 13:00-9:30-תובשע 052-2404796 : 03-5618271טל'נוספים:לפרטים

גשם"בליל"לחולמים
משוררים 33

תרגומיםמבחר

החדשההערביתמהשירה

המובחרותהספריםבחנויותלהשיגניתן

המערכתובמשרדי




