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כסףבכלירימוןגרגירי

הומוסקסואליותואנשים,אלוהיםעםגרינברג:סטיבן
סדרתהמאוחד,הקיבוץמלמן,זיועברית:היהודית,במסורת

עמ' 252 , 2013אדוםקו

ההינדיםהאליםבשםנוראים.ופשעיםחמרחתעולוותמאפשרותהדתות
להןקובעיםארבעליהןגרויותעםאלמנותושורפיםלקשדותילדותהופכים
כבדראתיללר m "שסרחובנותהורגיםהמוסלמיםוטומאה.נידוישלמעמד

להרוגכדילאללההתמסחתמתךושמתאבדיםביניהםוישהמשפחה"
מכשפותישעובשםשדפוהנצוריםהאסלאם.אויביאתנפץבחגורות
במסעותרבבותהודגרהאינקוויזיציהגלגליעלחשדויםעינווחתלוים,

הומוסקסואליםעלמורתעונשהמטיליםפסוקיםישאצלנוואילוהצלב.
לעשוקהמתיחתמשיחיותופשרנויותונבעלבערללשיחסיםהמקיימים

חייהם.אתלומדדהפלשתינאיםאת
אתלהצילנחלץבגלוי,הומוסקסואליעצמושהואגדינבדג,סטיבןהרב

עלואבזהעירורכפסוקהומעדוהנאורזמננולבןשנאדהממההתוהד
פשרניה.שלגישותיהםומתוךהתודהמושגי mבדמחדשפירשווידי

אתהאהובמשה,בתודתהמאמיןאדםהואגדינבדג

חכמישלהמפוארתההגותיתהמסורתאותאלהויו
נכתבזהכימספררמתבדרהדברלדרחתיהם.היהדוים
שלהפניםדנתמחשיבתםהתפעלותהמעודדבאופן
באלהויוגדינבדגשלהדבקותזיקתאתומארהחז"ל

חכםותלמידדבשללמעמחמקנההספדרביהחתר.
חילוניות.בעינייםגםבמינוד mמיכבדר
ו'שלהנדועאהבתםסיפורעומדהספדשבמרכזדומני

גלריות.הרמאודרטירתנימותברשישלקיש,ודישנן mי
ו'אתבנהרחאהוהגלדיאטורהשדדולקישדיש
המעוטרתחדשהכסףבכרסרימוןכגרגריהיפהיוחנן

מסיטנן mימיני.יצרמתךולמיםאחדירוקופץבודרוים
האודחפיו:אתשיתמידוהצערתבשתימכוונתואותר

התוהדשלבעלומהכדמרת-הזדה~תעצמואתמציע
ההעצותלפיאחותו.אתלשאת"תחתיו"לוומציע
לואותלמידכמרהד"נישאים"לקישודישנן mיהאלה

הוואיוחנןעלמקלאינולקישדישכתלמי,דכגיסים.דק
הםהוויכוחיםבאחדרבות.בקשויותאותרומציףבהתמדהאיתרמתגשוש

נן mיומרות.מחלהעליוומביאלקישדישאתמקללנן mויבזהזהפוגעים
אופיבעלשהאותלמידלקישדישבמקרםלומציעיםוהחכמיםמאדרא~ל

לאדםחייםמקררהיולקישדישעםים mשהרריכמגלההאוכךרמףה. mנ
ברחובותחערקבייסודיםמשתגעוהואגלךאבלוכמותר.ונעץרמפונק
מהעלום.נפטרהואולמענושמתפלליםעדאיינה""לקיש
קדמונים,הלכהמרדידבריעלהמקשהלקישדישמעיןהואגדינבדגסטיבן

למורתהומוסקסואליםהדניםהפסוקיםאתשפישרוזמננו,רבנידים mמא
הפעול.אלהצואלאמעלוםהנראהשככלעונשונעבל,בערליחסילע

בספדומקדישכןערללקישדיששלמגולדוחוששהואהדבריםמטבע
מוצאשהאוהלגיטימציהופירושיו.תהיותיושלללגיטימיותלשםפקר

ממדלהגרתםמקנהעצמםחז"לבדבריההד-קונסטרוקטיביתלפעילותו
מתגרףרפיחשיההתוהדשאיןממנהללמדוניתןכיבמינו,ד mמיתבוני

כלח.עליהםשאבדמושגיםלפיתקנהחסדבאורחאחדבעידןשנחתם
עלדעתםאתהנותניםפשרניםבאמעצותערדועדרלהתחירתיכלוההיא

גדמן.שהזמןהנסיבותערלבמעדוותהתמרדות
שוניםעבנייניםגדלוותמחלוקותהיוגדינבדג,לנרמזכירהארשונה,במאה

לגמדי,מנוגדותהשקפותפעםלאלהםהויושמאירביתהללביתבין
פרשנותאיןלשיטתם-חיים"אלהוים"דבריואלושאלוגרסוחז"לאבל

שכברתישגדינבדג,ממשיךפסוק,לכלבתרהד.פסוקאףשללטת mמ
שאלותשואליםכשאנונחשפו.טרםלקן mהשטחפניעלשחלקןדנות,

6 
 374גליון

מחדש.בסיניכביכלוניתנתהתוהדטובות
סיפוראתגםגדינבדגמביאלופירשויולשאלותיולגיטימציהלהקנותכדי

ביבנהש mשהתיהושערד'הקיצוניהשמרןאליעזרו'ביןהדרמטיהוויכוח
מסרים.תנודשלטומאתוארטהרתועלנסרבהפלומוסלספיהר. 70בשנת

נסיםממעשיראיהעליוהחלוקיםכנגדהוביאטהרושהתנורטעןאליעזר
המקדשכתלילאחוד,חזהרמיםאמתממקומר,נעקדחחבלעיניהם.שחלול

המדרשביתחכמישדוביהועש,ו'אבלנשמעה.קלובתואפילוליפלונטר
לאלוהיואמדכאילוהיא".בשמים"לאהללוהנסיםכנגדטעןלצדו,היו

רמהההלכה.עלהדוביחליטוכעתבידיואינהכבדשנתנהמשעהשהתוהד
נצחרניואמד"חייך-ומספרהתלמדוממשיךשעה,באותההקב"העשה
 ."י~ב

אתמחדשמפשרהאולגיטימציה,למהלכיומקנהשגדינבדגאחדי
כלפיהוצרחניתהבוטההשליליתהעמהדבהלכהנוצהרשממנוהפסוק

המאמיניםהומוסקסואלים~~ניםזמננורבנידובהומוסקסואלים.
מעמדיצורותהללוההמרותכי- .מוצלח(שםהמהר"ל"טיפלויבסמכותם

כךאותםדוניםנזירות,לחייאראשהעםכפרייםלנישואיםאנוסים)של
לאזכר"ואתמ'ריקאד'הפסוקאתקארוגדינבדגקשה.נפשיתלמצוקה
לומעניקרכךהמקוריהתרותיבהקשרהיא"תעובהאשהמשכביתשכב
הפעילותכלפיומנחהשופטמשפטלהיותממנוומונעגדלו,מוסדיתוקף

לנראומדגדינבדגכיום.ארתהמכיריםשאנוכפיההומוסקסאוליתהמינית
שלזרכלולבעילהכל-הבעילהחז"לשלובעלומםהמקאריבעלוםכי

חז"ללפיהמגדרהבלדיהידרכי.ני mככמעשהנתפסת-גברבידיאשה
הואשהלמעלההגברהמסורתי:המשגלנצרדתכמר-מטבעםהיררכייםהם

לנשיאותרהופכתגברשבעילתמכאןהאשה.ומעלעלהגבר-למטה
לנשיםהשמוהרלמדרגההנבעלאתהמשפילד, mבמיגדעומעשהחהר

שמשוגיםבעלםלאסוראכןהיהצדיךאוסרשהפסוקמהכלומדבלבד.
תחדורלאזכרואתהוא:פשוטהבשפההפסוקפירושאותר.מכונניםכאלה
שה"ראת"מקסימהבהברקהמוסיףרגדינבדגהיא.תעובה-להשפילוכדי

סמרידברחז"לשלבפרשניותכמקובללוהמוסיף-הפסוקאתהפותח
נקבהכך:הפסוקאתלקרואישלשיטתואחדות,במיליםלאשה.מתייחס-
 mרכמיןשלהשילובהיא.תעובה-להשפילםכדימיניתתחדורלאזכראר
שלמהשפלתןגםהפסוקנחלץכךמקהד.בכלמתעובהאואנשיםשניבין

הועבלים.האבותרכשואינןכבדשבימינונשים,
שאיןמיןמחיינהניםכבדהנבעלתארהונבעלשהבעוללמרותכיום,גם

דנהגסותהעממיבדיבורעדייןישסרג,מכלהשפלהחווייתבהכרחבהם
עלבונותהםהצרהד"אתלךאזייןאניארתזדיין","לךהבעילה:סביב

עיקרמקרם,מכלסיאמיים.תאומיםהםין mהמוגסות mהדגסותשכיחים.
כ"נשי",הנתפסהנבעלכלפימכוןוהומוסקסאוליםכלפיהעממיהנח
בראשמוסבהמקורישהפסוקלכךלבנותשומתאתמפנהגדינבדגאבל

בעלומוהבעולכיהעממית.בגסותלמקובלבניגדוהבעול,כלפיובארשונה
השימושההשפלה.מעשהלשהמחלולהואהוא-הפסוקשלהסמנטי
שלבחרפותדקלואמהעלוםעבדלאלודיכוילהשפלהאלימהבמיניות

נשים,באינוסיריביהםאתמשפיליםעדייןדניםצבאותהוחח. mהמגסי
הסודית,במלחמההללוהזוערותעלשמענוובאחרונהוילדים,גברים

נשיםשלאינוסיהןנרשמוההיסטוריהבספדיהצדדים.שניבידישנעשות
הנוצריםעשרגםרכךבלריןכיבשועםהאדוםהצבאידיעלדנותגרמניות

וכר'.בבוסניהבמוסלמים
כיטעונתההשפעה,ודנתהנעדותהפמיניסטיתמקינןו,קתדיןכן,עליתד
הידרכימבנהכאחד mרבמזבמערבהוא"מין"ארמין""יחסישמכניםמה

להתענגאמרדרתנשיםזאת.לטשטשכדיבאדרטיזציההמשתמשעריץ,
כלפיהמיניתלותוקפנותובגרפןללשיטתולגרפן,הזכרלחדירתלוהתמסד

המשגלתענוגותשלההיררכיהלבועל.מתחתממיקומןליהנות-גרפן
המסגרות.בכללגבריםביחסנחרתותלהיותהנשיםאתמאלפת

הומוסקסואליםהדיגדינבדג,לשפירושולפיבפסוקלוהפךולהמשיךאם
מביטולתשוקתם,משואשלמהחפצהברמתחריםכאחדוהטרוסקסאולים
שהצדלהתענגותומניצלווהמ~ניתבתקשורתהזלותלשהסובייקטיביות

יחסימקירםכאןמתחריםהנבעלרגםהנבעלתגםבה.דומיננטיהאנרכי



ידיעלמופעלתאליהםהותשוקהכסובייקטיםמוכריםאינםשבהםמין
לוישבמערבשהשתררהמיניהחופשבעיקר.אובלבדמגופםקטעים

המיניותלתקשורותוהרפתקנותססגוניותהעניקהואמסוימים.יתרונות
במקבילאבלהמיניות.שללהד-מיסטיפיקציהונצורותגדלוותופעל
הרגשיהמפגששלמכבליוהופדרהמיןשבהחשדהמציאותיצרהוא

שהתשוקהורגישותבאחדענייןחח,אודךהתובעהזלות,עםהמשמעותי
שומריםהיודתייםהומוסקסואליםאםשמחהייתימצמצמת.מיידילסיפוק

אחיהםכמובן-זוגם-המיעודעםהראשוניםבמפגשיהםנגיעהאיסודעל
פתרןולינראיםהומוסקסואליםביןנישואיםהדתיים.ההטרוסקסואלים

ילדים.לגידלוטובהוחממהטווחארוכתמשמעותיתהנחתליצירתמצוין
הופרקההלכה,אתלשנותלמעשהצריךגדינבדגשלפרשנותובעקבות
לאשינוייםנעשוהשניםבמשךהזאת.באפשחתעוסקבספדוהאחרןו
בהלכהביותרהבלוטהשינויהזמן.צוורכיהנסיבותלפיבהלכותמעטים
ליהדויםמהלוואותריביתלקחתשנצורההיתרהואגרינבדגלעדת

היהדויםשלהמסחרלחיינחוץהיההזהההתרעיסקא"."jןתדבאמעצות
המקוריהאיסורשתכליתאףאנטישמים,לשמחכדירקולאהםבאשד
מאחיו.להלוואההנזקקהעניאתבריביתלחייבלא-מאודמוסדיתחיתה
מהםאלהשלנפשםעללגונןנעודהומוסקסואליםלגביההלכהשינויאבל

עמוק.סבלבלילקהילותיהםלוהשתייךהאמונהבמעגללהישארשרצוים
דתיהומרכליכלומכדעתתפניתשלברגעכילזכורארוינפשות.דיניכאן

לומסגרותיהםעצמואללופנותרבניושלציפותיהםמאחיזתםלהשתחרר
לתוהדזיקתועללשמורזאתובכלהחילונים,שלהנאורותההגותיות
בושמאמיןמילגבירקקייםהחוקשערקפקא,שלבסיפרוכמולואלהויו.

לחסד.בהמתנהלפתחוויושב
הרבהגםבונפלואךוקלוחלצלובעיקרוהאולספרמילמןזיושלהתרגום
מנוכבדבעיתונותהספדעלאחריםשכותביםומרגיזותמצעדותשגיאות

 •הבאות.במהדורותלתקנןהראוימןאותן.

גלדמןמרדכי

לנגןמלאכיךיכלואיך

שמיהציורים:שירים,מהמבוע,ניצוצותנתן:צרטריןחררה

עמ' 103 , 2013אותצררהרצאתנתן),(חררה

בהם,אחטאשאלוימכילשונותחששביעלוהזה,ספדעללספרבבאוי
שטבעיאףבכנות,לוכתובלהתגבראעדהאםי: mחבהיאנתןחוהובאשר
הנכןו.האיזןוללאלושבחלקלסיצחוהקלידים,יותרנכןואושהעט,יהיה,
האינטאויטיבית,בדךדלה,האופייניתבכתיבהכותבתצוטדין-נתןחהוו

ומשםמשלהלעלוםעווברתמתרכזתהיאלמוסיקההאזנהכדיתךוכלומד
יםממעמקיאותםלדתהכאלושידיה,לשהאלמוגיםחוחיאתלחההיא

לשה.התעדוהיםהואוב mנ
זהעלכיהקבלה,היהדות,ובסדוותבחיהועמוקההגדלוהבקיאותה
זהכלאבלשביריה,ביטוילידיבאהאקדמיים,תאדיםוקיבלההתחנכה
להתנהלאעדהאםנוספת:מהמוהדוכאןכתובים,השיריםשבהבטבעיות
להביןדדךאויןכזו,בטבעיותכתובים,השיריםבואשדיעד,שלזהבעשור
בצוהדכאןהמפחדיםועריונותסמליםאותםכלובהבנת mבפיצאלאאותם,

כדיבסדו,הזההיעדלנבכילהיכנסאעדהאםאמן.בידופיוטיתמשולכת
נעהאניבלבדוביסדוותחסכוניותבנשואוידיעותילושרד,לפירשולהגיע

אלה.בחומדים

 mלפתכדישיריםשנימתךועטימהלפניכםלהציגאנסהדבריבהמשך
נתן.חוהושלשיריהשלזה,מופלאעלוםאלשער
תךונכתביםהשיריםכאמרהמהמבעו". m"ניצצוהספד:שםאלתחילהאבל
ניתזיםגפרור,בהצתתכמולכן,העריונות,עלויםאוזלמרסיקההאזנהכדי

הוםהשמיעה,גלימעלארבמה,עלשםאישקרדיתמהפעלוהניצצוות
ומחפשיםהעריונותעלויםממנוהמבעוהוואהתעדוה,מזרםאלויעלוים
הדברים.נשרמיםרשםבידהאחתבעטאלויאחיזה,
אותםכלנמצאיםשםאגן,בצורתמקרםהמתאר'אסופים',בשירלמלש

ניםשלצביהרבמצבהוםוצעביםלציליםכמרחומד,ממשלאשהםפריטים
צירופיםלעלותיכלויםזהמתוךאבלעדרת,שלמצבאיןעדייןנים,לוא

בצרונולכומרהזה,למקרםעקדויםהםשכעתמצבם,אתתתיראםשונים,
עשהאנאהבקשה,באהואזלוהשתנות,לעלותאלהיכלויםמישהושל

בתךולכומרקליפות,מתךוניצצוותהפדרממתוק,מרהצואכגןו:משהר,
הער.מתךוהטובאתלהצויאתרכלובצרונךהטובאתלמצאואפשרהער
שפעללדותאפשררמשםהכלים,ארהכליהואהאגן,בתךונמצאיםאלהכל
שהשתמשובמקאר,המחבריםקטורתבשמישהםרת, mניחטעמים,לש

בטוב.יצרהאםבצרונו,זהכלהמקדש.בקדשותבהם
לעמדוקשוימוצאתאניעשכיואבלשירים,לשניעצמיהגבלתימלתחילה

התכנןו,האואחדשדבראותי,מלמדהניגןו''למדנוהשירזה.עצמיבסד
היום,בחיינוכךכלמלאשירעל mלפסיכלותיאיךבפעול.קוהדאחרדבר
דברמבקשבכותרתוהשירבלימדו.מלאיםכלוםשכל

הואוהניגןו?מהראבלניגןו,דקהניגןו,למדנופשוט:
הניגוןמתוךהגנת,האצורכברנמצאבניגןוהכל,
משקיפיםוממנוצוומחשמתחמםהניגןוכמרנצמח

תצרהשאםהניגןו,מתוךלהפ,ךאוהצדק,לעהכל,על
הושירמסיני,הקלוותאתשובנשמעלנו,להשמיעו

הארהאברת:בזכותזכרתלעינוומבקשומתחנןמבקש
פשוט,כךכלבברכתך"."זננואנאאלה,כלאתלנו

היעד.ניגןודךדמלויכההטובאלהטובההרדך
זהשירלנגן';מלאכי~יכלו'איךהאוהשניהשיר
ששאולתלוה 1הגהשאלההייתכן?בהפתעה,ביהכה

לנועשיתאיךהאל,מלוגלריהבחזיתככההכותבת
למה?זה?את
ארשיתלשניים,מתחלקהשירשלי,הקריאהפיעל

חרכמהשהםאומא,אבאמלואלהשאלהנשאלת
חסדללאהעקהד,-המעשהאלעובדכךאוחדרבינה,

לעיהם,שה mשהתהנארוהבמצוקההום,הדין.האו-
חלקמתאוראמןבידמהם.פניוהסתירהואוהלכובשמרשפתם,אליונשאר
ישארללעםלמשפחהמעשןכמולהיותאמורותשהיוהספירות,מעשר

היו.לוא
אךלהשויעואמורשהיהמיבידילגולדושננטשהעםמתאורהשניבחלק
אויננהבחללנשאהרהושאלהיה",בי m"ממאחודיהסתתרפניו,הסתיר
בלחש,להתפללהמשיךהאדםהאנשוי;ההיגיןוקרוםאתלהבקיעיכלוה
 ,ן~~? ~י.?~?~~~לו"~יןבתמימותו,ושאולהסוףלפניאחרןונשאראפילו
הללויה".מזמור
אשההויאלמה?הכותבת:שאולתילדהכשלתמימהושבקיפותבכנרת

לשאלו.מפחדיםשגדלויםשאלהלשאלובעיהלהאויןמאמינה,
אותםלכללהיכנסארכללואהספרפנילעהמשתערתהידיעהבה mעודו

אתומקיףגדלושלםעלום-המרסיקההנגינה,בעיקרמופלאים,נשואים
ומתדפקתזרלטופתעטיפהלשבחרמהמתכנסתהויאארתהעוטףהמשורדת,

שהאוהזרימהסמליכלעלהנחל,האובספראחרצדגדלוה.ברגשהעליה
עמו.נשוא

להביאוניסיתינתן,חוהושלהספדעםזרבפגישהליחיתהגדלוהשמחה
 •ממנה.מעטכאן

מיפור'
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m סחלפי:לr , עמ' 191 , 2013המאוחדהקיבוץהוצאת

בחשוהלגדלושמבקשהזהורבאלימות,המקוףהיופיהחלשים,הדברים
מרכיביהםאלהכלבערש.המתחבאהושקטבפיחהטובעיםים mהפרקמת
המניעהםשלו,המרכזיתהתמהאתשמהווים , rסבספרהארשןוהשיר

הלעיונה.העלילהשלהוחיצוניהארשןו
שחלפיומודד,מקודיבדדושחףהעיד,גגותמעלשחףת mלצושנהפךההד

בקלות,נהגותשלאהמיליםאחדבחיפשוהלההדזותמקדובומצואת
מבקשת,היאאחריוזה,שהאומשהומה,דברלומדה, mהצואחדהחיפשו

לכאךלהביעו.כדיהםהוחייםהכתיבהמאבקיוכלה"ןה" mפענאחד
נחמןחייםלשהמופתיכבמאמרוזהאתלובכותזהאתללח;שהואשניתן

שחלפיה mבטאניאשדלבשןו",וכיסוי"גיליוביאליק
אוניפה-אל-פה.איתרמדברתהיאכמהעדיעדותלא
שלה.מקורותיהמתוךבת mכשחלפימפניבכךה mבט

אתחשההיאהציוריםשבספרכמוהסדויות,יה mמידיע

את mוחוקהמעדבספדילחקורמלביהיצוריםלשקיומם
קארהביאליקשלמאמחשאתגיליתילשה.ברדכההסדו
לשההידיעההזה.הספדאתשכתבהלאחדשנים,חלפי
שלהפאוטיהמהלךמןחלקהיא mהנסתהחוכמהאת
חלפיהסדו.עלוםאללהשניתנוהמפתחותופדיה mיצי
בהמשך.יב mאכךלעווסדו,שרדרמז,בעלתהיא

"חתךוביאליקכותבחתוך"אתלהפשיטבאנו"אילו
אחדיסוף,סוףהושיטות,המיליםכלשלהאחןורהגמור,
אתהכלולאחדשםאלאבידינוילעהלאאחרןו,מיצוי
'מה'אותוהפעםעדואויזהו?אותיות.ב'בןשםהלכ,

הבלימה".ממנו,נוארעדו'איקס'איזהעומדשמאחרויוהנארו,

התהוםסףעלתדירעומדתעבין,עיןבוומביטההבלימהמלועומדתחלפי
לוהמשיךלובכותללחשוהאוהתהוםמלושניתןוכלהז,אתלדברומנסה
להדגישההיסטוריה,מעומקאבדויםניצלויםלששרבוטיםלשרבטלנסות
שמלהעצקה.המכסהמכשפתבשמלהלוכסותורגעיתכמעשנתהגוףאת

לבשה.לאמעלוםשהיא
לאתציץאוםתציץ,אלובמופלאתביטאל"אחריךביאליק:משיבזהעל

לאשנשכחחלוםי. mפניםאלפניםו iiהתאתהאדםיארהלאכיתעויל,
 . rסהספדשלהגעריןזהבך".ימשלוהודברותשקותךה'תהו'אלעהדיזכו
המאבק.הפנימית,העלילהלשהמניעזה
חלפי?ל mעבדוסיןמהיאך

לשהותנומעבדשהןקדמוניותחחותנשובותשםעבה,חומהמתנשאתבסין
אווירי.כבתצלוםמלמעלהבהצופההויאבתוכהנגליתסיןחומתהחפפת.

מזוין.בבטןומבפניםאותהחוגרתמצוקה,ניצבתאותהאחההיא

 mצהובפניםהכאב,הובעתהסבלפנישהןסיניתאשהפני mלושבפניה
בנהכאשדחלומותמלוכסנתהיאק. mהמתילהדאלגעגעומתךומעצב
שוובשובהעלום.לשהאחדהעבדמןעצמאיתאימפירההקמתעלמכריז
סדויתלעירבמחילותיתדרוהיאשםסין,חומתבתוךעבצמהנתקלתהיא
שםהשיהד.לשה mכבידיאלאלגלותהשאיןהידיעהשוכנתבהאשד
 mחחתמהזהויבמההר.ונעלםשבידהזוגםהסעהדשלבבהשקטהדחחש
נפתחהספדשםמכשפות.מאדועדעליהאהובבספהדכמוחלפי,בספדי
שמעבדהידיעהעבדאלהוגנטיקה,ההיסטוריהנבכיאלהמשכפהבנפילת
להשגהמעבדשהאוסדוישנותמידיעודים.הבלתי mהסדואללידיעה.

השמיםמןהונפילההמכשפהשלהתעופהתנעותהתנעוה,אתהמניעתה
הגילוי.עבדאל

שבדברים,המייחד''הצדאחדיימיהםכלדרופיםהוסדוהדשרהרמז,"עבלי
-המארותאתעששוההנקהדו,אותהאחדיהבדדו,המשהואותואחדי

החלוףבןהרגעאחדי-עבלוםאחתכחטיבה-הלןהמכווניםהלשןוצויחפי
שלהעצמיתוסגלותםהיחיהדנשמתםאחדילעלומים,עדונשנהשאינו
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הללוים mמוכלופיכךחאיהם.בנפשידעוברגעאלושנקלטוכפיהדברים,
הומתנעועהחיאל-למטרתםהמתנגדלבשןו,הודומםהקבעומןלנהח
מסרחהמפתחותפיעל-רגעכלבהלהכניסמחויביםעצמםהםשבה,

חשדים."צויחפיםהרכבותפוסקת,לבתיתנעוה-בידיהם
ות, mופושוקעותונלדקותכבותהכותבת,לשידיהתחתמפדפחתהמילים

ניתנוחלפיל mלנשמה.לוובשותנשמהפשוטותומתמלאות,מתקחנות
זההואשו:רהאזיןוגיליו-הוינגהייןסהדהיאהידיעה rםובספרהמפתחות

שבוהחלוםותפיסתהאשורסדואחדחיפשוהספהעבלילתהסמויהמנעו
שםאךשחלמה,חלוםלתמיד.מאשוריהיהבושצופהמישכלהסרטמוקןד
לחומתשמתחתהסדויתעבירהס;ךןחלוםחבויאולויממנה.חמקהסרט

המסתורית,האשהלשןועלטמןוהסרטשםאלויבתוכה? mהמבצוסין
בפיהאשדזולמציאות,שנהפךלחלוםשנהפכיםחלומותחלומתאשדזו

מלאכתההדף.לובןמלושוובשובעצמהמצואתהיאלכןהשירים.טמתים
נפשיתאצבעשאיזומשהואחדהזה,אחדהחיפושהמסתורין. mפענהיא

אתהמעעררהמקוםהאוהתהום,האוכיעליוהלצביעכמההתעדותית
מאשוריהיהבושצופהמיכלאשדהסרטשםנעלםובומלשוותה,התדועה
התהום.אתלהביע mיכלואינןהמיליםאבללתמיד.
מצואהגדלולופחדושנפתח,"סדקביאליק,כותבבסדק,"רגעמציץ"האדם
-הסדקאתשעהלפיוסותםקופץהואולפניוהאיt:תהתהוושובהונה

הקדומת,מאחותהמכבד,לוהבדקוהבסגלוהז mאלכומדחשדה,במילה
הפחד."מןניצלוהואועשהלפיהערתאתכמסיחה

העצמי,להומרואותהמביאההזה,אתלהגדירחלפיל mלשיכלותהאי
מצרינותה.השפהאתמשחדריםאשדהשיבשולשיריהפאוטי,להומור
הנובעההומרוהתהום,מציאותעללהתגברהיחיהדהךרדאלויהאוההומור

אשדהאומצניעותהנועבההומורהחיים;פעמיותמחדבחלוף,ההכהרמן
החיים.מןהעוקץאתמצויא

החיזכהובכלוםהושחוק.הבניההנגינה,מילים:בלילשונותל'אלהו'"עדו
אלאבאיםלסתוםלואלכות,שהמיליםממקוםמתחיליםהללוהמדבר.

גליהםבהמןואותנווגורפיםמציפיםהתהום,מןעולויםמבעבעים . mלפת
מןגםאוהעדתמןהאדםאתמצויאיםשהםישלופיכךכנגדםעומדאוין

חייםחייהאיןאלה,מלששוהאחדמהדבהשאיןחחיצירתלכהעלום.
לעלום."באהשלאלהוצרוי
המשיכהדקחמוד.קפיצתמעלינוקופץחלפי,כותבתלעינו"מעדים"הזמן
 mכישעבלולמשיכהקדאחדות,התמדדגש,משךקביעות,בהישעבלו

מלולגלותותמידהאוהומאבקלהישכחחלוםלשסופובקיום.עוגןלהטיל
עללעצדומנסהבעור,קחרהגופנפששםהגחלים,בעותחשםהףד,לובן
למלאו.מבליאיתרלחיותניתןאםהשאלהאתשמלעההחודשםעצמו.גחלי
 •לשא".סימןכותבתאניאם /מחללו?להתמלאיכלוהאני"האם

גרוסמןחגית

פרח"שלחלומוכישוף,של"מצב

 , 2013 ' 77'עתרןספדיהוצאתהקולות,ריקודדיבלין:אורנה
עמ' 105

לוהעלותהווילןואתלהסיטהגעגוע.אתבנימים,השוכנתהחחאת"לרקדו
עיןלעצוםאית;הלודרת mהדאתלרקדובאישןו;. mהיגלגלואתבאוב
פותחתאלובשורות .)ד<עמ'שתיכנס"הלדת,אתלה mלפתובשני~האחת

העיסוקאתלזהותניתןבהןוכבדהקולו;תריקודספהדאתדיבליןאורנה
הןאדם,שלבנשמתוהןשים mהמתשינויבתהליכיבספרחד mהשב
הכלוליםפוסקיםבלתישינויתהליכיבפרט.אשהחיישולאדםשלבחייו

בדימויכמובו-זמנית,זהבצדזההמתקיימיםמנוגדיםמצביםביןמעבדים

הלדת".אתלה mלפתובשנייהאחתעין"לעצום
הרימהמשתניםמצביםעלמשותתאחדים,אמנותמתחומייותרריק;דו
הספדשידילאוךדומתפתחהראשון,ובשירבכותרתמופיעפוסקת,בלתי



כממשות.הןהומנוגדים,השוניםהמצביםביןהקצבייםלמעבדיםכדימויהן
 ;הש;הדבתהוםפני;ווץ mל ;הקידותמןיורד ;הקולות"ריקודלדוגמה:

(עמ'כשפיו.""בימיידהעל;יקםוק;םפלוהדולוק,נאנקאחד;ידלוק
עלאותימרקיד /האגם,מןעלוהפנגיאנגי"נמרבספר,אחדובמקום ,) 12

מרקידצ;דגשרעלתופיםבמעגלאותי ;.;אינדיאניגשםבמחלוצ;דגשר
 .) 50(עמ'ושד.""

מכךיוצאוכפועללקולריקודביןזיקהיוצרתהקולות""דיקרוהכותרת
אףאלאאותהלקרואדקלאהראוימןאותהלחוותשכדיאמנותלשיהד,
משידיה.קוראתהיאשבותקליטורדיבליןהוסיפהבכדילאלה.להאזין

"שיהדשלובמסהולדיפלוהמשודדעמדלשיהדריקודביןזוזיקהעל
מקבילההפרוזהפיהשעלהמשוואה,אתהציבשבהמופשטת",ומחשבה
אתמעויהדהפרוזהכמו ,"ההליכהלטענתו .לשידההודיקרולהליכה
לחלוטיןמכךשונהדברזההדי"הדיקרוואילובדודה",למטרהעצמה

למצבזההדילמשהו,שואףהואאםלעצמו.מחץומטהרלדיקרואין ]."[
חיוךאותוהחוויה,קיצוניות , mפשלחלומוכישוף,שלמצבאידיאלי,
מסות(שלושהריק."החללאלאותןהמפנהזהשלפניועללבסוףהמופיע

 .) 60עמ'לודי,פלובפואטיק;ה

(עמ'כלבים ,) 29(עמ'עטלפים :דניםחייםבעלימופיעיםהספדבשירי
 ) 46(עמ'יונה ,) 31(עמ'דוכיפת ,) 30(עמ'נמלים ,) 58(עמ'ינשופים ,) 54

לוסמל.למוטיבההופךהנמרחד mשבהמחבריםהחייםבעלימבין .עודו
שוניםובהקשריםשוניםבצירופיםדיבליןשלבשיריההמופיעזהסמל
סמלזהואניחאצלואםאניח.דודשלהנמרלסמלהזיקהאתמעלה
בשירכמוהנשי,לצדביטוימשמשהאודיבליןאצלגברי,אוןונעוריםשל

ג;בכפופת ,זרעומצלוקת ,;קמבדויבג'ונגלבאפלו"חעתפנגיאנגי':'נמר
היאאונהבשיאאוהאשהשלבנעוריהלוא ."ו~~~~ /עיניים,ואדומת
האימהיתובדאגתהבעלבונהבייסודיה,בכאביה,אםכיאותה,מתאדת
 ,;אוח /פנגיאאנג,לדוצ'וםאוח"גרגרלילדתה,אוכלמחפשתכשהיא
 .) 76(עמ'אשנמד"קמבדוית;,לילהד ,;אוח ,;אוח

משוגים,שלמנעדומייצגמתפתחזה''סמלדיבליןאצלגםאבירןאלצכמו
פעימות, "."פעימות':'גשםבשירלמשלהיצירה;תהליךהאומהםאחד

 ;פעימותפעימות,שתרדצ;דגשרעלפנגיאנגינמראות,ךארקי;דפעימות
מסי;הדנפץ"חגורת :במרית''לשןוובשיר ,) 50(עמ'הכתיבה"שלוחןעד
לשוןלהחרי;שלב;הבלעו ;מבעבעת /פעימ;המחסיהדהפואט;יהנמרמן

 .) 41(עמ'החלב"בספל ;במרית

ירחיםחצוה ;גלקסיותסובב ;מכונף"נמר'מקודשת':בשירבנוסף,
בשירגםכמו ,) 39(עמ' "".אותיותלמכחלו ;מקודשתלעשותך ;ושמשות

אלמלעו;והנשפך /הנמ;ךלדבר ;מכושפתשעשני"בחךשעשני':'ברוך
השיריםבשניהמופיעהההתקדשות .) 38(עמ'מקדושת"הוייתיעצמו.זכ;י

 .לכתיבתםמשודדיםשלהתקדשותובהשאלהנביאים,שלהתקדשותמזכיהר
קשור,הנמרהיציהר.תהליךאתמייצגהנמרסמלאבירןמשידיבכמהגם
הנעוריםואןוהגבריותלעומתלואימהותלנשיותהןדיבליןבשיריכן,אם
 .לשניהםמשותףהיבטלפואטיקה,הוןאניחאצל

שלמקומהעלהכותבתתוההבספרדניםשיריםלאודך
נוסףכהיבטאלהויםלביןבינההיחסיםעולבעולםהאשה
 ;העלוםוועלתלוי;ה"אשהכותבת:היאוכךמקומה.של

כי ;צלעותיהעלסוככת /אלוהים,לשהשחוהרומגבעתו
בידי'אלהויםובשיר ,) 87(עמ'תלויה"אשהלוקח;המאיש
ובמה ;דקעדמעס;האותוהויא,אש;הבידי"אלהוים :אשה'

"קולות :'כשפים'בשיר .) 86(עמ'נפרם"הוא ,;עצמותיה
המשקוף"מסמר ;עלתלוי;םאות;י ;המנעלומחודשולפים

חוזרתכקוונןבשירהדוברתהאשהשלזוועמדה ,) 14(עמ'
 ;המפתחמנג;ן ;לחשים"במטהלמשל:נוספים,בשירים
(עמ'אותי"לצלו;ב ;העץאת ;שמפתההמסמר ;אתמפתה

15 (. 

ביןמנוגדיםואףשוניםבמצביםהאשהאתמתאדתדיבלין
עוצמהבעלתאקטיבית,מ~שה-מטמודפחההעובדתכישותלשיר,שיד
מגבעתעדייןאךוועלהתלויהפסיביתאשהדדךאלהוים,אתהמנסהדנה

והצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

ז'קוטהפיליפ

* 

~ךטוtקים, 9 ;מ~ ה.ל~~rז~ללים~ת ו~~קרע
tי~רי~ים;ך;ךף ,ף~!~ ן~~~~לו~ים,~טוי
סך~ה,הוא~~ךסקrז~כתחקוי

 ,ת.ע~ .ם;ק~ ה~~~pז~~~ו:זדכי

ך~אזp~ש~ךכת ש~?
חצההדוח,נגדצ!לדכמ;

: -T •:•: T -:-•• 

 .זוריזיםדע,ג~ים ם:~ ;מ~ו:ז~י~~ת

פח;תפחדתאלו
' T T : - T ' 

 .~יך~~~ל ל~~~:יסלאי;tוד

מחזאיסופרמשורר, ,) Philippe Jaccttet (ז'קוטהפיליפ
וחיפושספקשלאיש . 1925ילידפרסים,עטורצריישוויומתרגם
הדבריםשלמשקלםעםללהט;טמדוקללומר!"קל :האמת
למילים".שהיוברגע

מלמטהשיריםבספר'לן~ר'הפרקמתוך mלקשלעילהתרגום
רק(ולאאותולישגילהוייכרט;רפילחבריומוקדש ) 1974 (

החמישים.ההלודתיוםלכבדואותו),

כלעלצליבה,מסמרעבורפיתוילאובייקטועדעליהסוככתאלהוים
השערבשיריהנוצרית.במסורתזהמדימויהעלויםהתרבותייםההקשרים
בקשריםביטוילידיבאיםהאשהשלבמצבהותמורותגלגלוים ,האחרןו

כמובמשפחתה,נשיםביןלדודמדודהעובדיםסמויים
אתלשה ,;השלוםעליה"סבתי :נענע'ברוטב'שוםבשיר
 .) 93(עמ'מגלגלת"המיליםאתואני, ;העולם

עוסקיםהקולותבריקודשהשיריםלומדכךאםתןינ
גלוייםקשריםמקיימיםכן,כמונושאים,שלרחבבמגוון

היהדוייםהמקורותועםשוניםמשורדיםעםונסתרים

כישוףכמוקיצונייםמצביםמתאדיםבעת,בה .הונוצריים

מתחבתוכםהמכיליםדוימוייםסמליםומעלים ,דויבוק
הםהקורא,עבורסתומיםהםבחלקםאםואףקוטבי,

לודישתיארכפיומפתים;למסקרניםהשיריםאתשהופכים
קיצוניותפרח,שלחלומוכישוף,של"מצבהשיהד:את

המפנהזהשלפניועללבסוףהמופיעחיוךאותוהחוויה,
 • .הריק"החללאלאותן

בן-חנןעדינה

לימרץ-אפר
9 



עצמםהחייםאלהאיש,אשמתזואין

 55 , 2013 ' 77'עתןרספריהגג,בעלייתהמשוגעבלומברג:חנן
עמ'

הגעתיבעברית,לאדוהיצואשיהדספדכלכמעטהקוארשיהדכמנקד
העציהד.השיהדעביקרטוב,לאבמצבהעבריתשהשיהדלמסקנהלאחנורה
מספריהנםפרסים,להםמפריסהשהתרבתוהעציריםהמשדדויםמרבית

הורבהמגדהאומקופחמגזרלשנטריביםקצצררת,בשורותלדיםסיפורים
האתבשיהד,גדלוהסכנההיאיתדנרטיביותבנאליים.משפחתייםסיפרוים
כיוםהנכתבתהשיהדמרביתבעדואפית,שיהדמאפיינתשנרטיביתומאחד

 , mתקשואמעצישפעעביןדחייםאנחנובנוסף,מטעבה.לידיתקצהר,היא
אנשילמעשההםמשתדדווכלמשודדלכשבהםהצריכה,תרבותועביןד
 mבמיתלויהבהזוכיםשהםההכהרשמידתלמדי,כמים mמתציברויחסי

פרסיםשבומצבנצרדוכךהלשם.היחצ"ניתהעקשנתו
שהיאה"נכונה",השיהדאתשכתוביםלמימחלוקים

אבלכביכלואנינהברוגנית-ביתיתשיהדלכלבדךד
לשונית.אוחווייתיתמבחינההדודר

לשלשמותזאתקצהרצדנזיה mבמסגאכנסלא
עציהדששיהדקדאומדאלה,ת mומשומשדודים

פחרותהויאמעטה,אםגםנכתבת,עדייןטובה

שהפכההספחתיתהמערכתלשבשלוייםלכלבדךד
חגמאותהישארלית.בתרבותלשלוייםעצמה

השפעתשבילובהמעד-בדיתי mשיהןשכאלה
המשודדלשעטופדישמעתוביץ'לשהאידיליות

עמיחיבהשפעתהדימוייםשידתאואלדהייט,עמוס
אלנקהו.שגיאלשמטאפזייתנטייהתךואלב
ביןלשונית,במרוכבתומצטייניםאלהמשדדויםשני
הסמנטייםהשדותאוהציחפיםהדימויים,ברמתאם

יצואותלשתיתויכלוותלואיןשאמנםנוסף,טובמשדדוהמתוכים.השתים
אתונטי,בתיארוהזחסןחלעמפצההמשדדובלומבדג.חנןהאוחפן,

כ"חלוהמתיוגוכתצואהית mחבוי mאדםחיישלמשהו,אקזיסטנציאליסטי
היטיבכבדלעשיהםהללו,יים mהחבהתיוגיםלעבייתיתואכנסלואנפש",
בשיריםנרטיבייםסיפרויםמספרישבובמקוםמלציחלבומבדגפוקר.לעמדו

מלביעצמו,בפנימציבשהאוהארילשהאותנטיותבגללהאתנכלשים,
מתעדלבומבדגחמלה.מעטלאעירובתךוגםאלבקשה,מציאותלייפות
ובמקדיםמכאיבההקיצוניתושבחייםעבדואלבקיצתיים,ומצביםרגשות
ברכה.להיתויכלוההיאשבספתחהדיעקהד,דנים
שכןפיל,בגלדונאתוגילוילשחתומתלהיותצריכהזאתשרימהעל

ספדעלבלומבדג.לשהשנישיידוספדהניןוד,הספדעךדוגםחנוהמנקד
האופסיכיאטרייםגבלומצבילששהתעידובןמנחםכתבהארשןושידיו
אתמעבידהואומשודד,האובלומבדגאלבנכןו,זהחיים.עכדתועךדבלע

לש(הזתח)אנאפוחתבאמעצותהשארביןאמנותיתטתספדומציההחיים
 mיציובאמעצותהמקאר,שפתלשהלשתיתהפשטותהשפעתמשפטים,

הפדר.ללבייחדהלשוביםייאשו,לביןבשיירםהקיימתתקהווביןמתח
החוויהמורכבותאתלהעבידהמלציחיםאלההםבספריתורהטוביםשהירים

~זק.ד~ךםהלצב':'מסעהבא,שבירכמויחההלשוביםוייאשותקוהולש
אדםתנחמו."האמת i/ננגדהצדקאשדאדםחפש!!/jןכשמתרה!לכהפסיד
 ;;.כ,מאבדיםשכאנובפני;ופתוחיםשמ~םעשרלזעא!לזעש~דהיהאשד

?~לו;ס ונ~~~~ Pלו7ןאתלךע.;iגשר~אש~ג ף;~-ס~ Q ~ ··י~~~-ע.~רמים ;:~;~ן·ןן;
וי mההישעויהלצוב mעמהגאלה."לרגעלכי!לומוכניםטהירוםאנואז

הלעוג.מההמןו~ותד·טהרו·לה~ותזוכהאבלנלעג, ·ההמןו,מדצ
הילחתשלהתוםלימימתגעגעמטעבו,נוסלטגיחברהאולבומבדגלשהדובר
השנתט!!לוינימיהשנא;העתילפניה!!לחת;טל"נימיהנפש:מחלתבטרם

סיפורואת ·מספ,שהחבר·אף .';ב=נאההי~תי mהנילייובגברת;בפדרסים
שגלדןח, nהאאלוידדו,לשסיפרוואת".מספרד~או=מהבמידתהיי_הא~ש~,
ימינו,לשהתקשmואמעצילשהפיצץושלפניבתרבותהשמתים,שבנות

סד
 374גליון

מתנגדיםלשחדהחינוכית,הלטיווזיהעםהיחידלעץחמתגעגעעשדודוד
rז~ז;ן~~ינכם n; ~~ל~~ים r-i2ז~ז;ןו~~ה~ם v "להתבגר:המתקשיםנצחיים
ונ;רז:זלתמ~ים ?rVזזקנרת~סרףrזז:זנו~ית;rז~יוז~הזקחךימלוrורמו~;ןrז~~ים

התעשים."

מחלתלעלוםהקארויםאתמכניס-הגג"לעביית"המשוגע-הספד :שם
הקדוםבספחמאשדיתורקטןזהבנשואהעוסקיםהשיריםמינןואלבהנפש,
דנים,שביריםכאןנחשףהסבלזאתובלכשברוים.שיריםבלומבדג,של

בגוףהשימשו mזעבטתספדומציהעובדהאולחגמה,הבא,בשירכאשד
הלילהכלכמטורפים'הויינו-דלוךיתהלששיהדאתבמשהוהמזכירדנים,
ומפחדי;םכאוביםמרסקיםהח!!י;סבאמעצאנוהונהאריות':בנושאגו

~~,=קשוחים ה~~ר~סז:את;~תסחך~;ה-סל~נ~-כיו~~לד~ת.נו ה1ל~~~ךו~נךו
נזקראשדלכבלבכמרומינבי;סברכיםאנוהנהאךנרגא;טדהאמפדיכמר /

-=. ."-==המדזקנים.""=_=_הררינואת·עהרלהאדיגצחיםאו=יננולnרר/ב
הטוב,במקהדאו,פח~ים=אש m·במוסיוים mההנפשחלוי.לש:·ע'וומם
ציבורלשמצדוי mחבמניכרוהסולבאופלקיצתיעלוםהאומוגן,בדיור

זאתבכלהאווי mההמצבאלבהנפש.חלויעםמגעמכלהחששו"שפוי"
ללבומבדגמשמשהואובחייהם,אחדאוזהברגעהאנשובנילכלשנחלתם

rז~~אךטארשןו':'אשפההבא,בשירכמוהאו,באשדלסלבכמטאפהדו
-ער~ה~יזק.הו ך;~ 9 ~זr~ת םיג~ז:r??הם~תךו~~ד~tקיחתר;ריק ט~??~ ו~~

הלעוב;ההפנימיתבחצרועהדיםעומדיםנפש;םעלומתחנניםברכיםהום /
r~ ד~ל~הri כי~דתר-~דל~·~ת;t= 9~ר~י ;nעי~י=~~ד;ך~סדריס-סייף·~. ך

הביתה."".אחרםלקחתש!!בארומתחנניtכ
לשהלשוניתהכלים""קופסתלשמגיובותה mניכהספהלש ;~·ייפלמתח

יותרמרבההיההמשודדאם mנשכלצאתיכלוהחיתהו mשויבלומבדג,
ישזאת,ובכלהועלום.האץרבשידתחשוביםמלדויםלשהונהדבקריאה
ההדזתוהמעדדובאופןהסלבאתלנסחהמצומצמת,הלכים mבמסגביכלותו,

 ס;י~ז:rזr~להעבלום:לסבלשישהיחידהחיוביהשימשושהאוקתאחיס,אוף
כגליחלרמרiוינ;ואתוממסיםשמתר;בנועשוים."אשדצעמ;םהח!!יםאלה
-ארהמחל/ה-אר= 1ת iהtכיגדיאר=הקiiזורלאזזאlו . ".:רל/ nהת iנ iאiו-אדמ ·~ם
 1I ,ם~~~-: ם;: ori~ל.ה ,:;~ך~זק~ת Tזר~ייאיiש ת~~~זר~ין .;,'ז;רחפרת, 6

• 

החףהמבט

מגשמיות

מונה rאהרוס-פלחן:גאלוה
 , 2013עקדהצואתלחלומות,

עמ' 63

היאהרוס-פלחןגאלוהלששידתה
משחקיפהפיתו,חמתותשלשיהד

מטאפיזיתתהייהתךובסימבלוים
הובארו.הנשמהההוויה,לעלדיגיהית

המזכיהרלמדי,מצופנתסדו mשיזהוי
פאלולשהקשהשידתואתמהבמידת
הספחתיתהמערכתשבוועביןדלצאן.

הנכתבתהשיהדעיקרשבהובתקופה , mבכשקחעיםלקלוותעביקרקשובה
לב. mנצהנותהרהרוס-פלוחןלשה mששיפלאאיןופדאחית,בהיהרהיא
הספדיםולכ , 1966מוסקהוו,ילידתהרוס-פלחן,לשהשביעישידיהספדזהו

הותויקה.'עקד'בהצראתיצאו

הוניסיןוהומסתורין,הסדו mלאוויהקארואתמכניסבספרהארשןוהשיר
הסובבמאחידו"העצחיםלעין:גלוישאינומהאתבמיליםלתארהאו

ומתפלצי;םמתחבירםחוכמהלשזכיםעקרויםפיתלוי;םדוניחמקמקים
מעשעשתוידהיתלוי;םבמחזהיאבדומידפנינו,אתהנלעםילשבלרגע



האו"הנעלם"כאמרהבטלים".אנוכןלאשאםהתרסתנו,פדיאתתקטוף
הרוס-פלחןהומעשילקונקטריהמכרובעיחרבתו.צרותרלוושבהספד,גיבור

שירויאתשאיבדליצן"הזמן,ממן:העוסקשידהנהבמופשט.לעסקואהובת
אתוגשדויםתדי1,ומתפשטיםהעצמיםעצמו;.סביבמסתחדדהמשקל;,

כפיים;.למחיאתוזוכהשהמופעיפלאלארבים;,מעריציםל~ינות ".ב mהמ
בציפייה".ידייםומחככיםהזמ;ןלשקריסתוש mתתכיצדתהויםהלכ

הניהיליזםכנגדהתרסהאזיוכאןמצואאונילאינטדפטצירת,ים mפתשידיה
דקזהויאבלהזמן,אתאפילולהכניעיכלושהאוהסברוימינו,לשהמעדי

אחת.פשרנות

הרוס-פלחן,שאולתלט?" mהמלנוכחעצמיות;לשרטטמתאפשר"איך
המאפיינתאני"ה"אני mלשיובניגדוהוקלבה.הסדומתתדוהמשופעתבשיהד

לחחגמנסהדווקאהרוס-פלחןשידתימינו,לשהעציהדהשיהדמרביתאת
 ;המו~דתהעצמיותקקרעאת"לשמוטנתפס:הבלתיאולהעלוםאלמהאני
כהלשבם;.בהעלשרת /-האmועוובידהב;ןחיותהעזתו,לmדתרלהניח
אבללזהד, mשיאתהמזכיהרצניעותהעת."באועדלחסות;,העדפיליובצד

החסים.הסימבלויסטיםבהשפעתאלוייותר,תמונתית
אמונהאלוייתור,גדלומשהולטובתהאניאתהמלעיםשידעדרהונה

לדיגיחית:שביהדאלאלשכעצמהדתיתשביהדמדוברשאיןלמתחבבארו,
 mשיצוהמיטיב;ההmדאללהתפוגגמנתלעדקנלודת mמוכבלתי""אני

יתוראלהי;וכמועיתיםביןהמלדגתוזהויותלשנלשמתלבתיששררת
הארשתיהניצץו;לעבחחקהיחסוגדאשדהבואר,לשמדפדפתוממחשבתו

סמלזהרהדיהדיהבארו",שלמדפדפתוכ"מחשבותזהויותמדפה".ואינו
ביופיו.מהריב

אתלותארהגלודתו,השאלתואתלשאלומתביישתלאהרוס-פלחן mשי
גליםבמבi.ךוההתצחצתרמןעייפה"התעדוההמתעייפת:הנאבקת,התעדוה

האינסופי;,הקצףמןנבאריםעלומות .1עדיהמגיעיםאוינםמתנפצי;םגלים
צפונהבתרנהעמקומנג1.רנמצאתהויאתינ;קולשחלוםכמומתפוגגיםאחד

הנההאינסופי"הקצףמןנבארים"עלומתוקצוים".במקלעתעטופהלש;הוו
כבריאה.החלופיתואת mהמתאביותהחקזהשוהד
הותפנההתחק;ן"הספלפילוסופית:שיהדלחשוב,שמעתייךלמישיהדזהוי

פנימ;יריקליצורהי;הניתןקדלוהשמים;.מןלתדרעשתידלמןמקו;ם
העבלתו,אותהישאתהמקדשבעיחלריקאהבהבתוכו".לה~בלעמבלי
הmדבחלל.שחדרחדרכמו-מעדדושהאוהואימהבחהדדהנהדגםאלב
לשאוו ./עחו,"בנקבוביותשמתעתעתהmiד"זוהז:בספרחחדמטויבהיא

לעשידעודרעצמו".אתשטורף mפשהיאהעובהדאת;להסתורתנסה
האדרסילןואלהמסתחדדי;םהלעיםאך m;דשהיאיעדותלא"הmדהmד:

השפעיהשבקירסתהזעות;לעמעידיםהאי;ןאליגדפובטרםהמשתכ;ן
טועבנ;ימגשמיותהחףהמבטלהכיל;.המסרבתהוריהלנוכחעצמה;,לתךו

שים mלהלרריה,האזנהכלוהשלכשיהד-מחשבה"הצפונהכמחשבה
בבריאה.הקיימיםהוהדסהיציהררת mלכמעדותומתךושבטעב,העדינים

חאתמדי,סתומתונותחתהתמונותלעתיםחסחנתר:גםהיפהפהלספריש
מתחבתח:שאינן mדפמסגחתמתקשתח,לשאחמתותלשיתדעומסעקב
מטעבבערבוביה;.בהשימשועורגהויתורהתתגלו:/קריאתנשמעה"אוז
שבחותמדייתור-לשנו.""העץחקקוהאחד~חעל .1לנוניתןויחידאחד

שבחותגםכך .עלוץלערגהמתחבריםאינםהומטבעהתתגלוספחות,
היו mשכחלוםפרפרויתוימ;סבאדרנגעה"השתיקההבאות:הבעייתיות

בלוריתןהשתעעשהאודחמס."קארהסדוהעשהמאחודי .1עירוחתלכנפיים
אתלבטא mהחותקשהבשיהדסתומות.הנרתחתשחות-שחלד"עד

התמונה.אחיחתעלהלקפידחשובלביטויניתןהבלתי
הקצרהשירשמעידכפיובלש,משדיםספדכאמדוהאוהכלוהסךאבל
הלגיע ;המשתקוקת ;ומעבעבתחתחת;מחשב;ההיא"ההוויהאסיים:בו

 •למיצויה".
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חייםשלרסיסו?עסים

עמ' 55 , 2012עמהדהוצאתחתכים,מלו:יצחק

הספרכתוב .ממנולהתלעםשאי-אפשרמפטראתחיל
בארש(עהומדמנתחחפאהאומלהחציקפחפ'חתכים,
בביתבישלאר,אתקלווגיתלאתרוופדיההאצריתהיחיהד
איבב).בתלאיכילובהחלוים

מצבהםהשחייםלכךמעדותוובהדחאזת,עובהד mמכ
-סופייםהם-ם mמההצייאהמרגעסףו.עםמתמשך

קובעו.משארעודיתלהיךהאיהסופניתוהבחהקועב
ער"מהשהאהל:נשאלת ) 13(עמ''סופניתו'שביראוכן,

נולב mלפהחייםמשויווםוטמסלב?"משחתררבסופניתו
חשדים.ים mפצומחיםהנביהלשכמתךומים,באגלטר

צעמ;יקיוםלש mשכשרעהלוםם mמהנדלותינקו"כמו
לצבא."אלהוים,לשלטעבלאמו,
היהאלאוהיה !!לשב"מההמנתחצעמושאולים mהניתשחלוןלעאדםשכמתאך

"איךנסופתו:קשתושלאתוגםנשלאתואנשו";עטתופשטוהתלשרנ;וסיכא;יולוי
(עמ'שבד"לשקטרובומרבמקשהמלהוים"איךאוקשה",העדוהלמסרוניגשים

51 (. 

אתאךהמזבח,האוים mהניתשחלוןמלהלשהאבחנהחתחשהיירתובחמתתויו
 mהניתמתאורלמלש, ,) 24(עמ'המנתח''ארוגזמתשביר .הליצלישאליועהקדוהחהלו
"מענטש"הלישארייב mהמנתוחחייסוסלעחבבהאבירהומנתחקכרוןאלעהתכטקס
המיהל).לשב mהבמובנה(אדם
הומנתחהאחתוהמדרים,המנתוח,לשמבירקתאירומוסר 'י mניתם r'פללרושהיר
הםהסיוםעםאךהסןטר.גנדבהרמתיהלפעלומגיוסיםיצברועכובדיכלוםונו',הבניה
מתפתררו.כחבהרווסגירירעיתריחשךוערבלא " mהניתחדד"ממףתריצואים

שמפחתושעב/חייםלמנחתמחכיםגסוסים"שהעב ) 19(עמ'איבירם:תחמתלעו
נפלותו,פניםאחמתו,"עינייםחיים";לשסריסעמסיםצתוויםשהעבציפנרויים,כסוסתו
אבנים."שבעבמשחקיםכמומצרפ;תושסופירםיוידלם
שמחררועכבר"כמוהספק,מכסרםשתמידקועבוהבחרחחר ) 21(עמ''קטהעי'ושביר

יבוילהגםדהאם /תוכיח?הקטיעההאם ] ... (תלציח?הכירתההאםצהבו;הגיבנהגשוי
לשכילשתוהזהאםכהלכהאנשויתאשההלבאהשהירבוסףוהידדכה?"לקצה

נסחל.לבתיהאודלילשכאבשהירהחפא?
אתהלצויאשכירמשפחתו,אוהמטופללשמצקותו mנפקלאהאנשויתהארייהמתךו
הנשמה.עלתיםיצואתביישיד),פתק,("העצטעלא" ," 17טופס

הליתוהפראוה mמפהחברמבקש ) 26(עמ' ' mהפ'שבעותשבירעלתיהובארייה
לאלהויו,חפאתפליתתךואםדבבנילטפלעהיניים,גבובההחהלולאדלבראנשוי,
חירלבלותתלנחםשייעד
אללהויםהמפוניתמכןלוהגהלודהוהלאשהחהלו,הגףועםחללטויןמהדזההחבר
החמש,ןבבונהאםממתיניםשםהמחסםו,לעגםפסוחאינומבטוידלים?""למההיא:
יתורהפעםסטרן;,חלוההידל ...ישלארי,חלויםלביתהלגעיעלבהרקשבטמחכה"היא

 .) 46(עמ'בזמן"הליתוחייבהאומתמדי
בינתייםיטפלמיתהוה,האוקזבנה,המטפלתממחלובהזהר""עוmבהאיהחהלואום

הדזבקשהלעיכאדי"האם :בדברהנוגעיםלשהלכלכימשהיקלומטודרוגםקזבנה?
תקציבשיקלויאלתוםובנוגעאופצהי?"מניהשהווהאיהאם ./ ..ממחלובהפיליפינית

כפכפיבדעצשנעהמיטה"לע :) 49(עמ'נפקדלאכמסןחרהקזנהלשמקומהגםקירם,
 1 ." 1שפתיהסלבלע mימאלשלויפסטי;קאיפרואללפניםקמטות ...קזנ;הישובתאח;תו

 " ..לבההגלחבחדדששכובהאצו;ררפתטלש ;הבאירתותקציבלשהתשתיתהיא
עךרוהאואתוו)מכנההשאוכפיהחיים",("תאיטןחהמיןוחדדאתלתארובבאוו
האח ] ... (הנימוסיםנלחיםמהחבחרו"מלכשבוהפטרי,הזלהציברויהזביןשהאווה
 .) 43(עמ' " ..ש:רהסניטרכצלמ;ךלבשו

למלשכמוהמטאפיירום,בתאיירוםגםמתבטאתההבחנהקדתהאנשויתהאריהי
(עמדוהמילים"בכיסאתופסי;קלכדידעמתכצווי;םאובא"אמאהויפההנוגעהתיארו

בסףושב mהממהחפאלשהחמתתולששוגםהמחשב.לגבישתוק""הגלוםאו ,) 53
וגםאנשוייםגופיםחיתךועשיסקווהכתוב,לשכךלכהאנשוילממדתמרותוהספה
 •שיירם.כתיבת

גרארןו

אייזןאסתר

סיוטאודםכתמי
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--• :• -: •• -• T :· • 
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האוקיינוסעלניירסירות

 , 201נ ' 11'עתרןספדיהוצאתלבית,בית rאניסימוב:חוה
עמ' 104

מסתתרתלביתבית rאשלהשחוהרהקופסה
 : 1 ·;·~·:חרהל;יהיולא("מעלוםשורותבחמששם . 85בעמדו

 !מלקטת /לעמום,שבהאני ,;אבשופתאםשפת

?~יה~יתאיןחהומציגהליד")הבאמכלמדביק;ה ,אותיות
שובלאייתשמנסהמישלהפאוטיקהאתניסימוב

"שואה".המילהאתשווב
מצליחההיא .לרגשמלציחההיאמיד:וייאמר
אימה,מטילותשאינןהמיליםאתבא"בלמצאו
הנה, .אימהמציירתהיאמיליםאותןשלובחןו
הקורא"בגטו".הכותרתמופיעה 53בעמודלמשל,

בשכפ"ץלהתעטףלוגורמותכאלהשכותרות
 /:שפות"ארבע :הבאותהשורותאתמוצארגשי

לוי,הכלבים".ונביחת ;גרמנית ;פלוניתיידי;ש
מצמררת,הכלביםשנביחתברורהעברית,בשפה

וברורכלבים.לאותםשהיוהטרףשיניאתמסתיהרלאהזאתשהנביחה
שלו.האיפוקביכלותחזקהזהשהצמצוםיותרעדו

משחירות"ציפורנייםישאבלבגטו,פרפריםאין .כיומןנקראהספר
משפחתיות,רגלייםלהניחאפשרשעליהאדמהאין .מגעגעוים"

משיטהמימיועולאובאאמאלזכרבדמעותמלאאוקיינוסישאבל
דור', mבפגהר('אניפרחחוישאבלביתאיןנייד.סירותהמשודדת

השיריםאתניסימובחהוכותבתהזההפרחדורקירותעול .) 99עמדו
 •נפשה.בדםהאלה

סומקרוני
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 2עלפרל:ג•א

וציפור"ורוחרעבאני"עכשיו

 92 , 2013חושןאבןהוצאתהלילה,בחיקביתקלךו~י:~כל
 ..עמ'

לחש,ארכתפיהל,הליהלבחיקביתשייראתקארתיאושתה,קבאירה
קר .קשודהלשנשכחיםהירםברומעידורםמערולהאלעהישירהפלעוים
חלקיםכיחשאניעתהרגםלתחשרתרי,מיליםחלברהחלצתינוספתובקיראתו

כתפילתוהמערותו.יירלעמפעונחיםלבתיהלאשירנחערהספרמןבים mנ
 ,) 21(עמ'שבים"בתלדו"לכנו-השיבהבמלאשתבלכ mשיגםספוגה ,ברתו

שביבהעסוקת;לכ ; mשי T ") 23(עמ' "י~סנק'iף ~~י~הקןננ;זiהן"~קר
האפהלשהבהק, mהמאךהלא,אלהמארהלאהלשם,אל

החשכהשהתאתו,מעררובאופן .עהתלכבהנוכחיםהופחד
קתברםאתמבקשתהיאממנהמצואנקתדואינםשהובר

הם-מהתלהיךנפדרלבתיחלקאלאהשמים,לש mהמאר
 .המהזמתרכים

יררם-ארו-חשרךידבמיויבלוטבאופןלידיבאהרזמכרובתו
מופיעיםברתופעמים .ברשימשו;לכעשרהבהםלהלי,
קים mמאך , mהומרכהחיוביתבשמעמתוםהויםוהארו

האפהלהופכתבהםההפכים,ןיבההתכהתאיירוד mבמי
"הן-חלגמההא:רולאההתקברתומןנפדרלבתימרכיב
 1 :"ממי;םיזזiרלבןמחשךירזזiל~להב;ןאשחירלהבן
?ארופףזי·ם ·;ב~ ם;~~~;, ;') 9<עמ' " Tל~~ר~ל~ם t~· ciדיר

m ד;ןנפמרים .1שך.rחשהרו."שמיכהמאתוננופלתכמוממ
הא/רiאIו Tהנi~מ"בחשן·: ~) 33(עמ' ~ fדנ ••ליההט•אפל,ב;"נהט ;) 24(עמ'
m ~הWקו~מ ,» 39(עןנ; ".עm לשרךרו·האבז·ההתכהדלבר~ברתוחגמאתרעדרlr

"אלוי-שהיבהבתלהיךחלקהליושלשהם,לאמחשדותהתקברתו mמאפש
ס~נוןה~אור ו.i.צס~ה.יום g; ,סג~לiכהל;~לוי~~י;ם Q_:;נזיבובק.ח;ב~נו

האונ:יי 9נ v"קךלואר ,) 35<עמ';~אךזזw "iל~~י;ם~יםים omv/יכח~;ה
 .) 12(עמ'חשכה"נפקחי;םים mפ r,;rפנ

גםמרעבתשהוברוהמחורקעםמגעךרדהלשם ~שדרת nמ imוקבר mש;בה
מכו;סשלתזזiלו~תך ת~"-רמיםעלסבינהיםסונפים,ידמיויםבאמעצתו

 ,ה~~ח~לו p~י לiז~" ·,) 2i ·(עמ, י./oלס~~הסעל9 ן;~ ם:~דלמ~י~ה י~~
 י~~"-הביכאר ;) 22(עמ' "ה~ק~~~זןכה~זוב ו,/~מן ם:~ i::צ q~~קים,

(עמ' "ה~ס?~~rכךקי;םף g ~~ע,נ;ואלW~נ:ויקtיויף /:;גנ;ו~לזזi י:~~תר.א~
 .) 36(עמ'~,.סברזזi"א;ח fוכי~יעהל.רסה ttחך'?;י ~,?"~~,יל-~"שךוב ,) 16

הלביןכירהספחמשיירבתהעש-שערמופעיתוציפירוםכונפיציפירום
למשעמתוואתורשהיוותי;לכ,אלצהציפרוסמלמשמעתראתעלומקו

היגתאינית,הגיהשלשהפסרפקטיהבמןהאנשוית.בתברתוהאתיבלסרית
קיומהלעצהלעיבשעהיוברתויותו,תקופתוהחהצואתיבסרליתסימבלויקה

שעיוההיצפרובסמלהכתתבתוהאנשוי.מערואלבקלוקטיביתשכבהלש
מתמשךבתלהיך-אתיבסרלייםסלמיםנצוירםברהאופןלעארושלפךו
 mנצומילים, mחספנימיתחירוהמההדידםהחציתיתהמאיצתומיכרבישבר
שנתואלפישעתחאלךרוהפנימי.למסמוןהחציתיהמסמןיבןתעדותיתזיקה

לסלמאתוןהפכהאלץרשהמיםןיבלנעוציפירוםלשיכלותןאשוניתתברתו
ביןהוחיברוהתנעוהלשהופסיכלווגיתהחורניתמשמעתרהאתרתבנוהאצור
מןמיםציפרו'iiדדצחלגמה,אינאידני,באירהמיתוספילעלנשגב.האצרי
הוגתשבהלהכהממנובץרדודכממונלעהותההאקויינוסקעקריתלאשהמים
ביראתתלהיךתחליתאתאשפשהר mהמשקהחלוהיהאיהציפרו-היהשב
כן-עפזזi"כצפירם-חלגמהלאל,ידמיומהתרויצופירוםשיבתנ"העהלום.

 mלאדניתןנסופתחגמה .)'הל"א,<יעשיהו ".ם~;-~ ,iזזא~~ה;הכ ן~~
לע-טעבית, ,שמימיתעמברותומצייגתהציפרוהבםאלכימייםבתחירטים

14 
 374גליון

האםדבניהתשרמוההיסטירוהמשחרכיהלניחיש .המתאוירםבתלהיכים
הגףרלשציתרואתעמנוחקלותוהןרגע-היצפירוםלשהייחידותמתכתתן
בהרדגה,תלעמתר.השמיםאלפחרותוהןאשחירובורגעהכביהד,למגלבתו

לשפזייאשיננוכהיבטשנחהוומהליבןציפירוםבןיתעדותיתזיקהנצוהר
דמתו-ה'בה'יציגהחלגמה,עהתיקה,במצירםהנשמה.-האנשויתההיווה
עהלרנאריתהיאברתואמנתוציבריתחהאדם,נשמתאתאנשוישהשארציפרו

קבחנלבקח mחחארהמתורעבתהגףרמן
קרובותהן-דרמהסמליתמשמערת;כללשה mבשיהמופיעתולציפרוים

שמעברמהאלשואיפהבזיקהמצרירתאךהמציאות,אלהפיזי,הקיוםאל
"עכשר ;) 91 ' 79 (נבארה"מאפרצפרובהרעדשיrח"חה-לחגמהלה,

~ה w- י~~" ;) 36(עמ' ~ם~~~,עקוזבת~פרד ט.ק~~ ;.;סכ:~ןד~~דה~~געוים
היות .) 60(עמ'עבדנו"ארוהלילה ;י;עבינפחרותצפרוהמפכי;םפניאת
השבראתגםהצ~פרויםכאמעצות~לכ ·-מביעההסי?נבלוית, ·משמעותןתר

שבך"הנעזב-הנשגבאלהתנעוהמןנפדרבלתיחלקהמהוויםהוכאב
 ;> 18«עמ'"סגורים~,חלונותאלצפוריד;יבכףטסהאת .1שבוהרכנףרעו;ך

~פותת 1נ t2ק;לדרת .'~ובקר ; °24)(עמ'~קיורת" ת~~~.?-;ש 9 ~~לאיו~~םלך~
שוב1ם w ;?ריקות. ם:;ד" ;> 45<עמ'~רים ?V~רי;ם ?VV?ו~רי;ם ס;יר~~~

~תת i ~~~ wר/פ~וכר tt~פרומנחז:רייצ.ואת י~~" ;> 66<עמ'~פור" 1~נזr.וקת
 . . . . . .) 69 1 נ.iע(פעומים"קלוותהמעי;ן

באתוםעסוקהספהלששמר mלקממנו ,) 73(עמ':תבrית''שאמmרשח~;
להלי."הזשבהררנפתחשהירהוחשו:ךהארוהיצפהרברומופעייםהתלהיכים

יל nמת ·~הביתבניתלשהם,לmישהיבה,תלהיך .מ~ום"אפלם, mמעמק
~חיק ת:;ליכהןi י~~"-האיןתוהומתוהמטאפזייתהחשכה ..י p;מעמ··קרר1א

~:;גיךה~ניחיןהאוסחךWס~יךחת,לWס.דק;ברו l'./!ך \t;ית~~ןילiכ;;הל
~תזק~תtדךנןזזiד(הזזf i? ~ח?ומי;םז:רינקוזזi~נויית.~מהjזו ]".[ .י~~~תבו

מופיעהשהירלשבהשמכוגבלוזזiיר."אתיחפ;הברגלמצ~זזiרהבי;תקיזזiר
 ה;~ wבנ:יאו~יד rnלומ q"ו~~ןי Tלשהםלאהכמ~הה ·אתגת rכמ~ה~פרושרב
לתלהיךנפאלהחגמההמההוובביתמסתייםשהירלנ:י~לנ:וי." ם:~~~:~עקו~ין

 י~~ /.~כ.ץ~ן~קזזi~יד~נכב די.;~~;הק h.עז;"עירו-הוחשוךהארוהתכת
 + .) 74<עמ'ר" wnv~וקלתא!רiלW~ס~ים ה~י?tל~

נפשי"תוך"התקן

עמ' 89 , 2013כרמלהוצאתלמעגל,מחוץארבל-אלןו:שגית

אלבר-לאןולשביכירוהבספרהארשןושהיר
tקיןה" A נ,pז~ i::ל~ת .?tן;~;"חדו-שבהררמסתיים

הההרמתךושהתותיםהספרשיירחב .) 7(עמ'

ושממעתרקברהמגע,קשהלצירובניסיןועוסקים
משפחתה,בניעם-לדיןו mכאבק, mממלולא

פלסטיניחפאעםאףשהיירםובאחדמטופלתוהי
לגבהאהבהשיירהנםהספרשמייריברםעמית.
ללמאמבקשתהאיהאהבהבאמעצתואףיכתינו
חיים,הלולודירלפאהפעצ,אתאלחתרהההראת
הכאבגלדושמר,מפראתבאהבההצךרוגכלדואך

שט /שניםכברבתכויובעוטחיאתה-בההךרדנ

נה tpס ~ Tסלי:i ~~~ף~תק[ vזק T ;ז/י~~;מו~ן
ת 9t' ~ j2~ת~יtזן~נ:ו;י~אןjכךזזi_~לנ;וקופזזiסו~ר /ך~ש!זזi~י~ינוס~ף

v סוכ~ותtr " 'וכ~1י"אדךאר ,> 44<עמ~ljה1~~ 1;;אהו;בל~ף בר w ~~פורם" 9 י
 .) 82(עמ'

תשקוה,הירחאישיהביןהמימןלאמסויףהאהבה,לשהזרמחיהמרפאהיבט
הותפתחתויפנימימימוגםשהיירם,מןבבריםהאואףהכונחרוגש,חשוניתו

~מקחוךרל~;ילע,;~תנ:יק~נ:יה tt /~~זז;יתךוסנ;וקן~מר ,iזז~הt?נ 9"~יר-
ישמירכבבריםהזשביר .) 55(עמ'להב"לשהתכצוות /לכעםיר!רזזiיזזiר

תנעותפנימית.כתנעוה mמארתהאהבהלש.העמmררתנע1תהבספההאהבה



-לפניםהחץושביןכתנעוהגםמופעיהההתעתזחו
ס~נימיספ~יםו~ן /קרחi~י iחןנ~.ק~~ /"שךוב
רד:;נקלi ;ףדקלאד?י:זי~סר ./o'.7~י r ~ ;סr:זציןiיל~~ים

מעתזחתנעוה .) 33(עמ' "i'אנ /אנ;ור;ןאחי~ת י~~ /-
מופניםשאינםשביירםגםמופעיהפנימההחץומןזו

מהזהללשמ, ,) 85(עמ'תפריה''כמושביראהובה.אל
ביןקוודאהמפראתהתנעוהאפשתחאתאלבר-אלןו

לדירווהמחט mחידבונקmו , mהסולביה mחלו mמיט

iכךחל1יס~ק.תחל;ץוס~~ים~ין~ש 9ס~"נ~קתר-
צא;יקומיסקאןi:/~ל:;ני ,של~~ו;נ~ /שך~;הןס~יראות
 • °85><עמ'סתך" 'ttףין {;ז~ ה;~~~ה~ין~יח?;לל;

אורלב-אלןוהידד,האוהאהבה mבאמעצהירפיותלהיך
בצמדבתרהלבחיןעמנייןעבת.בהתפראתמרפאת
מופיעה,שבניהםהז.מלוהזבספרהנחתיםהשיירם

אתהעמתזחהחץומןכתנעוההאהבהתנעותשוב,

אתחלוחהאהובתאוהאהובלשביכלותם-הפנים
את"מגהדחליים:מים mחלקיםעלודדוהגףו mגבלו
(עמ'דעמה"ללכש;ם~עניק /סםבו~י;םס~אךחi ב;~

ס~הפי·~ס:~ת ~י~ר:נ··/ ~;ל 'יח:ז~~ח jZנ:ר~ח, j2ו"ת~ ) 50
;ןלע.לברוכל~ים~הן 9 ~אלראנ;זi~ ה~~~ס~~טות ]".[

 . . .) 51(עמ'גנןtר"

מדמיתפקדיבפטרלושיהדבללכשלפהכיחמה
 .חלץוהפניםבין mהמתאוהתנעוהלשבאפשהרו

העטנת mבואמעצה mובאמעצהח;רומןנועבתשהיהד

בוהלכתתןלאיו,שלובהשמתזחמקבשתבדגששהפה
אלבר-אלןומבקשתכאןגםכיהלבחיןמענייןלותאור.
מבקשתהיאאהובהאתגם-זמניתבולורפאהלירפא
 ?ן;;סן~שי~ה"ס:י.ו:יי-למלשיה, mבמיללרפא
משכיירםשלנינוהשגיהשהאחחi/מייר~מר~לי;ם
-/~המליםאו )" 39 ·עמ' Tצ~ה/.ד'אמפטו(שביר " o~תו~םדן
אתה /הנמע;טגהiד ~חיק;ן ת;~מצראחi~ינןלWי
געמ',א.וי;ן"~ד~.תד ~~~ת ry ~ 11ת 9 .ק~~ ~~ /חך q;לא
45 (. . . . . . . 

התנעוהאתאלפשרשהפהלשלתפקהדיקת mמחגמה
ה mשבכיח mלאדניתןלפניםהחץושביןהעמתזח

חפאתהנהלאןוארלבבספ:רהפראויתשהפהלשהברה
 mבאמעצהפראוית,שפתההופכתבריםושביירםנשים,

(עמ'ק" tljקנסזpנוד ~ךJ"-פנימיתשלפהשהיהד,
חרמי' וץח'.;) 18(עמ' " 1זקידלש,ס~~ים תק.ל~~" ;) 11

 "יקt~~תןרח.זרקן " ;) 39(עמ' ,~~ופ~ 't ' ;) 29(עמ'

ו:זלף wס~ /~נדו 6 ~ח" ;) 41<עמ'תקינה''ספיהר ;) 55 (
 "ה~ש~ ~~תקונכלחי~~ ;) 44(עמ'ך~שחi"~י~ינו
כיחמהבכןלו , mנסופ mדב mחגמא mקויימ ) 48(עמ'

טעונתכומשתזחהורפאה,חלקואתמסיהדאלבר-אלןו
זע.בדגשהמקצעויתשפתהאת

חלקואתהשמתזחשובעטוהבספרמשהיירםבאחדים
יה. mמטופלמלויה mתחשואתמתאידםהוםהורפאה,
קדמבדשעיושחלקוהורפאה mדמעהלולאומשיירם

;הדלי"ענותין-למלשאו;רולכאבלגמידחידרה mבמי
 ם;~ : ס~~-jז;כ~~ר~א ./o'האו /;י Jjiלרמ r~ q:זים ;tמו

מטתלעהצטופפנוי!הiרל"שכתיאו > 16<עמ'אחרי"
-נר~ע;ת;אל : /דiהן!~ו;נ~ד~ו~נו :ס~בסרה,סחליי;ם~ית
~ i2 עi2ר· ]."[ t' קו;ן~ת~סקדתנ:רtהאתי;םחסד ~~א

כמודvtהיהדהרפאוה,גםכיחמה ~) 14(עמ'לWי"ס~לוי
 . mחחהאיאוליושבבטןהחדומןיצואתהואהבה,

• 

האהבהמשורר

עמ' 96 , 201נד mהמאהקיבץוהאהבה,שלהאךחהזיכןורבתשטיין:אדוי

יבשארלשנכתבהזוהחשדה,עהבירתשביהדהמובהקיםהאהבהממשידדואחדהאובתשטייןאידו
כתבשניםשערלפנילשמים.ספירםהזלנשואהשקידשוהבדדוים rבגםהאואולי:ןהחמישים mמשנ

 .) 2002ה mהמא(הקיבץווחיהדיאחתאהבהעל-לאשתושהקושדקצירםשיירםלשחקזמחזרו

 mמכדובהפיטוית,יכלותומבחינתגםאאלהיקפומבחינתקדלאקדומולעעהלולשפנינוהספדאלב
עו:דושביירם mהגלומהדגש mעצומשבו,הודימיוהמחשבה

ממומשתגהלוד,תשקוהיבןלנקמה,בדmדיביןעזלם,אהבהבןינעיםללהוהשיהדפקרי
אתמקיפיםשכאןשהירפקריתעשיםה. mאהסובביםמלכים mדגשללשלומחמיינת,

לעהכבmאהובלכבפניהניצבת mהעביאחתאפשרי.דצמלכעבלוםעהתיקהנשוא
געגעויושמאשולתחשוה mהמנוגםדו,לשברכבmהשאוהיעידההיאהאהבהאmדו

אנשויצייר ;ן: mהיבכפלעלמדויכלו"איננימיתלווגית: mלמהכבדהזהיהכומיהתו
 .) 40(עמ'אחת"בכפיפהיח1,דמשוג,הלבתי;לשחלדאלשהוחזןושאת;,כפי

 mבוחזהאהובה mבדמלטפל:;נבארהבתשטןיילשו mשישנקוטתהכרדיםאחת
אי-אפשרהשידהסינקחכה.האיים mאוי mומחשב mדגשלשכמעכרתהאהבה
 mבאמעצאלאההברשעירוםפנילעהמשתערתאחתיחסיםמעכרתלותארהלקיף

עשבהר;,תליוה"האהבהגףו:חלקיתחשוה,שבידרגעים,לשתעידומקעטים,החלבים,
 .) 36(עמ'גףו"לשבקימרואואחתבעהיוו;הידב;רולשבנוסחשמונ/,ולחיבחלק

 mשקהיכ mהתחשולעפסוחאשיננומעהבוהדאשההבןינועבת,הספדלשעצומתו
שוכחאלהואוהחקשו,הגבראלל~השתהאלהשכאהובההנטיהשתחשותללשמ,האהוב.אתהמלmו

דשינוהנפ;שלשקצבןי mנאשהיי;ה mערפללשעביראיךזוכר"אנישעירום:עכבדוגםהזאתלה
 .) 16(עמ'מגיעים"החייםהליןכלנס;תולהכתאשכת ;גשירם;,תחתלישןו

לש mבסיסי mבתפיסהתאוםחוסר-אלה-ביחיםהחיים mשבג-מיכרזוגשלכהתחהשוגםקויימת
זהטו;תושלככךלעךלשההתעקש;תולעןלש,היומיומיתההתסר;הלעמשתומם"אני : mהמציא

המתחקזהאנשו;יהשערעבייתאתשתפתרוכידח;השדבלדתנאחזתשאתהאח;הזילעכאריו, mיסת
יצפייה"לשמהחטלאחלללת;ךוהחירדםמלכאיתןהלתפנ;תואובאואופתעיךחכי /שנה/.בלכסביבך

 .) 46(עמ'

שביןהתמיידהפערלעוהוחמוקהשממריזהכןורלע , mהמלכשהניםלעהלגתברמנסהבתשטייןאידו
ללשלעשלהןו mבאמעצ;ןלשאהבת;ןסיפרוהפיכתהאו mהאמנמהשעשןכצשיבירו.למהשאשיימה

תאירויוכלותחכום m mכנ- mתכתלשלשםמלכלושורדעיבדוהזשוכידהללכ.לנחלתצmדוהי,
עו:דועצמיוגיליוהופתעה

החלאזת,עום .) 79(עמ'פטרי"סיפרוהויאהליאמ;רתינתןאלהאהבה"אולויתהוההמשדדו 73שביר
הואבוחהומיצאההפעשמקוםאלשבהאו ) 1962 (האדרבאתווהחרד,באתווהשרמיביכירוובספר
יו: mלומ mיו mאוהוביו mאהבבגלדוהלעמהמאדזהלקהדמהבאהבתתאזקהדמההלבןימונסה
שכירקהאיוו1,רלשיו mבנפצוזמ;ןלאךדושנינואתתקייםהשאהבהבנפש;יקשרשעיתישנים"כמה

למהכאלשייתי,הותברדחלומיהשיהמהללכתוםדעכן,אםמעדו,האו .) 66(עמ'החדק"דעמתחתינו
מוגזם,לפעמיםנהיהלפעמיםהשלןו,לשבאהדושמאורלומהשנשמדלמהגםאלבהוורתפףחקזשהיה
צעמם.כחייםומכעוריפה

האהבהלעוהאהובהלעmדשו,בתים , mיושבעידםפנילעשוובשובמתנלהתללהושביירםהמחלמה
המאיימיםבאהוביםקנאהלשהוכאוביםהנקובים mהרגשומלוהמהלכהזמןמלושהתייםלששימןרולעו
 : mבמציאשהיא mכמאמיתית, mזוגילשתעידושווב,שובבכהשנללכוכמובןבשא.מהלעהיהם mשא

 .) 23(עמ'מחסה"ממנהאשןיבודיתחנציחת;,בתאהווזתחפנים /חלדו:זכוירםששנינודבירם"יוש

אתשם"אדיהלאומרהשמשדדואזתגםהאי .נןו mפאומפנאתןו mדומשאהלבתקדאלהאיהאהבוה
 .) 42(עמ'קם" mומעהלוםרזסוראויך ;הופשתחהיוותירוםלכ

שיריםהmדו,שויריאהבהשיידשנים.מיולביותרבמשךמעלוהעבירתשיהדכותבבתשטייןאדוי
האחןורבשערולעיו,המעודפיםלנשואיםלשוהחזהרלשצדחמניארספאוטית.שויהדההדויםמותלע
מופעהיאו mשילספר.מספרה, mמנ mחסמתמדת, mהתחשדבצדמשריםי mיציפידןוחשוףהאו
תדיבות.חשבןוופרימה, mאלגנטיהותרסה,ורמנטיקהאוינטימיות,ניכרובהישוסכסוכים:ניגדויםרב

"אניאהבה:לתארהבאותבמיליםמשתמשיםשהיוהעבריםהמשרדויםהםמעטיםאלהלכלמעבר
אנ;יאלוםזמני.הבשרכיהגופי;םמןנצאלובסוףקר;בהצמיתותסוףאלבלצמיתות;.אותךאחןב

האווטהורטהור.ישהרבה;.שניםניסינולאק;הוו mתקהוו.ישהזו~הילשפות m.11צלמיתאהובך
אתיאב;דהחומריבובמקוםוגם m.11:;נצמיתאהובךאניאלוי .;אהבתנוגלגלויבלכיעדנולש;אמה

 • .) 82(עמ'לצמיתות"יחדאלוילפניי1.ןאניופעםלפניאתפעםזה;,אתהזנובילשלטונו

זייכרטרפי

15 
מרץ-אפריל



גמזויוסיעםדגןנילי

שיכור?"האנטי-אלכוהוליאדונימז:נה"אז
• T 

לימדעברית.לספרותפרופסורמתרגם,פזמונאי,סופ;רמשור;ר-גמזויוסי

למעלהפרסםבארץ.אקדמייםובמוסדותהעולםברחביבאוניברסיטאות

בארץ,ומחקרייםעיתונאייםספרותיים,פרסים-12בוזכהספרים-30מ

עלבוצעוהמלחיניםטוביבידיהולחנולהיטיוובאוסטרליה.בארה"ב

/סימן ,ההן/הבחורותהןאיפה/ ,/הכותל/ביניהם:ישראל,זמרימיטבידי

/אילושינה',שקי/שניחול',שליום/סתםילדה',יפו,'זוהיצעיר',שאתה

היסטוריה',עשה'השריון ?1,להעושההוא'מה ,'לי-לך'האוהבים',כל

בליראשון/לילהלך/,לומרלישיש/מהאפשר/,איךאותךלאהוב/שלא

פאוטילצם ,לויעזאר :צילום ,גמזויוסי

רבים.ועודהאחרת//ירושליםהלילה',שלהקטנות'השעותאמא/,

תופעהזאתפופולאריפזמונאיגםשהואלספרותופרופסורמשורר

שדומהמהעלממנולשמועביקשתיולכןהישראלית,בתרבותנדירה

הקל.העממיהלהיטשלוזההצרופההשירהז'אנרביןששונהומה

* 
מיוחדהוקרהאותרבים''שירתעמותתלךהעניקהרבלאזמןלפני-

לקייםכמוהנוכחי,אדרבתחילתהעברי.שיר-הזמרלסוגתתרומתךעל

מרביןאדר//משנכנס-ובתלמודשבמשנהתעניתבמסכתהכתובאת

עצמה.תרומהאותהעלחייםלמפעלאקו//םפרסלךהוענק-בשמחה//

בישראל?בציבורהשירהאהבתשלמקורהלתפיסתך,מהי

הישארליתבתרבותשרקזוהיאביותרהנדיהרהתופעההמאקח,ברמת-
באומותאמנםבציבו:רהשיהראופנתכךלכופופאלוריתמשושרתבלוטת,
קורויהמהבמידתקיימתהיאהאגנלו-אמריקאי,עבלוםלמלשהעלום,
לאההדלממדים,פניםשבוםמגיעהאינההיאאך , singalongשבם

הישארלית.בציברוהשיהרלשהשניםרבתלומסורת

לכך?הסיבהלדעתך,מה,-

שחיוה"נרומליות",האומותלכשאלצהסצויו-היסטוירת,עהובהד-

מןהשיריםנלודומעלום,מהןהוגלולואשניםאלפייהן mבאצר

76 
 374גליון

מאדמתו,ו mגלשנותכלבמשךהיהדוי,העםשאלצעבדוההיסטרויה,
למכתרונוחזהרלשהגיאוגרפי-ריבתיהקיוםאתשהיריםהקדימו

אתקידמוגםאלאהקדימורקלאהםהאמת,למעןההיסטורית.
נמצחתשהתגשבולציןופוסקיםבלתיגעגעויםלשהלאומייםהתהליכים

הד~קותיזוק mהאץרגאלותלשלו~תוסהציתיתלאידיאלווגיההודחת
ששאפההחילוניתהציונותאפילוהועם.האץרבאהבתהקלוקטיבית

הישארליתהשיהרמבחינתהיאלחלטוין,חשדהיהדויתתרבותליצרו
ביטיולידישבאואלה,היסטורייםכיסופיםלשאורגניהמשךבציבור
הותפצוותהעדותלשיהן mבתפילמלדוית,הוןטקסטאוליתהןמהריב,

ה-תופעתלכן,גלות.שנותויותראלפייםנמצחתהשונותהיהדויות
singalong אוילוביח;דצתרומכללחורגתאיננהעהלוםאומותלש

דופןיצואהיסטוריסימפטוםהיאבציבורהוישארליתהיהדויתהשיהר

פעםאמרביאליקחפן.יצואתבאומהחפןיצואתהיסטרויתתעדוהשל
בציב;רושהיהראךהיהדוי.העםלשחךריהטירטוריההיאישארלשתורת

שלהאותנטיביטויהספקלביהיאבציבור,התפילהלשהגנטיכהמזקכה

ומתחילת~ךךי,לךאכטריטוריהישארללאץרהשניםאלפיבתהכמיהה
ביותרהעממיהמבעאתגםמייצגתהיא-באץרהציתיתההתיישבות

 .זוטריטירוהאלהעמקוהנפשילקשר

 ) poetry (צרופהלשירהנפרדיםשמותישלמשל,האנגלית,בשפה-
 1שיר' 11העבריתשהמילהמאחר .) lyrics (פזמוןשלתמליללעומת

אחדטבע , songשלזואתוהן poemשלמשמעותואתהןכוללת

"שירהמושגאתאלתרמן,נתןפזמונאינו,גדולודומנימשוררינומגדולי

לבני,יצחקשלהברוכהיוזמתומאז . songשלהעבריתכמקבילהזמר"

הלחנתםאתמלחינינוטוביבידילהפקיד ,צה//לגליעלממונהבהיותו

האת;רגלימעלהמתומרץושידורםצרופים poetryמשוררישירישל

סוגותשתימגדירהייתכיצדלשיר-זמ:רשירביןלהבחיןיותרעודקשה

אלו?ספרותיות

הסוג;תבין ) lyrics-ה(שיר-הןק.רתמלילאתכלולתש~ז;רשמחאני-
מחשיביםשאינםאקדמייםסנוביםשוםפהמצוייםעדייןכיהספחתיות,

אפםלעאך . mמכובהדיינו:ספתחית,כסו~השיר-הןק.רתמלילאת
m האהלטהתיםלשמתםf? העובמצאm משודדינוגלחיחבכימוכיחי

וכלללכללזלזולאאלתרמן)ובעיקרגלודברגלאהלשונסקי,(ביאליק,
לשפופלואירתלהפצהעצומהרבמנוףבהוארושיר-הן~רבסו~ת
 mהופחצחפההיותרם mשביגםבהםטיפלושהםותמטיiוותמסרים
לשלקיחבםמצויןגשרהאוהעממישהפזמןוהבינוגםהםעממית.
אליטיסטיתהיותרם mשיאלפחותומשכיליםיותרנחרביםציבורים
הגיהרבגליאצרהשהגיעועלויםשבהבאומה(בפרטעממיתהופחות

אלמלאכיספקליאיןומקוחתיהם), Tשלונהבמכמניהרוטיםאינםרבים
'ביןאובליהל'לואביום'אלאלנעורובניילדיםשלרביםחחתהתועדוו

ה mהלכמגיעיםמהםרביםהיולאביאליק,שלחיקדל'ונהרפרתנהר
בסין'ישאווח'תהביןהדיןהואו .הצרופהביאליק mשילשאוהבתה

מפליגותו'למחרקיםהיקינטןו''שירביןהלירית,שוירתולשתסקילש
גםזוקביעההלחילאדרריגלודברגלאהלשהצחפהה mלשיהספינות'

לרבבותגשרהויותםאלתרמןלששביעי''הטורשויירהפזמוניםאלפיעל
מצןךם', mמכ'שיריעניים','~מחתבחץו','כוכביםשיריאלישארלים

'שיראוד',אלכ'באבשבירי-ן~רהדיןהאוקיץ'.ו'חגיגתהיונה''עיר

ה"כבדה"ו mשיאלרביםשהובילוגדריחייםשלבדדו'ו'פנסה.ערות'
האישכמואנשיםעדומצואים'איפהפים', m'הלגביבדיקווכךיותר.
לשהליריתו mשיאלהר.מעבואחתלאששימשואון' mו'אניטההזה?'
יתתן.נתן

להבלדדומההאוכיאומריםישצחף,לשירפזמןוביןההבלדלעלשאלתך
תלמידלכזאת,עםיחדבציבור.לתפילהביחידתפילהשביןי mהמסו



חדירת(פעפעו,האוסמחהתופעתאתהמכירבפיזיקהתיכןו

 mאחנלחיםתמיסתאלאחתנלחיםתמיסתשלמלוקלוות
אלה,ז'אנריםשניביןגםכילהביןייטיבנקבובית)מחיצהרדך
קלילותח-סיטרי:פעפעואחתלאיש , lyricsהו- poemה-

שוורתאוילוה"כבהד",השיהראללעתיםמסתננתפזמונאית
פזמןולשבתמליללפעמים mמבליחביותרצרופותשיריות

סטאולית). 6טמבחינהביותרהמעלויםהפזמוניםעבי~י(אולו

ברמתלילספרתוכלמההמאקדו,רמתאתקודםציינת-

השידהאלהדלתאתלפניךשפתחמיעלשלךהאישיהמיקור

גיסא?מאידךהעממיהפזמוןואלאחדמצדה/'כבדה"

גדתעלמעטלאלטיילזכיתישביהרהמאהובעצירכחייל-
חביבותבינהגלשונסקיגםגרינברג.צביארויעםהיקרןו

m לשכיכלושאיננימימותm . אותיהזמינהגדלוברגלאהגם

אךביותר.ומעדדותפנים mמאיחויתהבישורליםביתהאל
הספורתיים,בחייהוגולריתהמכוננתשהפגישהספקאין

ההתבגורתבגילצעירכלכמעט .אלתרמןעםהפגישהחיתה
בסת:ראוםבגליואםשירים,כותבההורמוניםחותנחלשות

"מסורתהמפורסמתבמסתואליוטת"סכברשכתבכפיאך
להיותמלציחיםמעטיםקר ,) 1915 (האינדיוויאורלי"הוכישןור
היהמצה"לשכהשתחררתיעשרים.לגילמע.~רגםמשוררים

בספריאורארו(לשימיםסאטיורתקוץבלשחבויידכתבלי
שיהרהיהלשאאףזה,ידכתב .)!?םתאנערהאתםהארשןו,

שמאנרואהאימהביעורראקטאולית-חברתית,אלאלירית

מלזיהתמלזאוזלכך.רשכומלאאךלכתובהצוררקאני
לאחרלי,לוומרדקותלחמשבביתוי mאלקבלניאותאולתרמן
לדרתאולכתיבהחייאתהלקדישאםלשי,דפיםכמהקיראת

הרבהיקריםהחיים-היוםעד-בעיניכיהזה,התללוהץעמן
פחדאתאשכחלאלעלוםשהאו.אמנותיהישגמכליותר

במרדגותלעשכיתיאביבי,תלקיץיוםבאותושחשתיהמוות
לגדרום.עלוהאניכאילו , 30בואדוות mשבאלתרמןלשביתו

הידמכתבייהנהלאהדגלוהמשורראםכילעצמינשעבתי
אהבהלשנאושיםבחיזוריםחייאתאמבזלאלשי,האומלל
אותיקיבלאלתרמןאח:ותחוםליאוחפשהמתה,אחרינמכת
בגלדוהיהשבהםמכנסשכלקצרים,חאקיובמכנסיבגופיה

שירלושאקריאביקשהאו . mמקטובפיוסיירים,אהוללש
קדלמתינוארהובצמרמורתחנקובקלולבבד.אחדסאטירי

הייתילאבקלו.צוחקו mבמקטפמפםהואומבקושואתלו
בדיקושצחק(אףשליהנעריההומורמןק mצהאואם mבט

חוסרעללגלגניצחוקק mצשהאואוהנכונים") m~"מקומ
הלפתעתיסינןהאואחה"עדולי"תקארשלי.הנלעגהכישןור

(למרותקהרזיעהכלויושכסיימתי,מקטרתו,ופומיתשפתיובין
מבלובלמביתויצאתיהיהכתבאתלושאשאירביקשהחמסין),

אומרטלפןהואורביםימיםעבורלאאךמקשוקשת,ביצהכמו
לגשתמתבקששאני , mצמרמובישהעבירהמגומגםבקלוו

בעתבההספ:דלהצואתחחהעללחתום'מסהד'להצואת
~ר rלשירי-תמליליםאלצילהזמיןשתיםזלמריםהמליץהאו
לפרסםחלדכאשריותר,ר mמאלהופעותיהם.חיפשושהם

לכתיבהעוברהמיתלווגיהשביעי''הטוראתז"ל'דבר'עביתןו
 mלפתאותיהזמיןב'מעריב',עיתונאיתה mבפפובליציסטית

ואנילי,ידעומשררואוסופרשוםב'דבר'.מחוחאקטאוליטור
אוציליתנדיבהמחוהולגילוימסוגלהיהלאמהם,רביםמכיר
לאורהספרכשיצאאולמתי.עציררר mמשחיילכלפיכזאת

חסקישלומי

ילד~תשיר

וחברמשורראדם,-אליאסלאבימוקדש

כףעל ד~~ 7
סוסכ;ח;תק;זקש 7ל~ך,

יר wלrז~יר. wלוrז~
קה;ת,א;נ:ן~;תף:ל~סם,·ל~ש
-rז~ןז 7 ,תו~~~זr~בול~ורךד 6 ?
ךת-~ךע-~יך,~לי> ;א(עםrז~ריךן 7

לאח"כ,

לךה'ד,ל~ש·ם,לל, iZלל~תש,ל~חד,
 . . . .ליצר

tקיד.

עבך;הבגופ~תאבא
-T : - · -: T 

די qttצ;ע.ד

 ל~~~tקוויעלד'מ~~pז די~~~
פעציםח;בשתאמא

' T '.' •: T : • 

שח;דלחםחצי
:-• :• :• T 

q י~ים~ז(י~יסה~
מחדלאע;ךאתמל;אין

.. ;· : T T 

כנסתבתישני
: •• T •• ::·:· 

משגעיםביתאחד
.'' T '' T '•, : ' 

0.CD 

rזז:את ה~~~~זr~פ:רז ;מ~
 ,ת.ן~;חלא ,ה~ך~לאח;ךן~ית.
 ם:~י.ע~זpל~ל~ד~מק-~מק ה~י~~
~בו:ים.rזת iZל;זpלאו~~ח

מןהעזיקהאונרגשת,מהרחתהקשדהעםעותקלולהגישאלתרמןאלובאתי
קוניאקבקבקולהביאעליהצויוהומקרום,ל mשהחקניתערייתו,אתהמטבח

אלתרמןאתשהכירמייוסי".לשהארשןוספרולכבדוכוסנריםש"לששותנוכדי
למזוגמההמקוםמלצריאותושאוליםהיוכאשרכייעדוהלעיזים,"נסית"מימי

היה-וישניאקאוסליבוביץ'שרי,חוק,ברנדי,ודוקה,קתיאק,ויסקי,רומוס,לו:
במרפסתלי,הציעשהאוברגעאך "".ילמשנהלא"ה~רךאומר:הדגלוהמשורר
(כלומר:מצרימהשאומרים,כפילבי,ידרקוניאק,עמוללגוםמטבחו,לשהקטנה

~~~ g אהובאינני:~חד,גםובכחוסלוטלישיסלחואני,כילמה?זהוכל )".ה~ך
אפאוהתחלתיאחת.סיגריהגםלואועישנתילאשמעלוםשכםממשאלכהולו,
נתמלאי mומאהמהרהטיפהמןשותהשאינניהולוכת,גלךהבמבוכהלמלמל,
יוקרותעויניולעישאגצ~יק?"משורר,להיותצורה"אותהצרח.בחמתכנגדי
לועצריךשלתותאלב~יזpר,כליכלושיריםלשכתובלשארלך"תכניסאש.
כשילהיות mמוכאתהלשנו,כמופרחאיעבלוםשיהרלכתובשבבילכית!

עורדלשאלו?"לימותראםשיכרוהאנטי-אלכהולויאותי ה~~אז~משהו.רו
שיכורבמחילה,"אני,מילמלתי:אשכנזית,במסעהדקשזרהרגלכמוות, mמאי-נ

יפהבחוהרמאיר,בגןיפה mפסמאול,הרברטבטיילתיפהשקיעהאורהאניאם
זההצעיהאדוני"בגילה ;"".ילשה~:;כרותלי,תסלחאםזאת,דיזנגוף.בכיכר

הדבריםמןשיכרואותך ה~~-נו 'tל i:"אבלעג,אלתרמןנהםגדלו,"קונץלא
הואהבההתהדוהכבדו,כל.עםאךשנים,הרבהחלפומאז "".יליגבהאלה
היום,עדממנו.השתכנעתישלאלהתודוותחייבאניזה,דגלולמשוררחבשאני

לואהניהיליזםשלהארחיהלאלייכלולאהיוםעדהעצם,עדרומנטיאנילמלזי,
(הוספורתית,הפלויטיתה~יצהשהחיתות,כללמורתוכאשרהציניזםלשהקרוחיה
אמתוידיחתמידותטהורישרהלשפתאומיבגילוינתקלאניפחות)לאהמסאובת

 +אלתרמן.שללאצילותועציזשדכהרר mמשחיילכאותובדיקומתרגשאני-

17 
מרץ-אפריל



חקקלב

מסדום-לב""למות

התםחלומם"רצחאתמוקיעגמזויוסי
המייסדים"האבותשלוהאוטופי

דניםוהכרתיגמזויוסישלהליריקהמt;כפדיכןלפניקראתיכיטף
הקטנות'השעות'הכותל',חול',שליום('סתםשלוהד~י~מלהיטי

הן'איפה ,'?הלעשוההוא'מהצעיר!',שאתה~מן o 'הלילה',של
הפאומהלמקראהמוםנותרתידנים),עודויפו''זוהיההן,'?הבחורות
העתבכתבלאחרונהשהופיעהגעש'הדפרץבו'היוםשלו,החשדה

עוצמתבגללקניספל),גשרןו(איודים:תשע"בחורף, ' 121מס''אפידיןו',
בעלפזמונאימתרגם,סופ;ומשודד,הואגמזויוסישבה.הוהתערההעזם
באהד"ב,בישארל,שלימדלספרותופרופסורקבעויםסאטידייםטורים

שידה,-ספריםמשלשויםלמעלהפרסםהואאפריקה.דורוםאוסטלריה
פרסיםבשנים-עשרחכה-ועדועריכה,ילדים,ספדיתרגומים,סיפורת,

'היוםזו,אקטואליתפואמהובאוסטרליה.באהד"בבישראל,ספרותיים
הגדלויםהחלומותמותעלוקינהזעםשלשידהיאגעש',הדפרץבו

במדינה.שתלו

גליהערבי"ב"אביבהלוידוהאבטלה,הערב,החום,הקוד,העלבונות,
אתולהשליךמכיהםאתלהכותהמוכיםאתחדופודודניממסדנגדעזם

וכךבמצרים,בלוב,בתימן,בתוניסיה,קהדכךלצינוק.האתמלודדוני
להלדאוגבלילאוכלוסייה,בביטלוהתייחסוששליטיהןבמדינותקודה

מדאתומגלולגמזועובדאלהאירעויםמתיאורדיבור.חכותגגללחם,
כללאיןכיאףאצלנו,כאן,"ואילובישארל:החלשותהשכבותשלגולדן
מחאתפצרהלרעש",הפךהוסשלםעםשל"סבלנותופקעהגעש"הדי

ממארת"לדות"לגזרצפוייםמהילדים 40%כיכשהתבדרהעשוקים
אתהפךבמקור)(ההדגשותחזירי""קפיטליזםבמדינה. mהקיפעקב
אופיטוריםמאפשרותלנבעתיםהנמוךהומעמדהבינייםמעמדאנשי
משככתא.בתשלוםפיגור

"וזהוהגלויים,מהפשעיםיותראיוםשהואפשעישגמזויוסישללדעתו
שבישראלשחלמוהמייסדים"האבותשלהואוטופיהתםחלומםרצח
גלותארצותבכלשעובהמהכלבהויתוק;ןנחה,"גדלוהאומהתקום

צדוקת,"חבהרתהיהובמקומםהגעזנות".הניצלו,העוני,פזורינו:/
"ביןבדיתנכדתההזה,החלוםבמקוםמן".אולדבהשאיןאנשוית."

משוחת"ממסדשלמעשיואתלאחדאחדמונהגמזוויוסילהןו"שלטון
בכלא".משריושחלק

וקושי",תסכלו"שבעישלדודשלהמאהליםישובימחאתנלוהדכך
הכלכליתהצמיחההשינוי.לדרישתמצטרףגמזואלים".לאאךזועם"דוד

חלויםחד-הודיות,אמהותהשאוה,ניצלויהזקנים,החלשים,עלפוסחת
ישלדבריו,חהד.בלשןועלבונםאתתובעשהוא-מובטליםסופניים,

הומלסבליסלמס,"בליוחייםי mחבצדקבהשישלמדינהזכותלעם
שוות."הזדמנויותעםעוני,ובלי
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במגדל-שן mמסוגשנשארתשיהדבטענות.באהואהמשודדיםאלגם
"לבבהשפרץהגעשהדמהמציאות.מתעלמתעמהממצוקותודחוקה
שכןשבמחוכו","לפיצוץסימפטוםאלאאינולכיכרות"שנההראנשוית

עקרוניתתומךגמזויוסיתמיד".שלםעםשלפיואתלסתוםאפשר"אי
מפגמיה,ככמהלושנאדהמהעלפוסחאינואךהמחאה,בתנעות

המעמדמןמוחלטתהכמעטהוהתעלמותמנהיגיהביןהסכסוכיםכגןו
ובלשןונת mבבעיןהביניים.למעמדשמתחתזה-ביותרהמקופח
הלירית,משידתובנפדרהפוליטית,שידתואתהמשודדהופךחריפה

בעתיד.הצפויותהאדמה""ערידותאתהמתעדלסיסמוגרף
ואהבהעמוקכאבמאשדשונהדברגמזושלבדבריולקרואיכלואיני
גמזויוסיומטעה.טועהשנאה,עםזאתביקורתשמזההמילוארץ.לעם

השכבותלגולדהוחרהדהוכאבישארלעםואתישראלמדינתאתאוהב
זעוקהמתריע,משודדהאופלויטיקאי,הואאיןמגחכו.זעוקיםהחלשות
בלשונו.ומזהיר

העבריתמתגלגלתאיךלעברית!בוישאהבהכמהזאת!לשןוואיזו
"ומההמפתיעים!ולחוחיוהמרגשלמקצבונעניתרבדיה,עלבלשונו

וקטסטרופהקלקלת-אין-לבהאותחרותית;כלכלההאושלדידכם

המעלותשיד~מקוםמסדום-לב";פה"מתהסופניהחלוהחברתית";
ב"הידוקהעוסקיםאלההמעילות";"שידאתהשלטוןבצמרתשומעים

בכיריםאותםהםכרסם,סביבממשלתי"בולודוחגורת-בטיחותשל

דמוקטטוהדהיא"דמוקרטיההחגוהר";"הידוקהקטןמהאזרחהדושרים

ובנישבארץים mבני-הטיפ"ביןהפערלעהואכאובאח"ם";של
הקיפוחים".

בדדךמנומקתאכזבהשלגעשאלאהתבכיינות,שלפדיאינםדבריו
כיהודיכותב?האועליהןהחלשותהשכבותעםנמנהומימישידית.

כהדמתגלהגמזויוסילנפגע.נפגעביןמבחיןהואאיןטוב,וישראלי
ממנו.להתעלםשאיןגעש

עשרותלפניגמזו.יוסיעםות mמפגישתנפגשאנימקוםבאיזשהו
יהודישלדמותםונעלים:ירודיםהאסופים;כמוספריםפרסמתישנים

במדינתהמזרחיהודיבספרותפרקיםהקצר;העבריבסיפורהמזרח

הארץאתאהובשאניבבידורשהשתמעחשבתיאשכחך.אםישארל;
לעמודרציתילאמההדעדאךיוכיח".יאהבאשרו"אתתשוביה,אות

אניהעלוםבקצההרחוקה.בפינתיחייתימאזבהתכחשות.בתוכחות,
בשנים.מאותלפנילעלומםשהלכובבלחכמיעלספריםוכותביושב,
ניתנהלאהחוכמהלו.שיקשיבויותרטובסיכויישגמזוליוסיאלוי
לשוןעשיריכמוהו,למשודדיםגםאלאלעשירים,אולפלויטיקאיםדק

"דמעתלמארהפורצתלבםשלהגעשהדשלהלהוטתשהלבהותרבות,
 •וחוח.במקצבומתרסנתהעשוקים"

בספרותהעבריתהאונבדסיטהבוגדספרות.וקד mמשדודסופה-חקקלבפדופ'
השנתןו'הדוד',עודךהברית.באצרותמתגודדומשפטים.המדינהמעדיעברית,

אמריקה.שלהעברי



סגלעקיבאעמיר

חיותבגןמשוררים

חמדמשידיהםמשידדוםכמההקאירוזמן,אזיהלפניהייתיבושיהדבערב
שנישדהזמרהחיים.ביןאינםשכבדמשידדוםומשיידמשיידושדמובכד

יות;רהקצירםמשיידוהקיראשהתכת,ןהיהניכרשארןו.משדדוהלעאוזשיירם
התבקש,הואוכפייםלומחאושהקריא,משהיירםשלנייםהקרעלעמעטסיפר
שעה.אןככךנוסף.שידהלקאירעהבר,מנחהידילע

בספרדפדפהאחהרגעאפילוהתכתבהלשאשניכרמשודדתעלתהאחריו
מחשדפעםכלכך-לקאורשידאיזהבקלוהתלבטהשלה,האחרןוהשירים
למחאולקהלהודתהשירים,כמהאחדילקריאה.שידלבחורצריכהכשחיתה

עבקבותשכתבשידהקריאאחריהעשהלהמשודדמהבמה.ויהדדכפייםלה
בשירוסייםהאחרןושידיומספרשיריםכמההקריאהמשודדת,לשספהד
ממש.היוםבאותושכתב

הנעיםהמנחהלמחתמו~דים,אפילוטובים,במשדדויםשמחבראף
באותוהמשתתפיםכללמגעתשידיעתישכלכעהובהדלומחתהוסימפתי

מבוכהתחשותביהתעוהדד-בושהתתפותםעלהוגןתשלוםקילבואיעור
אנישאליהםהשיהדאירעויבמרביתאותימלוהוזותחשוהשבעמום.מלוהו

 c '"י \--· ,,,,
 >-',~ mהתחשווסיבתמקדומהוכמאזין.כצופהמגיע,

 Jדניםשמלוותהוסתמיותהחפיפניקיותעביקרהללו?
הללו.השיהדמאירעוי

מחברשהיהאוףבאיעור,הרבההקשההעלמmד
ףד mובדודמקודםפסרוםהוהיומס;רדונעיםבמקום

 ~לאד mנההזשהיהדאיעורתוכןהנעימה,האיווהר
 :::~:-יקיראושיירםאילועדיאלהמנחהלמיד.סותמימעובד

 . , ,.כיניכרהזמ:רשיירשיירםאילואלוגםהמשידדום,
 ~ ),,,' ;/קהששרד"שהמלותזוןושאר,שמדוראותולטעמ

 ~:;;:.",,:::;:::::-::"".--. .השמידדוםגםשהנייה,למשתדדולשהישיהמשדדו

בו.יקיראומהממש,האיעוראוmטםריעדו,אלוהתכתנואלעצמם
דדשלשהתכןווהאמיהדומההקתקטסטמהבדודאלמא;דוחשובהחבנוסף,

שיהד,באיעורשמחברהנהדודהבסיסיתעהובהדלמבדאזתאיעור.ו mא
גנעושהיירםשיירם.כמההקאירומשידדום,כמההגעיושיירם.שםהוקוארו

 rבאושהיירם rבשישהיהניכראלו mסגנתללשבנכתבונשואים,ללשב
מנומסתו.לשוםאמיmדלמבדהשאו,קשראהזיהמשידדום

מיחלשתמונהשבהבגלדיה mתמונלתעחכתלהזמנהדומה?הדברלמה

האחרןומפנטהאחהאמצעתמתתתלויהליחדמבדנט,לשתמונהלצד
באמעצבקור.באתווששרבטבציודהחמש,בןהאצור,לשבנותמתתלו~הד
שיהיהכדילזמר,כאן(המשלותומקדיןלשפסלאודומי,פסלעומדהחדר

מצפייהישתעממולתערוכהשיבאווהאמנותשחובביחששוהאצורכיבדדו)
לפחות.אחדפסללהעמידלעצמואדהלוכןלבבד,ה-ממדיותבתמונתו

אחדמשידיהםיקריאוהוםשיירםכותביכמהשהתכנסוהעובהדעצםכאילו
אליושיגיעולוצפותכזהערבלערךומספקתסיבהזאתכאילוהשני,אחדי

חפיפניקיותובעיקרבעליבות,מעדונתגלחה,יהירותישהאומנם?אנשים.
"העשירים"כלולבישארל,השיהדאיעורימרביתלקארתההכנהבחוסרגדלוה

יות:רהומו~דיםיותר

זינח,שישמעו,אאלשהיירם,שיקוארואיננהעהרב mשמטמשוםיהיחת

אולששויםמתךו , rהלבלקלב,זלכהרניתןבאמתכמהבהם.יתעניינויבינו,
מעטמקשתחטולכיבניהםשאיןשתים,שמידדוםלששתיםשיירםחמישים

מההקלה,יקלבמהחשוביםאלשומנחהמשתדדומשהדובללכ.אםמאדו
בקלהאםדלכיזכרו,יבין,בקלה,שישובמיידגישמההקלה,אלצייאשר

בקלהם.מלזלזיםשהםנאדה-מעהרבובצאתועברבשבבתו
ומרביתהמנחיםשמרביתמשוםעליבותהעליבות.גםמתקשרתלכאן

כזאתלאבטחמשמעותית,אמיהדעללחשובמעזיםלאאפילוהמשודדים
מאחוריהם.שעומדמישישערכיםעריןו,תחשוה,שתעבידלשם,איעורשתקיף

מעזיםאינםהםמממנו.כחלקבאירעו,משמעותידיןולייצרמעזיםאינםהם
משמעותית.אמיהדהשידהבערבלייצרלהתכוןו,לתכנן,לצרות,

לעתיםאלו.לאירעויםזמ;רהאובאשדזמ;רלהזמיןהנהוגגםהיאהלעיבות
איכותישיהיהזמרלרוונטיים,שיריםשישירזמרלהזמיןארוינדידות

אינואםגםזמרלהזמיןמקובלאבל .קהללמשךותסייעמוכרשוהיותו
אינםשוידיו;ד mבמיאיכותילאהאיעור),אתמקדםאינוהסתם(ומןמוכר

אירעויבמרביתאבלאישי,עטםאלויזההאמת,האירעו.לאותולדותטיים

לפניהגעתיאליוילשורמישיהדבאיעורגעדו.הזמריםנכחתי,בהםהשיהד
מעלוה-המעלוהביטןוואחהמצויןעתריוסףשיהדהקריאוחשדוים,כמה

אההדהתרגשות,מעתדדוחוויהזאתמשידיומקריאלולשהקשיבכךכדיעד
לאשיריםנעים,לאקלולעבמוכרלאזמרעלהאחריהםיאדה.אופילו

אתתשעמםשיהדשדקכנארהחששהמנחהים. mשטלוחניםמעניינים
השתעמםכלוושהקהלחיתההתצואהכמובן,שיהד.לערבשהגיעוהאנשים

שד.שכהזמרות mנבחוסרונע

עםהנותרתשיהדאיןכזהערבשלשבסופומשוםהאושביהדהזלזלו
חשבןואלהעובדכסףישאלויהקהל.עםהמאזינים,

גםישלאגו,קטןתמריץגםישאלויהמשדודים.לשהבנק
אבלחמלה.מתךוללייקיםלהמשילשניתןכפיים,מחיאתו

עלרביגיעאםזדשירים.לשאושידלשזיכןוראיןדיןו,אין

כאלהלערביםשמגיעיםזדיםהרבהשאין(הועובהדכהז

יזכורלאשיהד)איעורישמארגןמילכלהטרידצריכה
מהובצקד,ושבידתם.במשודדיםילזלזאףאולוישידאף

השיהד?באיעורעצמוימצאזדשאתווכדיהמשודדיםעשו

עדו?לשמעושיצרהשביהד?שיתעניין
אירעויםובלשלשניםמשךנהגהתרבות''גדילהקבצות
למחצה.ספתטניותאוספונטניותשיהדהפגנותלקיים

היובמגאפןו.שיריםהקוארולעתיםחופשית,חיתהההקארהאלובאיעורים
שיהדהקריאואמנםשהמנקידםהיאהאיתדיהכך.לעאותםשניקחאז

פרוסמולשעתיםובאיעוריםהגבהרמעדנתעםסגוריםובחדריםבאלומות
יותרבקפיהדאושבקיהדתוכננולאכללבךדדאבלמארש,שדוים mשבעוות
ספתטניות,הפגנתובאותןדווקאלמעשה,ספונטניות.שיהדהפגנותמאותן

מהאירעו.עורכימהותיחלקהיוהופתיחותהקלילותהשחרור,החופשיות,

חפיפניקיותבעיקרחיתהזוסגוריםבאלומותשיהדאיעורישבאותםבעדו

בפלצנות.מעדונת
היאתרבות''גדילהשלשיהדאירעויאתוםעבקבותלחלחלשהחלהאופנה
צויבוריים.ים mפתמקומותלדובצפויים","לאבמקומותהשיהדהקארתאופנת
חיתההציברויותלוכןבהפגנה,מדוברהיהתרבות''גדילהשבאירעויעבדו
מגימיק.יתורלבאמדוברהאחתדותשבניםהנפצויםבמקדיםמהאירעו,חלק

לבילהמקדילסופרמרקטבכניסהשיהדבהקארתישאמיתיתתעולתאזיו

לעזוב,מעדיפיםד:;ניםשם?המקוארתלשיהדלהקשיבמסוגלבכללמיקד?
שוביםעהובדיםות. mהנוסד mהערשהקו;דשבללהגיע,לאמלכתחילהאו

הגימיק.בשבילטוב?זהמהשבבילאזאיעור.שמתקייםיעדויםלאאפילו
אולדקתחנתחיות;גןבסופ;ךשיהד"הקארנולהגידכךאחדשיולכוכדי

חוריק.בתיאטדןולוהופיעפלוידהפינקכמולעשותעדיףכבדתעופה.נמל
בלכשנכחואלומאשדאנשיםיותרצפולשהשבהקלטההופעהאגב,חיתה,
 •בישארל.פעםאישהיוהשיהדמאירעויאחד
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סגורבמעגלניגודים

אולרדודורשם:ליקט

 ,לשינוייםלתנועה,נתפסתהעידשחור.עלשחורגםוכךלבךהואלבךעללבך

ביןיותרלאו:רחושךביןתמידלאבמילים.גםכך .לניגודיםמכלויותר

ועדמלידההאדםתולדותאלהתולדות.כמו ,עונותכמולשקיעה,זריחה

 .סגור .אחדמעגלמוות.

שנירלאה

תלודותעונות.
T 

חד ttס ד~.ע~rזןק!!;ת ת~;ע~נן;דו י~~
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;:ז~העקש;:זן~ןתנועתאתלוענב
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tז~כות, ן~~~ת~נכלב;~ח:ןףךןק
ע,די~ה,rז~הרק~ת י~~ס~ט~tי~בלו;ת

:;גהי,~ריקיין t~Qקי~זקךת

 .שעדהגמישות
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ממשע;נהבא;תהנל;דתי.במאיואני
שילד.-לסקראלזהבי;שולים.למ;~תע~ה ·~;
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במאי,תמותהיאאם"גםבי;מנ;:נתבאבי
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תמות,לאאלזהאנi"זל.ככ
לעל;ם".מזחים~יבם·מש;ךך~·~ ~~
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יוסוף,הנסיכהלשהנחלובפסנתר
-: -: '' -T '." ' : -T 

מאמנתבלתיבמחשבה
: -: T T ' : ' : .•' .'' .'' 

אן, f ~~ארןב~סךק~tקי~ה י~~
נפרם.מסתרבסתרנפשההשארות

· - : T T : -T : ' T : ' T : ' 

 15מס'שיהרסופ"ש

 2001ה mהמאהקיבץוכאן,סובבתאשהאולי :מתךו

בפרסזכה ,חשון""אבןבהצואתשלמה,בלתילתמונהסקיצותאלור mלשספח
ביכוירם. mשיית hבקטגורתעש"ג,לספחתגןרמת
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 374גליון

~ןג;נילי

איכשהואךניגודים,מלא ,פרועלכאורה .שלנוהאסוציאציותמעגלגםוכך

טרבלינקהואז .סבסבתאשלאחתבדירהבביקורדילהסגר.נוטההואגם

 .אחר)מאייםבצללוהתחלףאתמולשלהיםאם(גםשלנוהיםהיאשלהם

יושביםואנוהגעשהרשלהשוצףמלועובם,נפשםעודכלנפלטו,הורינו

אחר.געשהרשלהפעורלועומול ,ממתינים ,כאך

קינרגד

בטווסיםאל

 םי~~~ים Q ;ד~~? ttזק!!וריע,ד:ז~חךוו~~~ךם
מ;נ;קלעםאמישלהאימהמס!!וטיו mשפ

•• • T ' • '' T '' T .'' ' ' ' : 

~להרע.ךיגי~לת~ל~י ,םי~~~~רד~יםiר~ד
מפניהםוהסתגרתילדגש.משדינ;ת

ו~ךך;ת ·~~~קך~ל ' ;Tל iאך;ק~~דףי~ן;·~ק
:;גקדן;ס~דן;עלר~~בו~~ךקו~לא ם~~

 26פדישמןסבסבתאבדידתשליהבהמ;ת

 ה~~~ל~ר.ל~~סד ק~ק~~:זז?ל~~ית ~~ iק
ה!!םשנ!!התחנהס;ביב;ךאדש;נהתחנה

 ;מ~~נו i ~להשליךש!!באiוחביב~. ;,~לש
סנןתחנהובכל~ישי; :ת~נ;;או ·:לוא ~~יט;~ש

:· · : • : T T - : -' : ' T : T -: -' '' 

ו~נכחרך~הה fר.~~~אליתtקיןסא;ט;בוסקדן;
בחילהשחשמישלבלע;בחפזהלדת

:• :• : T : T : •: ' T ·: T ' : 

סקיא 7רד.סר ,~~עך;~ך
ל;י;~אלךא

אני.אלא
;· T :-• 
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להיותיכוליםאותנוהמלוויםהמלאכיםגםמלאך.עםרה iהששטןצריךלא

 .הנוראוהתימהוןהאהבהוהצעקה,החיוך :מזהזהשונים

קליגרעפרה

וצעקהחיוךעל

 תיt~~~ י~~על~~לי~ה ~ך~pז~
ר~~ה wסע~בות~ת

 ,י~ר;עלע~~ה~ת~ע,הי~הרר~ד~
ס~~סףסגוף~ת;ן ת:~ יt~;צ~יןך;~ה י~~

חדריו.אתש;טףגד;לןא;ך
: T '" •: TT - : 

בדוב;האדםאתמלויםמלאכיםשני
: '" -: ' T ' - : ·; T T T : -: 

-ןה;ת 7~סד ב;ך~~
 .ה~~וח!זון

~ח~הזpלקךט;בעלח!זון
סנ;ןא.סז:י~הןי1על ה~~~ו

 3מס'שיהרסופ"ש

המשודדתבעריכתשידהסופ//שמדוד

ומארח,····· 2012במ~ינפתחדגןנילי

משודדיםמו;נאתייםלמעלהכה,עד

שלו~גוונתמקוונתאנתולוגיההיוצרים
ביןמופציםהשירים .ישראליתשידה

האינטרנט.בדTדבישידהשוחדקהל

 .חלילהוחוזר ,וגלותמלכותעתיד.איןיד.עתיש .ושםכאן

הרפזרחל

היונהממעוף

ססר~ךנות ל~~~ל 7סע,~עו 9 ~~~לסס~;א
ך;מינ;בגג;תנאחזיםרעפים

: -• :·:;· T • : -• 

נ;ךעסלא י~~~~יהי~תכה 9 ~כה 7סע;וק.ת
!ריםל~ח;ז;תלו~ם p~ת~היקו vלי rג

~יך;ת, pס ,ת;ך;מ~~ס~ןך~ע, ?iס~ן~ד~ריםהם

ס~ךם,~~לילסשוק,~חקלת
~היד.ה"פ~יןךא;~ךים,

~אןק~?ז:יי ז~~חכל;א
~הידן~ז:יי
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 2012עקדהוצאתהבחלה,אתלגלותמתוך:

הואאבליות:רירוקשםהדשאולהיפך.לשםמתאווהאתהכאןכשאתה

הוא .ירדוהמסךייסגרהמעגלואז .מקומךכאןכי ,לכאןחזור .שלךלא

 .יורדתמיד

דודבךיערה

נטרם

ט 'tללרר ~י.ל~~זpל
סע.ץ~~יתrןח;ךקתסע.ץר~~ת~ל

ר~~ללייו ך~~זrנ~~הבאס~נוך~~~ה
~~ריר~~~ריםלאסע.~ים~ףי~אן
ען;ם 7ו ~ 7 ~לא~~זהיםק~~הס~יד
 .~ 7 ~יהיולא

~דקונווןrז~קטי w ר~~
 א:~~rזהדמן~סרוג~ה~לס~:ןק.ו:זךב~לא
סדיק~ת~לאם:~חיר~לא ,ע~ /o~ז:ו

חך;~הח.ל~~ירה
ן 9 ~זrךךת.ל~גי

 22מס'שיהרסופ"ש

 2011כרמלהתודעה,מבטןטרויאניסוסמתךו:
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אדלרדוד

אחריםבעורכךכלשטרחמי

בשבילושיטרחוזכאי

למותושנהפורת,אלישעעל

אליעשעל ) 366-7גליןו ' 77('עיתןוהמערכתבמאמרהדבריםבסיום
להישכח".ימהרשלאלהאמיןרצוים"אנונכתב ) m (2013-1938פו

להנצחתםמחייושניםשהקדישמיעלרבותשיכתבושארוינדאהואכן
האכזרית",השכחהמן("להלצתםים mשכבעיקראחדים,חודאנשילש
רבותעסקבכךספרותי",כ"בלשאוכמתעדהנוסףבתוארושכתב),כפי

האחרונות.שבנים

פתרושאלוצילם , mפואליעש

מותולאחד ) 29.3.13 (ב'האדץ'מות""אחדיבמדודעליוקצהרבשרימה
למאמציוב mנמקוםהוקדשתעש"ג,פסחבערבפתאומילבמהתקף
שלוחהיההאושבעומדי"כמעטאחדים:ספדאנשישלמותםלתיעדו
וכןנכתב,לעלומם",שהלכוחבריםעלהספדדברי'האץר'למערכת

'אלכסאחד.אדםשלמותועללנוהלדויעהספיקעדומותולפני"יום
נשכחיידימשודדליפשיץ'."מרישהשלהעצידבנו ,-92הבןליפשיץ

אתלהקדישבקשתועלשםנכתבעודועקבותיו".אחדהתחקהשאליעש
ניחמתןשכהתפרסמהשמחתועולסימקין,אריאלד"דשלזלבחהמדוד

זכאיאחדיםעבודכךלכ mשטמייעקובי.צביקההמשודדעלשרימה
בשבילו.ו mשיט

פרוסםמתחיל"משודד"ייסודישסיפורועדפתאומי,כההיהמותו
מבליקטנים",ל"ניצחונותשהקושדבגיליןו-29.3.13ב'האץר'במוסף
אינוכבדשמהנחלדפוס,הובאושהדבריםבעשהמעשד,אניכךשנעדו,

החיים.בין

ספרותיות.ומסותילדיםסיפוריסיפורת,שיהד,ספדיפרסםפודתאליעש
בנקל.לשוהויצירתיתהאישיתהאוטוביוגרפיהאחדלהתחקותניתן

22 
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אנקדוטותעלואפילומחשבותיו,חוויותיו,עצמו,עלוגםגלויות,יצירותיו
בשדת.גםנגישיםהדבריםדובובחוכמה.ברגישותלכתובהרבהבחייו

עודותצד"ח""ילדושידיוספד(שכםהחושדעיןבקיבוץנלוד-1938ב
לחםלמסע").שותפיםימיוכלמחפשבתצד";חכמונישנלוד"מיכתב:
מאוערשחיתהכיפור,יוםבמלחמתובגלוןהימיםששתבמלחמתבג'נין

בחייו.מכונן

בשלאךמותו,לפנימשנהפחותאישיבאופןהנדתיפודתאלישעאת
נמשכועמושקשרילינדמההיהאלי,ששלחהחומדיםלשהרבהעשור
בעלאנין.הומורחשוובעלמעניי,ןישיר,כן,היה,אשכלוותאיששנים.
אישהיההאוצעיר.כאישגעושת,ויציהרעריונותשופעוגםנהרד,זיכרןו

לו.חשובהיהספדאנשיעםהאישיהומגעמאדומעורב

הספדהכלה.הזמןאתחשכבדהואחןור,השישישידיוספדבפחיתה,
הקדומים,מספריוזיכרןושידיתעשה-עשרשלגדלומבחדגםבסופוכלול

המפורסםשונים.זיכרןובטקסינקאריםהוםב mקהללהםשקנושירים
 ,) 1975(הפולעים,הארשןושידיוספדכשםהמסגד''חשוכיה,האומכלום

באכזריותשנצרחושדיו,ןגדדושלחייליםחשוכיה,לחלליהמתייחס
מתחיל"משודד"ייסודיסיפורוגםחשוכיה.למחנהסמךובחופזהונקנח

לשירמתייחסמותו,לאחדספוריםימים'הארץ'במוסףכאמוד,שפורסם,

הזה.

פודת.אליעששלהפאוטיתבכתיבתובלוטאחדבהיבטכאןאתמקד
שהשלוהו,אויפעתואתלתאראותםמעודדשהטבעהמשודדיםרבים
י, mהכלעתיםנאות,כדמשמשעליהםמשהדשהאום mהונהרוגע

בדובושאובשלהםהמטאפודותעשלוםמיגםיששידה.לכתיבת
הואוה"טבע"אלשנלודוומשודדיםכותביםישאךהטבע.מעלום
"בדקניעלאופילודודרריםקצויםעלפודת.אלישעהיהמהבדמם.
יוכלמיאךגריאד,הטבעחובבהמשודדלכתוביכלוהוורדוים"הנחל
"מקלותאוהקיץ""קיפדוניאושכים"דב/"חקרים,"גדילניםלעלכתוב
התלבבלי m"פהמפדיגים",ירקותביןשמידוסובב!"קמליםחטמית

הוחניכההילדותבחווייתנטמעואלהאםאלא ) 22עמ'(שם,המסגילים"
דקלואומתמי;דמאזהטבעבתךושחימילששיהדזהוילשו?הארשונית

אלאהצבעיםקדלאאלהומחיצות.גדרותללאבאינטימיות,בחופשותיו,
הקיץ.בלהטהקלויות"האוןרמחטישל"הדיחלמשלכמוהריחותגם
כלוה.ההוויההריחות,דקלאהצבעים,דקלא

שיד ,'י,עtp~ו י~~חדהם ."פים 9 ~~ז::;'ז?יידיהיהליששלחהאחרןוהשיר
 .)' 77'עתןרשלגליןובאותוגם(פורסםנבאוהלשסוגשהאו

לוחלקולכתובמניעיועלללמדוניתןהאובד""הבןהביוגרפימסיפורו
עקבותיה:אתבושהותיהרהמלחמהבעקבותאחדיםעםכתיבתואת

אלמטורפתבהדיהראחזרולאאניאשכח.לאשאנילעצמי"הבטחתי
הדךראתאמצאאנילחפההשכחה.אלאטוסלאאניהקדומים.החיים
לשמעו:שיסכיםמילכלשווב,שובאספראנילשכחה.להיכנעלשאלשי
מאזיני".עלשאמאסעדואפילולטרחנות,עודלעשמוםעד

שרימהשטתיחובסקי", ' mבספרותי"סלןומתךונלקחהבאהקעט
כתובהלעמעיהדשהיאמהמלבדשאדז"ל,לוטןילעלעשנכתבה
הוהערכהעצמי,ההומורהכנות,החן,אתמדגימההביוגרפי,מההיבט

לעיתיקוה mה 1976"שבנתלואחדים:לעצמומופחת,הולאהמדהדו
אתלותפוסמלנסותחלדתילאאךהיהדותבלימדוישקעתילילשורים.

לספחתבדפיםאזשנדפסוהקצירם,סיפויר ".האהרורהמלחמהשיירי
היום,לשבקריאההיו'דבר',מוסףו'משא'המשמר''עלהעיתוניםשל

ובכלמחאה'.'סיפרוילכנותהיהניתןשבקשוימהנסעירם,מיליםגיבובי
הפחפ'גםהיהביניהםאחדים.קארויםלשלבתשומתמשכוהםזאת



שבנההנצחאלהנוסעתהרכבתאללהצטרףשזכיתיז"ל,שקדגשרןו
אמנם ...העברית'הסיפורת'תלודותהמונומנטלימפעלו-לתפאהר
הישורתאלהאחרןו,בכרךהאחרןו,הקרןואלקרהיהברזשיכניהכרטיס
אךזוטרים'.'סרפדיםשלהלא-מחמיאהובקטגרויההרכבת,שלהאחרונה

 m'הסיפרנצחאלבמסעיממשיךעדייןאניזרנדיבותולשבזאת,בכל
העברית'.""

אלוישניתןבחנם,הביוגרפייםבסיפוריו,שניכרכפיבחסד,מספר
וסיפוריוהאץר)לאהבתהקשורהישן(במרבן " mמלו"שיעורילכנרתם
רגישותגילהקיבץו,רבןצברשהיהאףנוסלטגיה.לועתיםרבחןשפער

יידישספחתאנשיגח"ל,אנשישארה,ניצלויאחרים,לשלתחשוותיהם

"בטלנים,ארושבקיבץומיעםהזהדותכנארהחשעבצמוכ"כתבן"ערדו.
לעהמרגשבסיפורושכתבכפיעובדים",לואניירות,מלכלכיכתבנים,
למלשכךממנו.שקילבהארשןוהסרפדיםשכרערלטנאבנימיןהעוךר

מתאורחביבה"בגבעתשיהרמלמדאדר"צביהקצרהביוגרפיבסיפורו
עבתהחצוההתפלחוהצעיריםשתלמידיווילנה,ילידא;דרשלעלבונו
שארההנע;ובאליעשצרבעלבתןעצומות.עבינייםהצראתואתשנשא

לבאר.עתידשעדרלשו,לעבתןאותשהיהרלעבןואתגםבכך

שרימהעבקבותלו,י mכשהעביוגרפיים"."חצימכוניםמסיפוריוחלק
שלאצעיריםעביקרקארוים,להעטותשיכלונוסחעללשו,ביוגרפית
פאוטי.אלאהיסטורי,ביטוילאזה"צדוק,לי:ענהבהיסטוריה,בקיאים
כזבו.""הסיפורמיטבהתגובה.אתמעציםהחזהרעיקרןו

במאמרלמלש,כךהותמהד,עיקשותגילהספחתי"מ"לבשכמתבקש
שנישולקרבנואבאלשהאבדוהכבדואתי mהחזאיךמתדלו:"שיעור
בילושהשלשוה , mהמחתרמחיאןרמעטםבהכהרהתעקשותועלחבריו",
הרוסים",ב"מגשרגםאלאהעתיקהשבעירב"קילשה"רקלאבמעצר
לאאךלמדי,מפקופקכבדראפילואר , mזרטשיאמרוישלמחיאןר.שנהפך
המתעודים".מ"גיברויראחדהיהקיבצוו,בןקרבנו,שאבא , mפראליעש

ש"חרגר"כאלהעביקרהחושר,עיןבנילשבתיעםדו"העדפה"גילהאוכן
הקיבץו.לשהנקושותממסגחתיר

אוףהתקשהפרות,אליהואביר,לשיציחתיראחרבהתחקותדקווא
לשבשרותהשהיהבאוסףהנארה,כפישנלבלו,מחזותיו,אתהחמיץ

'על(כנארהעיתןולמערכתשהביאהמגווניםמהחומריםאךז"ל.צביעזה
האובד")ב"הילדשכתב(כפילמרתובעשוראביר,לשעטרמפריהמשמר')

זאתבכלהגיעולידיו,הגיעואביריציחתכללאאםשגםלהביןניתן
מעוטות.לאיצירות

גםשגיהלהענייןאתהלויהדאביר,לשיצירותיואחרהעיקשתהתחקותו
היישובשבנותבאץרשהילכוהנדדוים,"הבמאיםתיאטןרר,אנשיבאותם

במשוביםבקיבצוים,תיאטןררהצגותוביימוהמדינה,קרםלאחררגם

תקופהמאותהקלונעוניםרגםהם,אביב".מתלקוים mהובמשובות
תרבותית"תופעהעביניוהיוזרה mשכבזיהרשפלעואחריםויצורים

יצירתםלתיעדוגםהגיעומכאןכארוי.נחקהרשטרםבמינה,דת mמי
"פריפריה".אנשיאותםלשהמפורטת

שחנםהבריםמאמירו pרובתעידובפהדחשביהר,ספירורכןחייותmדלר

לכן,השרת.בי mבנאמ;ורפשורים,לעומים,באכריתיםמנביתחירנעב
ינר mשביחלישהגתלתהכפיר, mדמלענוסףארומעטשלפךואנסהלסירם,

גםאשייים.במכתביםעלותיםר mיבה mבתפצוההיואהלובהתכתבותנו.
נחבאקהרר?"מה m"נרכמרפמיליאירת mmבכתידראתהשכקידם

לא.ו m"סיפרו"מתחתיה
לי:כתבבסלובקיהאבילשהתדלוועירפשרוב,לעשידיאתשקאראחיר

יצואישלכעטנו ]".(ספירכתיבתצלךרושאריינתיסלובקיה,יאצוי"שעתח
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גבאיצבי

הלשוןבידיתיכוניתהמזרחהמציאותהבנת

לימודיאתלצמצםהחינוךבמשרדהוחלטכיהתבשרנובאחרונה
החלטההערבית.לימודיבתקציבלוקצץהתיכונייםהספרבבתיהערבית

בישראל,הספרותיתהערביתידיעתשלהנמוכההרמהלנוכחתמהוה,
באזורחייםאנחנוהערבית.המנטליותשלקלושהלהבנהגורמתאשר

כדיערביתלדעתמחויביםאנוערבית.היאבוהחייםהעמיםששפת

לאדרושהזוהבנהותרבותו.שפתואתלהביןלאזור,שייכותלהרגיש
לקשריםגםאלאנתונים,אנושבוהעימותנוכחצבאיים,לצרכיםרק

סועראלהבימיםהאזוראמנםלו.שואפיםשאנוולדו-קיוםאזרחיים
ולאישיר,באופןלעקובחשובאךהזויים,נשמעיםאזרחייםוקשרים
במקומוכבודןהוצרפתיתהאנגליתהשפותהאירעוים.אחרבתרגום,

לובקיאותושיריה,ספרותההערבית,לידיעתתחליףאינןהןאךמונח,
האזור.שלובהתרבותבהיסטוריה

בעיראקחשדמשטרלכונןאנגליה)(ושלהבריתאצרותשלהכישלון
נובעיםהערבים,עםלהתמודדהצלחותינוואיחרסייךסדאםהפלתלאחר
המתבססתזו,הבנהתיכונית.המזרחהמציאותשלמוגבלתמהבנה
הערבית.התרבותעםעמוקההיכרותחסהרצבאיות,הערכותעלבעיקר

 .התיכוןבמזרחלמתחלולנכונהמצבתמונתבידינואיןלכן

הואלדרבנהוממשיךהערביתהלאומיותאתשעיצבהגורםכידוע,
כותביםקוארים,זובשפההערבים.שלגאוותםמקורהערבית,השפה

עוצמתהשפתם.אתללמודחייבהערביםאתלהביןשרוצהזרומדברים.
שפתם.בייחדוהאמונהאתהערביםבלבנטעההערביתשלהלשונית
הםזו.תחושהבלבםחיזקוההגיוניים,דקדוקהוכלליהמיללויעושרה
זכתהוכךהקוראן,לכתיבתאלוהיםבהבחראלותכונותשבגללהאמינו
נצחיים.קדושהלסממני

יצירותיהםקריאתבעקבותתבואותרבותםהערביםהכרתלפיכ,ך
אליהקשוהרהערביתשהאומהשירתם,ובראשונהובארשהספרותיות,

גליומעלואתראתרבכלמדוקלמתזושירהנשמתה.ובנימיבטבורה
השפעהמאזיניהעלמשפיעההויאשירה,ובירידיבמועדוניםהאתר,
הערביבעלוםמשורריםמתקבליםשבההגדלוהההתלהבותמאגית.
ולשירה.למשורריםהערביהציבורהתייחסותעלעדיםכאלףמעידה
העשרים,במאההערביםהמשורריםגדלויעםהנמנהקבאבי,בזאר

הערביתלשיהרהערביתהאומהשלהשתעבדותהאתלתארהיטיב
"הערביםכיצדתיארשבוהיפה',האימפריאליזםהיא'השיהרבשירו
כלות'וםאוםשלשיריהניתוחהשיהר".שללאימפריאליזםנכנעו

הקודלהבנתרבותמסייעיםהיובהמוניםמעורריםשהםוההתלהבות
פחותלוהקרבבשהדטעויותלמנעויכלוהטובההבנההערבי.התרבותי

 .ומתןהמשאלשלוחןמסביבגםמכך:חשוב

ובלשוןבתרבותהבקיאאנושימאגרבישראלנוצרהמדינהקוםעם
המסריםלהעברתהמרכזיהקשרגורםהיהזהאנשוימאגרהערבית.
השניםבמרוצת .ולהפךלישראלערבממדינותוהתרבותייםהלשוניים

בכוחלרעננודינעשהלאולצערנוומילדדל,זהאנושימאגרהולך
האזור,עמישלבתרבותםגםאלאהערבית,בשפהרקלאהבקיאצעיר

הדיבור.ולסגנוןלטןולמבט,לצוהר,רבהחשיבותהמעניקה
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 ~אבו-גאבררימא
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בריאה
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ונגמרבבריאהמתחילאבו-ג'אבררימאשלהשיר
שלופתוהמשודרתגעשהדמזדקרבאמצעבמבלו.
היפההשירשנייהבקריאהמאש.חמותשורותמלעוו
דף.היא mוהדדיוהואהדםארס-פואטי.גםהאוהזה

כזה.אווירבמזגלדפדףתענוג

סומקרוני

היודעיםהמזרחניםמאגרבהרחבתאותנומחייבתהערביהעלוםהבנת
המדינייםהתהליכיםאתבמישריןומכיריםתרבותו,ואתשפתואת

מדינייםהערכהבדיונימזרחניםשלשיתופםעליו.העובריםוהתרבותיים
ממשדרמצופהלכןחיוני.דברהואהתיכוןבמזרחש mהמתעלוצבאיים
 •לצמצמו.ולאהערבית,לימודאתלהגבירהחינוך

שכנינו,משירתהיפה,האימפריאלזיםהשיהרהספרמחברהואגבאיצבי

 .' 77'עתרןספריבהוצאת
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נאג'יאיברהים
גבאיצבימערבית:
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דךנ;, 7~סי~ל~נו~ים ;pרסא ה~ס.Pז~~בסעך;םרה~ה
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~~צכחחי \t ע~~~~לידח~ה \tס ע~~pז~
לך~חל.ל?מררעת [lלך~כ'ל?מרע.ת
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 ,ה~~: ר~~ ש~~~ס;~ים,~ן~י;ם~יגיבו שי~~~;:זג;לךאלוי
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במדבר.מאהלשרידימשמעחופשיבתרגוםאטלאלאל
בידינכתבה , mהמזכוכבכלות'ום,אוםשלהמונומנטליתיצירתהאטלאל''אל

אלריאצ' . mהזמשלבזכותהכמשודרשהתפרסםבמקצועו,רופאנאג'י,איבהרים
סנטימנטלילחן-מחברומותלאחרשנים-לשירהעניקהידעו,המלחיןסנבאטי,
ומבכהאהובהאתומהדרתהמקלסתהמאהובת,לשמונלווגהיאהיציהר .ייחדוי

אהוביםביןמפגשחווייתשחזרולעמתבססתהיאהתממשה.שלאהאהבהאת
 .הקלאסיתהערביתשביהראופייניתחוויה-ישוביושנשטהוומאהלשרידיעל
הקלאסית,הערביתבשפההכתובאלטאל,''אלאתלהפוךהשכילהכלות'וםאום

 .המצריבניבהכתובהפופלוארי,שיהר-עומרי"ל"אנתבדומההנצחית,ליצירתה
הואהיציהרשלהמפתחמשפטאךהחרים,פזמוניםכלולאינואטלאל''אל

כמונו?"שיכוריםהאהבה"הראתה

ראמיאחמד

 םי~~~ v~יד~ךד;רים
מ~ךהי.הד;:ז~ךינ;ת~ל

ר~ג;ת.?לאןגעו
לביתחשו;תלפי

: . : ..' 

סחי~ש~י IJ~תזpא;הב

~ p סדו/[~תו~~יב;:זלב~ת~ה
 ,ה,?~~~הי~ן;:זז;ישו~ה~ת~ך~י:ןים

~ים ;pסא~י IJ~ת~~היקא;ך;

;:ז~~ררים, ל~?
סדךו~ים;:ז~ןחים~תו~ע;ךר

 םי~~~ v~יד~רד;רים

;:זחי~ש~י IJ~ת~ים ;pזpא

הזמרלשהפופלוארייםמשידיואחדהאוהחופש'חייאתאהוב'אניהשיר
"תחיבסרטשניםלפנישהשורזה,שיד .) 1991-1901 (הואבאלעבדמד mהנועדמ

בהפגנותהשורהיתדביןהערבי.העלוםבי mובבמצריםמשורעדייןהאהבה','
ראמיאהמרהמפורסםהמשודדידיעלחוברהשיר .-2011בתחדיראלבכיכר

השירלשהפתיחהבפרקששילבהואב,אלעבדידיעלהולוחן ) 1981-1892 (
זהקטע .) 1808 (בטהובןשלהחמישיתהסימפוניהשלהנשואמנעימתקצרקטע

בחופששדגלבטהובן,המלחיניםגדלולשהענקיתיצירתוביןנפלאחיבוריצור
לחופשהללשירשהאוהואב,אלעבדלששיחלביןאנשו,בניללכובזכויות
לוחידות.

גבאיצבימערבית:

החופשחייאתאוהבאני

~ש';:זח~י IJ~תא~ב י~~
מסביביאהוביעך;כל

 , , : ,--:ז

ע.י~י 7 ה~~~ה w~סהי~זז w~י
~ w די;ם ם;ל!~ י~~~~ת~ה

~כ~ים~עך;ם~י'ל!ל
לבש;~הרי~י~נוקזריזות,
על;הה!לדחנאשר

 ·:--די ·:-:-

רת.~;ג;:זלבת [t?' ~ lר
~ w ז;ךם ז~~סרו/[ב

 ייt;ב~~~וד~י;נ;tייהם~ל.ה



קבאביניזאר
כבשלוםיותםמערבית:

 65מס'אהבהמכתבוהאנקורהמושל

הערביתבמלודתשטאני
;-• T -·;·; T -: • 

f קיןי?קראריt~נוה~~
משכנעואני

לצנוחשנרעדלחם א~~ .. ,~ש~ש
:· -. :· :· :· --. ' 

משכנעואני
-;-• : •• • ; T 

f זP.~ז:יי תא~~~ י;ז~
הארמים,הרמזוריםבכללחצותאוהבאני
;-' '" -:-: T -ז: " T ;-•• • " 

~?יינ:ייף oכ~יעליה
ת iע,~ר~ל.ף ע~~ 7

ת. i !!~~~?יוןת iלךע,ש

ר~יםהןת iזק;:~ארנ:י!! *

~די ף~~~מו~הזP.~רר r... fז~נורהםךזקrז~:ם
ת iהזגוג!!כלאתלשנ"ךאהובאני

;-• '' • ; ;· T -; ' 

~ט י~~;:זעך:;בית~מל.יךת
 :ה.ל~ vזקירים ~rנזם

לכלאמשליכיםח!!לים
 ' ·: ·:- . . :- .-ז

לדתעליסוגריםסהורים
;-· ;• T -:· :· / 

!ע,דור,~~קררןק~~יס:שלךי
נ:יי iא~ר iעrז~~ין ל~~

 ,רומ~~:;ר iל~~קר~יןi~ה iךר
ל~להrז~~יד 7~ריר~מל.יךת

 . "רו!!י:נ?ן iר~י

האהבה,סביבשהציבו
:• • • ; • T -:-ז 

ת iהשרמ!!ההדועותכלואת
;:• T -T T ' : ' 

rז~קי~ה, 7רי f~סהזקrז~~~ה
גבלוותבליאקסטזהמתמלאאוני

-;-' ' : -'' .'' : ; T T : ' : 

ננעצתשבורהכשזכוכית
; :• ; • : T ';:• :• 

~ינ:יי. i~כ~~~יגי

ומשכילבגופןקורא

שערתמחכהואני
-;-• ; -;· T 

אסור,המשרל,לצו
; --•• T 

rזחלו,קי w ~~~נרגן
אצוחבעינידמעותים

-: T - •• : T / 

כרזהתלויהומלוי
· : T T T: 

אחת"לדת i"מנדבר . : -:·:· --' 

~ט rwז~ןאוגרי~דו rwז!!רםל~ן
 .tקיי~חלול~נכחסלינ:יי~י

~~דריו.רד
ת. iר riזד;רידתהחלה
מפניהחלהלאהדוורתירידת

;• --·• •· T • ; •• 

rזרקדוק,~קרונות~ת~~חוזק~~tקים

 ,תו!!קt~זr~קרונות~תזק~~חו~~גי~לא
הנשיםשמרתכלאתומחו

T '.' T : ז-' 

iזמל.יךת.~ד~רןr
* 

 ,"דס~"עם~ך~ר

כחלהדיושבואני
-;-• •• : •• • : t T 

 ' ..זקליrז~ער~ת~קיא
~רשiורזקלת i~א 9 כ;c~ס iר

ארצי,שלספהעלונותר
: T -T ' :· -: ' 

ק~לר
rז~בור.~חץ

~הו~נ:יי, ,ה~

נאהבההנוהגתהזר,המלודתמהי
-• -:• .'' --.'' .'' T -: - T 

משטרה?כאיש

 י~~~זrrז~לת 7ק.זקריס a,~ע.זיהואכדר
~דר. aזק~~tיב י~~ q~לרזהואףיר
 , riזזrזמל.יךת~הי

צה"בארנהצורתשלובשת
;• :· ;· --; ;• T 

 ,ץן~~זrעדס iק~נ i;:זא~ן~ה i~ח~לזריסל.ת
ס, iק~נ iסא~יrז~~ןץ~ן

~דשf i םר!!~זק~ד~.ךת
בלילה?אשהמטבורומסתחררת

·;-;:•:• ·-' T --:ז

* 
 , riזזrזמל.יךת~הי

rזלמירים,~ס~~ית~ח~ה vנזיף 9~ת~ה qזק~
השיהראתשבטלה

;· • ; T '.' T ' -

rז~tקים?ע.יגי~ת

 , riזזrזמל.יךת~הי
~זקם,ע,~ן~ל~י a ה~~~~?זק!!ר~את

 ,~ ל~? י~~ qז:ייקת [tlו iפ
קיןה q ljדו"~.ךת IJו~

כרר?~לעל
* 

ך: iזק~מ;לריסקי f ~~ q~ךהי~ה
tיךבות~ן י~~~ע.י~י

 ".ך:ל~~ח~נ:יי~זכות
 .תור~~~ :ך:~י.ע~~ךםrז~~ים
ךt;כיt;כים.ן: ryרי. r~ qז~~ים

אתך."אנימדועתשאליאלאז
T -' -; : ' T ' -; -T ' 

 ,תו~~~זr~ןהסלץ 7~ה iר י~~
 ,ם:~זr?כזרןך"לע,ב

rז~יי~!!ות~ןהסלץ 7~ה iר
 .;:זע.ץת [tlילךזp~ת
ת, i נ~~~ י~~לךחץ
הפרחים.שמרתאתללמר

• ; ;• : -: T • 

* 
ב"ו~תקראנ:יי iאזקז;יל~רי~ה iר י~~
rזכ~תךאtקיתהיאגו~ך~לנ:יי~ה rfז~י
לtיךבות,ה 9~י fהיא?תוכרריןה qב

גו~ך~~~דרת~ת~ןאזקלאו~י
 .וי~~~ל~ער ו~~:

קבאביניזאדהסודיהמשודדשידישלהגדלוהדוב

ברביםנעדואףהוואאהבה,שידיהיו ) 1998-1923 (

היומשידיומעטלאאךהאשה","משודדבכינוי
כאןלמחצה.פלויטייםאופלויטיים,שירים

האחחניםהשנייםכאלה:שיריםשלושהמצורפים
ביןקבאבישעשהד mהמיהקשראתמדגימים

הוארוטיקה.התשוקהדיכויוביןהפלויטיהדיכוי
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אלעדוויהראביעה
לזכרורגולנט,שמואלמערבית:

האלאהבתשידי
* 

~ים w ;ס~לחים:ר~יז:tרא;ןה- 1ז;י~לצ;ו
סז;י~להגזםעק~~ית ת.ק;~~ 1ו~~צ;ו

כלא~יל ';ttי~ם~ללהם 1~י 1Jך
~ v .להעדריא~דו ופ?~~ע:זרף~

הם~ריס~יז:tף~י IJ~תליר.זכ?גזים:tיז~י
~ים w ;ס~לחים:ר~י~יז:tףרצכד~ה:rיז~י
~יגיבוה~ךה~ד~הרז:tח~ה:tיז~י
 ה~~ס~לחים:ך~יו~יז~י~י~י~ם
:ז 't ~ס~~ד~ל 1;רידוצ;ו ה~~~~~ם
 * ה~Pז??ס~ך~ה~גיעל~זpדך~ל

אלידוחילנתיבפלשת
T : - T • : " " •• -

גזזpי~ס~סס~ע,לה~ךם~ןסם 'tגזם ;מ~
יחי wס:יסרי fכ~די
לח~יס:יס י~?~ה~די

* 
יחי w-ז~ י~~?~ 1יהי wע,
 1 ו;צ~יח??~?הצ;וד;ע.עף p~~ wזגו~יז:tהיד 1 ?

ת;וכ?היגו~י 1~ל.י
 * 1?.רעוצ;וה;קהל~י~הו~י

 ה~;ל~ל~היר~חיר~י~י~~יעי
ז:tח~הש;ק.ק.תסר~יעיתכ~~י

סביבתחל;להווהענגהחדוהגביעי
: • . ;· : T T : ·; T: : . • : T " 

 ה~,ע~סמ;ןגש;נ;ןיו 7?~~גחוס~סדו~יז
האלאתדאיתילאהתב;ננתיואם

: . . : -: " . T • ·; T •• 

המוסלמיםאצללהתפתחהחלה-9הבמאההחל

שהתגבשהתיאולוגיתפילוסופיתעולםהשקפת
דגלוהצופיםצופיות.תצורף,-מיסטיתלתיאוריה
החומר,עולםודחייתהתבודדותצומות,בסגפנות:

והרבוהדין,ליוםכהכנהשוניםגופנייםותרגילים

הנפש.ובחשבוןבתפילה

גולדציהר,י"יהקדומתהמאהבןהאסלאםחוקרלדעת

תנועההגנוסטיקה,ומןמהנצרותהצופיותהושפעה

במאהההלניסטיבעולםשצמחהנזיריתמיסטית
מהניאופלטוניות,וכןלספיהר,השנייהאוהראשונה

האחדשבראשההיררכיההואהעולםפיהןעל
היש,כלשופעשממנומוגבלוהבלתיהטובהמשולם,

כמוהאצלה.שלבדרךהגשמיוהעולםהנפשהשכל,

בטכניקותההודיות,מהדתותהצופיותהושפעהכן

תפילהבמחרוזתשימושהנשימה,עצירתכמדיטציה,

ועוד.

היאשהתצווףמסכימיםהחוקריםמרביתזאת,עם

שהתגבשה,האסלאם,שלפנימיתהתפתחותפריבעיקר
ומקורית.מיוחדתליצירההרבים,מקורותיהחרף

כתבהכאןשהובאוהרליגיוזייםהשיריםששתאת
 717- (אלעדוויהראביעההנודעתהצופיתהמשוררת

למשפחהרביעיתבתשבעיראק,בצרהילידת ) 801
תלאותלאחרושוחררה.לעבדותשנמכרהענייה,
התפרסמהלבצרהשובהועםלהתבדוד,למדבריצאה

לעניינישרחשההגמורובבוזהקיצונית,בסגפנותה

רביםתלמידיםהתקבצועורריהסביבהגשמי.העולם
ו~t;כיים.נבואייםות mכלהוייחסו

א;ת;דקד~יהי יה~~~ך~ם

 ;ת~~:~ת~ס~הימ;:;כיחיה;

 1 י;T~~;ת-יל~ס 7ז:t~דיזלא יה~~~~
ה~ךהיר~ע;ת ה~~
ז:tח~היךזק~ך;ןר~קוהי~וכ

 ;ת~חבורו~לא הס?~~לאז;י~להי
זק~ה?דודתבולה qסרע.י~ינ;צ;וןה

* 
ומעזיותקרתישמחת-גיליה;

 . · .. ~ה?~~~ו י~?·ךת;וכריריו~
;ס~יז:tסהל~י ש;ש??ז:tסה

t' רלח~י יל~?~??~~הי~רירליסה
 י~~~~רוכ~יה; 1 יך~?~

f דq ש;~~הילאס~ןצ;ת~י
הרעפתעליחסדיםכמה

-T : - : • - T " T -: T 

~וכ?הי 1 ך~~עד Qךז;ישוד;ת ה~~
t' רדרסהי~ע,ריהיאעסה 1ח~צ;ו

t' ךלחזר-ע.יז-ל~יסה~pז
~~ךהי 1 ~~ ז:~pז ;מ~
~ןהע.ת f ח~~~ליז:tסה
 ה~;כ?ה?~י 1ע.י~י f~י~ב~ם
;שו~הי ה~~ןהעסהל~ית;סל.תה;
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מצריותמשוררותשלוש
מצאלחהסלמאןמערבית:

חרסייךהודא

כעס

לההלכהכשסבתא
: .'' -: T T : T T 

ל~עס. יי:ז~~~
חנ;רב;~~ז:יי

שגדחציהשזזבחציה
: :· : T T : •: / T •: T •: 

pt\ ריry ~~ס~~סק, ה
~~געויםס~לאןה
 ,ם~סע.ךן.~ז 7
לעד.הסבאל;גר

T --ז- ן

צרפתיתספררתלמהדומתרגמת.משודדת mסרפ . 1972ילידת-חרסייךהדרא
לערבית.ותרגומיםחמניםשיהד,קובציכמהפרסמהקהיר,באתיבדסיטת

מרסאלאימאך

לויד"ר

ש;נ;ת.בשפ;תשס;בליםחל;יםש;כחשאיננוליא;מרהוא

 ,ם:~ /oלצוי pק~ום T 7 ~;ב~~ :סח~~~לא ;~ ולפ~~~:ל;•א;קךת י~~
 ,;לpז~קיר~ב /oל~~~עדע~מ;על~ס~יט;סגיחנ;ם~תסכהלאהואר~י
קך;נע;.כ;~בה;~ןס~ה ,יך~~לריד"רס~הלו
 ,;במתאהבתהייתימצר~העך;הייתילו

• • T T / T ·: · • · • : -:· :· 

t' ה 9~רוחגרהואר~~ Q ל~ן~~~ ,ת;י~ 7 ~ב;ת 
~ Q ו~רר;ם ת;~~ך~ב;תt' ת;~~~~;ר ת;ב~~~רי~ה, 

שפ;ת.בהרבהס;בלשהואליונראה
:·: :· • :• •• : -: •• T 

ערביתספחתלמהד .בקנהדמתגודדתמצדייה,משודדתזנדסאל,אימאן
"בתהעצמאיהפמיניסטיהעיתןובעדינתוהשתתפהמנצוהראליטת oבארניבד
תודגםחלופיתגאיוגרפיההרביעיספהדשיהד.קובציכמהפרסמה .האץר"
תורגמהה mשיד. mהמאהקיבץובהצראתויצאסרמהששןרפדרפ'בידילעברית

 .רבותלשפות

יוסדיזהרה

חיההיאכאן

העת;ניםמ;כריעלהאם~היהומה
 • • T ••כלאחר-~"? •בהויגע

ןת,.~.ס~פס~~ה~ל Tת; iאה~ש·ךה~א
t' מ~ע 7יא~רהואה;; 

ר;צה?היאמהאת,.הזהיפהפ~ה
-:·· ' T -T ' T 

שפ;צעזההאינסטלט;ר,לו ,;א
ל;היה ."ר;iד.החבמבט;הב~תאת

:· --' : -T -' ' T T 

בכאיס;סה .א.ק.ץ~עט
השיש.לידב;מתחככת

• : -:• .'' : T --• 

שניםהארבעיםבתזאת
 '·ז ·ז:ז--'

איש.בהש~געבלילמותה;לכת
."' .'' T ' : - · '." T ' 

לעצמה:א;מרת
סקלפ;ן,וט:-ח~ת~ז:יק~
פ;ע.ל~ל:ר~ב;א
סש;~ע.ןן p ~ םי~~~:~עץ
אלויא;ב;לגעתל;תני .. ---' -

ז-: .- .. . : . .מכנסיועלתהשפכי

סךק.ז,~ת~~יןהוא

ישנים.סרטיםנדןר
::· ;· : . T T : . 

סלילי;תןtקיח;tי:ררי.ם 'tע;ק~ים
 ,םי~~ V1סךש;ב;ת~תלםתרtור~י ·~ם

 ."ם o/. vלסקלפ;ןחו~י~ת.חנ:י~י

~ז.ון. 'o/t~י~נוס~עור
לפח;ת, .~פהמהוברישב;

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

ry ~~ו~ת;ן רtס. 

הביתחפציאתמכרי .. . .. .. . .. --. ' 
 ן,~ \t~תלtוקן~יי

םן,ן~תלסק~ין
 ,םי~~pזק"ג 100 י~~~י:ז~םכי~~

ם. v י~~~~ז:י~~רי~ר
 ,ב~ן~סמונ:וי~רrזר 't~ם

 ה:יt;נ~ /oלזpס~~ליםעם ל~~ /oז:י~םא;
t' זז:ינ:יסר~י.לp~ז~י ,ןrע~~ךים

 .ן:~זr~י;ז.ורט;~ים

פרסמהומשדודת.סופדת . 1979אלכסנדדיה,ילידת-יוסדיזההר
שיהד.וקובצירומניםכתריסר
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גוטספדלדורית

קרועים":"עורקים

ערביותסופרותשלבכתיבתןחדשותמגמות

בישראל

ערביותסופדותלשקלוותויותריותרנשמעיםהאחרוניםכעשורים
למקוםחובותזרותלשפותמתורגמותיצירותיהןהעלום,בי mב
חשופותהסופדותהספרות.ומחקרהספרותית mהביקובקרבכבדולש

משופעותדנותיצירותאמנותיתומבחינההועזה,פתיחותביצירותיהן

בקלוקטיבי.ופחותב"אני"מתמקדותכתיבה,שלעכשוויותממגמות
הכתיבהאשדהפלסטינית,הנשיםסיפורתעלגםפסחהלאזוהתפתחות
אםביןהפלסטינית,הספרותמענפיה.לענףנחשבתבישארלעברבית

להבליטנטתההשניםלאודךסופדות,בידיאוסופדיםבידיהנכתבתזו
פקדששינויהעובהדהקלוקטיבית.השייכותאותהפלסטיניהממדאת

שהממדמשמעהאין-הפלסטיניתהכתיבהאתגםהאחחניםבעשרוים

אוזובצוהדקייםעדווזהממדהטקסטים.מןנעלםהלאומיהפלסטיני
כיאםעזה,ובצרעותהמערביתבגהדד mבמיהפלסטינית,בכתיבה mאח

הובזקיםחטופיםכאזכרויםאולשהן,אלגוריכרובדליצירות,כרקעבעיקר

השורות"."ביןהמתגלים

הפלסטיניתהנשיםבסיפורתהפלויטי-לאומיהממדשלטשטשו
שניםהויויותרבלטהואשבהןשניםהיוחשד.דבראינובישארל

שלהספרותיתפעילותן 1948לאחדלהתקיים.הוסיףהאואלוםשפחות,
היוכיאםתאוצה,לצבורבהדרגההחלהבישארלהערביותהסופדות

מיעטואלהסופדותלאוד.שיצאויצירותמאדוומעטסופרותמאדומעט
חתרניתכתיבהלכתובשלאהשתלדורגישות,פלויטיותבסוגיותלעסוק
כאשדגםאוניברסליים.ואנשוייםחברתייםענייניםעלבעיקרוכתבו
זההיהפוליטיות-לאומיות,לסוגיותהתייחסותביצירותקיימתחיתה

כלפיהנשית-רגשיתהמבטנקדותשלברוהדהבלטהתךוכללבדךר
 .נ(קעוארנג'אונצרתילידתהסופרתשלסיפורהזאתממחישהמצב.

זקנה,מתארהסיפור .) 59 : 1963האביב,(למימנלדבאום""עשר ) 1923
לפגשושניםכמהבמשךממנהמונעיםהישארלייםהלשטונותאשר
מבטאאינוהסיפורזאת,עםמנלדבאום".ב"שערמשפחתהבניאת

שלתחשוותיהאתבעיקרומבליטהזקנהמצדמסוימתפלויטיתמגמה
אותםלפגשוכבררוצהמשפחתה,לבניהמתגעגעתהגיבוהר-האם,

המאופקתכתיבתןהמשפחתיים.העבדזיכרונותעלמתרפקתובינתיים
הצבאיהממשלשהטילהמגבלותמןבעיקרנבעהזאתבעתהסופרותשל
גםכמובארץ,שנכתבוהספרותיותהיצירותעלשהוטלההצנזוהרומן

הישראלי.הממסדמצדבמעמחמפגיעהעצמןהסופרותשלחששמתוך
במעיןהיו 1967עדבישראלשכתבוהוסופרותשהסופריםגםלזכוריש

נאלצוהוםלארץ,נכנסובערביתיצירותמאדושמעטכךתרבותי,הסגר
בבמותלאורשיצאויצירותלאותןמוגבלתספרותיתבחשיפהלהסתפק
באותהכילהוסיף,ראויהקומוניסטית.המפלגהשלבבמותאוממסדיות

חיתהמנדלבאום","שערבסיפורשקיימתכפיהנשי,ה"אני"הבלטתעת
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נשואיםעלהסופרותכתבורובפיעולמעוטותביצירותרקקיימת
לאדותנהוגיםרביםשחוקריםלכךהסיבהגםזובעיקר.כללייםחברתיים
מכתיבתםבהרבהשונהשאינהכתיבהזאתבעתסופדותשלבכתיבתן

הגברית.הכתיבהאתמחקהאףשולעתיםסופריםשל

בערביתהספרותיתהכתיבהבמצבשינויחל 1967שאחריבשנים
עזהצרעותאותהמערביתהגהדאתכשבהשישראללאחרבישראל.

רביםספריםלארץהגיעוהפתוחים","הגשריםמדיניותאתונקטה
והסופרותהסופריםנחשפווכךערב,מדינותמרובהערביתבשפה

מאשריותרטובהבצוהרוהעלומיתהערביתלספרותבישראלהערבים
הפלויטי-לאומיהממדבלטשבהןשניםהיו 1967שלאחרהשניםבעב:ו

ישארלערביישלכתיבתםבישארל.הסופריםבידישנכתבוביצירות
זאתהערבי,לעלוםגםאלאמקומי,יעדלקהלרקהופנתהלאכבד

ומהערפתערבלמדינותישארלערבייביןהמגעמהתחדשותכתוצאה
ביצירותיהןעיוןזאת,לעומתההתנגדות"."ספרותשכונהמהעלשבחים

עלכתיבהשונה:מצבתמונתחשוףהתקופהבנותבלוטותסופרותשל
ביצירותיהןשניכהרזהיחתאותהניכרתשבהחברתיים-לאומיים,עניינים

הגליליתהסופרתהכתיבה.שלהראשונותבשניםהחלוצותהסופרותשל
נשיתסוגיהשלהנחמןמתמקדתלמשל, ) 1951 .נ(ד'יאבפאטמה

בעיית-הערביתבחבהרלנשיםהנוגעתלאומית-חברתיתבבעיה ) 1987 (
לרעהמפלהאשדהערבית,החבהרעלעצמיתביקורתברומןישהירשוה.

אתלהביןניתןהירשוה.בחוקיד mבמיביטוילידישבאדברהאשה,את

שלכשרידיםחברתיותבבעיותהמקומיותהסופרותשלהעיסוקהמשך
להתאשוש.הספיקושטרםייתכןשממנהתקופההצבאי,הממשלתקופת

זאת,בעתשבלטוד'יאב,כמושסופרותבעובהדזאתלתלותגםניתן
כןאשדלותעסוקה,לחינוךהזדמנויותאותןמהןשניטלוכפדיותהיו
לאכבדזאתשבעתקעאו;ונג'אוכמועירוניותלסופחתנגישותהיו

כפיליצירות,הפלויטי-לאומיהממדחדדבחמשהבישראל.התגורהר
לאאלוםעצמה,ד'יאבשלהמאוחרותביצירותיהגםלראותשניתן

ונשיםחבהרשעניינילומרניתןלומעשה,ובלוטת,משמעותיתבצוהר
בהמשך.גםהסופרותאתלהעסיקהמשיכו

הפלויטיהממדאתאחדמצדחיזקה ) 1987 (הארשונההאינתיפאהד
כן,עללאחריה.שעלוהייאשותחשוותאתגםשניומצדהנשית,ביציהר

הפרטית,ובחוויהבאינדווידאולשהתמקדוספרותייםזרמיםבהשפעת
ערביותסופרותשלביצירותיהןהפלויטי-לאומיהממדטשטשוגבר

החשד,הדורבנותערביותסופרותאלצד mבמיבלוטהדברבישארל.
שלמספחואילך.השמוניםשנותמסוףיצירותיהןאתלפרסםהחלואשר

אודיהטובהאמנותיתלרמהמגיעותאינןחלקןגדלו.אינואלהסופרות
רבהבמיהדשמרניתמהןרבותשלכתיבתןבכתיבה.מתמידותשאינן

שהחבהרבעובהדזהמצבלהסבירניתןהועזה.פתיחותמחוסרוסובלת
כלום.אתמכיריםכלוםשבהוסגוהר,קטנהחבהרהיאבישראלהערבית
נחשביםעשדוםבנשואיםבכתיבתןלעסוקשמעזותאלוהןמעטות
למשל,מיןכמובישראל,הערביתהחבהרבקרבנשיםעבורלטאבו
סופרותשללמצבןזאתנשווהאםהכתיבה.מוסכמותתחתולחתור

ישנןשונה:המצבשםכינגלההערבית,בפזוהרשחיותפלסטיניות
חתירהתוךררת, mומשחופשיתבצורההכותבותפלסטיניותסופרות
נשים.עבורשנקבעוהתנהגותונורמותחברתיותמוסכמותתחת

החשד,הדודבנותסופרותשלקומץבארץקייםזאתבכלואולם,
בזיהרסופרותשלוהמאופקיםהשמרנייםהכתיבהמדפוסישחורגות
סופרותסגנונית-לשונית.מבחינההוןתמטיתמבחינההןהמקומית,

מקובליםשאינםמקוריים,ובביטוייםבמיליםשימשועשוותאלה
בזיהרבמיוחדומקוריות,חדשותכתיבהדרכיומתוותהערביתבספרות



מיסןו ,) 1972 .נ(בכדיהדג'אא'הן:שבהןהבלוטותהמקומית.הספרותית
מקומיותסופדותלשחתתותן .) 1969 .נ(בדבאהדוראויה ) 1963 .נ(אסרי
שלהעיצוברדכיא.עיקריים:מישוריםשבלשוהביטוילידיבאהאלה

הפלויטי-לאומיהממדטשטשוג.מיניים;בתיאוריםשימשוב.הגיבורות;
מקוריות.אמנותיותבדרכים

הקדומיםהדודותבנותהמקומיותהסופחתשלשיצירותיהןבעשה
ביציחתומאופקות,שמדניותובגיבוחתמאופקיםבתיאוריםהתאפיינו

עצידות,גיבורותדנותפעמיםהמקומיותהסופדותמעצבותהעשכוויות

 ) 2001 (המכתבאשתלשהבדומןלמלשבכדיהיותר. mזק mיות mמ

ביןהקשרע'סאן.לביןנשחוביןוסבךומורכבחמנטיקשרמתאדת
הגיבוהר:לשרגשותיהגםוכךהותפתחויותתהפוכותעובדהשניים

סליהדלחשולעתיםעובדתהיאעזהואהבהתשוקהשלמתחשוות
עיארקיגלוהאלצופוקרןנחמההגיבוהרמצואתכעסלשבעתותוכעס.
ביטויואתמצואהזההמשלושהקשרלכתוןו.המתגודדכאט'ם,שבם

 .הדומןשלשמוומכאןלע'סאןהגיבוהרשכותבתמכתביםלשבשוהד
נשחו,החמן,גיבורתמתאפיינתהחמןכללשאוךדהאושמענייןמה

לשני,אחדמגברבחופשיותעובדתהיאמוסכמות:שוברתבהתנהגות
לנישאויםמחץומיןיחסימקיימתאחד,עלשובת mאחדגברעםנמצאת

רסןסד mבוטהדיבורהואנשחולשדיבוהרצפוי.לאלהיריןונכנסתאוף
מכתביה.המאפייןהכתיבהסגנןוגםוכך

הקצריםבסיפוריה mומתאיותראףלכתיקה mמבדבאהדארויה
אובסודרייםקונותציונאלייםלבתיקיצוניים,עצדיםנקוטותאשדגיבורות

לאלתר.ממנה""להיפטרוכאילולשהןהנשיותעלתיגרלקראוכדי
אשהמתאר ) 93 : 2007החן,(כלניותהקרעוים""העורקיםשלההסיפור
אושדאשההיותהמתקוףעליההמולטותהמעמסותתחתקורסתאשד

העומדהזמןבמעטממנההציפיותאתלמלאמלציחהאינהכיחשה
הגיבהרוהראשןו,בלשבבעלה.שלהפרגןובחוסרלועמדולשרותה
הונפשייםהפיזיים-ותיה mככלאתומגייסתהמקובלותבדרכיםפעולת

בתהוו,עלויםמאמציהכאשדניצבת.היאשמלוםבקשייםלמאבק-
-קיצוניפתרןוהאולבעיותיההיחידשהפתרןולמסקנההגיבוהרמגיעה
להחליםהלצחתהאוידםשותתתהגיבוהרשלהישאחתהלשה.שיבוט

נשים.לששבמאבקןהתעולתחוסראתמבטאותהשיבוט,לאחדמפעציה
לע ".הפ"כך:מתאורתהגיבוהרכאשדהסיפרו,בסיוםלשיאמגיעהדבר
ישותהאח,דשבכפלונמצאתה mשדכיוןוגוסס."מקודישכפלו ...הספה

(עמ'קרעוים."!!"עבורקיםשזורםדםאויןשם."מפחדגופהבאחד."

הגיבוהר-לשהעגוםהמצבאתמשקףהעוקריםמןהניגרהדם .) 98
במציאותכימארהכלווהסיפרומתה-חיה.כישותקיומהואתהאשה
קיצונייםפתרונותאפילונשים,חיותשבהאפשריתובלתיקשהכהחיים

m לזעו:ריכלויםאינםידגים

בהןונעשההנשיתהומיניותהנשיותביצירותמובלטותדווקאלעתים
כמונשים,עלהמטולותכתיבה mמגבלכנגדנשקכליכבמעיןשימשו
התשוקהאתמבליטרתשכאלהיציחתנשית.תשוקהשלביטוילמלש
ללבתידנותשניםמשךשנחשבדברלפרטיה,אותהומתאדותהנשית
להיחשביכלוהבכדיההמקומית.הפלסטיניתהנשים mבסיפומקולב

 ) 2002 (אל-צנקחהשלההסיפוריםבקובץבאשדזה,בענייןלחלצוה

בדימוייםשימשותךומיניים,בתיאוריםשימשועושתהמוסכמותשבהד

ביציחתיהמבטאתהיאאףאסרימיסןותיאורם.לשםמקורייםובמוטיבים

את mלהסוניסיןוכלללאוישיהר,כנהבכתיבהנשית,התשוקהאת
נשיםשלמיניתחידותמלביטיםסיפוריהמסדיה.אתאותיאוריה
שאסרו"מיליםבסיפורלפץח.ומאיימתבתוכןשת mשדזעהותשוקה
להנאהרגעלכלנלצאיךלחברותיהמייעצתהגיבוהרלמלש,לומד",

מלוהאלכהולולבקבוקמתמכרשבעלי"לאחדשונים:גבריםעםבמיטה
נכנסתאניאזלעדת.עצמומאבדשהאועדרגעיםאךעובדיםהטלוויזיה,

יבלהמיהגבריםמביןדת mובבגדיפשוטתהלדת,אתנעולתלחדרי,
היטבהמוסתרהכדבתךוממחבאוואותומצויאהאנילילי.אתאיתי

גופיאתיפגשושהאוכדיהאדייה, mמטוק mהבגדי,ערמותמאחודי

נבארה"שטרםהזאתהמופלאהבהתמהדאיתרויתמיד

כיצדמתארהקעט .) 65 : 2008לומד,שאסרו(מילים
שבעלהבעתבדידותה,רגעיאתהגיבוהרמנלצת
יכלוההיאשבהםאחדים,עלומותאללבדיחהשיכרה
ובאיזהתשוקתהלממשגבראיזהעםלעצמהלבחור
מתאדתאףאסריאחדיםבסיפוריםזאת.לעשרתאופן

אתהפוקדותהתחשוותאותעצמםהתשוקהרגעיאת

אלה.ברגעיםהאשה

ביצירותנכנסיםהנשיתהותשוקההנשיותתיאורי

מציאותתיאורשלמעטפתתךואלדנותמקומיות

אסרימיסךוהשרוות""ביןכללבךרדהמשלובתבאץר,החיים
ערביותמודותלמשלמתאדיםאסרישלסיפוריהוכהבזקים.כאמידות

נעחתעורבים,יהדויםלומדיםשברמעורבספדבביתהמעוסקות
דיהדהמשכיריהדויבחודיהדוי,מעסיקאלצפידותבקטיףעשובדות

המכתב,אשתבדומןבכדיה,ערביות.בחורותלשתי
שניצביםהקשייםאתחטופיםבאזכוריםמציינתהיא

היומיומיים.בחייהםישארלערביימלום
החשדהדודבנותהמקומיותהסופדותלשייחןדואלום
מקוריותאמנותיותבדרכיםעשוותשהןבשימשוטמןו

במציאותהמקומיתהחייםמציאותשילובלשם

שלהמכתבאשתבדומןלמלשהפרטית.ה"נשית"
תשקוהחשופתהדומןשלארשוניתקריאהבכדיה:

יותרומעמיקהשנייהקריאהלאהובה.אשהשלזעה
בדבאהדאדירהבע'סאןלאדותניתןשבוסמרי,אלגורירובדחשופת

נמלטתשאליוהגלוה,כאט'ם,האהובה.למלודתסמל
בו,חשוקתאינההויאבהחשוקואשדמצוקה,אוצהדבעשתנשחו

נשחו, .האהובומןהמלודתמןק mהבגלות,החייםאתעבוהדמסמל
עיניהנשאוותתמידאךלגלות,המלודתביןנעההנדדו,הפלסטיניכמו
אהובת.באמתשהיאהגבראל-קדיהמלודת,אל

שהאועבובהדטמןואלגוריבסגנןובשימשוהיתרןו
מקרדיתובצהדובחופשיותלעסוקלסופדותמאפשר
פלויטיות-לאומיותבסוגיותכללונשוא,בכלכמעט

רגישות.

בישארלסופדותלשעברביתשהכתיבהאףלסיכום,
לאץר,מחץוהנכתבתלזויחסיתשמדניתנחשבת
תדנרת mמדרנותעללהצביעניתןבעיק,רבפזהרו

בנותהסופדותמןכמהאלצהמקובלותבנודמות
חריגההן-כפלוהחריגההיאזוחריגההחשד.החד
לשחריגההוןהמקולבותההתנהגותמנרדמותהיציחתגיבורותלש

נשים.שלהמקומיתהספרותיתהכתיבהמקוננווציותעצמןהסופדת
לזרמיםומותאמתהמקולבותהנודמותמןחורגתאשד-זהמסוגכתיבה

אחריהפת mס-במערבהוןהערביעבלוםהןכתיבהלשעשכוויים
סופחתלהתווסףעתידותתימשהזושמגמהבהנחהסופחת.עודועדו

המקומית,הנשיםספרותאתקדימהיעצידויחדאשדנוספות,מקומיות

 •מתרפסת.ובלתייותרתדד mמשאותהויחפנו

בכירהדג'אא'

ספהראיןל.בובאוניברסיטתלערביתבמחלקהמצוההיאגטוספלדחרית
וסלינג.בהצואתארוארהפלסטיניתנשיםסיפתרוהנסתחת:האצבעות
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שפריוני

 1יום":יהיהוללילהסוףיהיהלבטח"לעושק

לנפילתבנוגעמצריםסופריםשלספרותיותלבמשאלות

בארצםהמשטר

למדםהלעתה~באךכני 9 ~מצדיםנשיאגנד 2011בינאור-25המהפכת
דיכוינוכחהמכריעבחנםפאסיבייםהיואזעשדההמתים,אתהבמה

לשיציאתםהמי:ודדדהלכלכיהומצבהדמקוטריההרדעיהפטר, mזכיו
הןלמצרים mההתייחסנוכחד mבמימפתיעהחיתה mוב mלההמתים
ידם mשפאנשיםכאלספחתייםבחומידםהוןספmדייםחץובחומידם

אתניתחלמשל, ,) 1957- (אבני 9אל-~אלג?א'הסופדלשהטןו.עםהלתעמת
פדיבמאמרהשלטון.עםמעימותדים mפהמצריםשבעטייןהסיבות

התנהגותאתן mהבהאינטלקטואלשלמבטונקדותאתמביאהאועטו
שלו,ביותרהמפורסםבדומןאוילוונציגיו,המשטרמלואלהרגילהאדם
מבטונקדותאתמביאהוא ) 2002 ,ןא~~וק~~(בןמאךת~עקו~~אןבניןי

זו.מבטנקדותדואההסופד,שהוא,כפיזו,סוגיהלגביהשלטןושל
אינםהמצרים"מדועהכותרתאתהנשוא , 1998משנתבמאמר

העולו,כיאל-אסואניגורסאל-7=נצר!!ון),~ת'ודלא(למאד'אמתקוממים?"
מהפכותעשרלהציתכדיבהםישבמצריםהשודדיםהועריצותהשחיתות

הסמכות.בעליבפניראשיהםאתמרכיניםהמצריםאךאחרת,ארץבכל
אחדכמרוץטרדויםשהםמשוםבעיקראךפחד,מתוךגםכךנהוגיםהם

למחותהמצריםמןשמונעמהכיוכותבממשיךאל-אסאוניהפתסה.
סיכוימכללט mהמוייאושםלדיכויבנוגעשרכשוהכאובהניסיוןהוא

לוהותרלאשמעלוםהיותהשליטלזהותבנוגעאדישהמצרילרפורמה.
 .) 10 : 2010(אל-אסאונישליטיואתלבחור

שלהדיןלקבלתנוספתסיבהאל-אסואנימעלהיעקוכיאןבניןיבדומן
כמאלהשלטון,במפלגתיכלוהכלהאישלשדמותומפיחאתהציבו;ר

העומדההיגיוןאתלפלרמנטלמועמדאל-פלוימסבירכךאל-פולי.
במצרים:הבחירותזיוףמאחודי

הענייןלכלוא!לאהבחיחת.אתמזייפיםשאנחנומניחיםהתמימיםהאנשים

תחתהמצריםאתבאראללההיטב.המצריהעםנפשאתלמדנושאנחנוהאו

עמיםישממשלתו.לשפיהאתלהמחתיכלואינומצדישווםממלשה,לשצילה

ראשומרכיןחייולכהמצריאךלוהתמ;דרמהפכותלשעותהאולשהםשהטבע

שהכיהעםהאוהמצריהעםבהיסטוריה.כתוביםהאלההדברים .להתפתסכדי

נכנעיםהמצריםהלשטןו,אתלידיךמקלבשאתהברגעעבלום.בולשלוטקל

במצרים,מפלגהכלכצרונך.בהםלעשותיכלוואתהבפניך,עצמםומשפיליםלך

חייבשהמצרימאחדבהןלזכותחייבתבלשטןו,שכהיאבחידותמקיימתהיאכאשד

 .) 120 : 2005(אל-אסואניאותובאראללהככהבממלשה.לתמךו

עצמו,הואשכתבלדבריםדומיםאל-פוליבפיאל-אסואניששםהדברים
לנצחכיים mשבטהשלטוןאנשישלהשחצניתהגישהעליהםנוספתאך

מצייתיםהמצריםכיעלוהאל-פלוישלמדבריוכיסאותיהם.עליישארו
הגזהראתלקייםפעולהכלבסךהומשטרקדומה,גזהרמתוךלשלטונות

האוניברסיטהמןמדורניתערביתספרותחוקרשפ;ר(יוני)יונהד"ד

בירשוליםהעברית
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זיוףבאמצעותאפילושלטונו,אתלהנציחדואגהאוכאשדהקדומה
מוסדי.בלתימעשההבחירותבזיוףלדאותאיןכךמשוםהבחירות.
לנפילתעשדהדיהמשטר,בפניראשומרכיןהעםדובשבהבמציאות

מהפכתמאזבמצריםמשטרשמתנגדיהיהנדאהההמונים,בידימובאדכ

המשטר.לנפילתלייחלדקיכלוים 1952בשנתהקצינים

לידישבאוכפימצדיםסופדיםחמישהשללבמשאלותמציגזהמאמר
בזמןקיימיםשהיוהמשטריםת mלהבנוגעעטם,פדיברומניםביטוי

חוסניעודאל-סאאדת~~בדדדךאל-נאצר,עבדמ~מאלתחמנים,חיבור
 1924- (ע'א~ם~.ו:יחי ,) 2006-1911 (מהפרט'נגיבהםהסופדיםמובאדכ.

~למאדיו~וכ~ד )-. 1945 (אל-ע'יטאני~מאל ,) 1943- (tיר~יקחסן ,) 1999
) -1945 (. 

המשטר:להפלתבנוגעהלבמשאלותאתמביעיםהסופדיםכיצדכאןייבחן

שיוםתקוהוהעריץ,המשטרשללהיעלמותוכלליתבתקוהומדוברהאם
מנסיםשהסופדיםאוהמשטראתלהפילכדייתאחדוהוהמוניםיבאו

נגדכלליתהתקוממותשלמהלךמתקייםשבהחלופיתמציאותלשרטט
אלימותבהפעלתצודךישלדעתםהאםהיאשעלוהנוספתשאלההמשט:ר
השדהרבעליאתלשכנעכדיי mאזבמדישדיאושלטןו,חילופילצורך
אופטימייםהםהאםובכלל,הוארץ.העםלמעןכיסאותיהםעללוותר

שבהםלאמעציםבנוסףזאת,הלב.משאלותהגשמתלגביפסימייםאו
הםהאםכלומד,לבם,משאלותאתלהביעכדיהסופדיםמשתמשים

הדיאליסטית.הכתיבהאלאוהאלגוריתהכתיבהאלפונים
שייפתחייתכןאךבספרות,המופיעיםבקלוותקדיעסקואלהדברים
המפגיניםמפיבמציאותשנשמעוהקלוותעםאלהקלוותלהשואותפתח
פולביציסטים.אועצמם

המציאותלשינויתקווה
ללאשלוטיםהשרדהבעלישבהמציאותמתאדיםעו'אנםתופיקמהפרט',
הנתוניםלאנשיםשנותרכללהביסם.אפשרותכלאיןובהוהומצדים

בכנימהפרט',ייפלו.העריץוהמשטריבאושיוםלקוותהאולמרותם
 ,) 1959חאדתנא,(אלואדשכונתנו

העריצות,לנפילתכלליתתקוהומביע 2
תיגרלקריאתבדךדהארשןוכצעדהמוותמפניהפחדהיעדראתומסמן
שכןמהפרט',שמתוהולקוהמשךלמצאוניתןעו'אנםתופיקאצלעליה.

רהבסיפורתופיקשל ) 2011~הד, 7i2=נן '~זr~~(ערפהמקברוקםבערפה
 ) 1974זוו,(חכאית'תו'של

להתקבץלאנשיםקריאהמופיעהע'אנםמאת 3
הפחד.עלהתגברותכדיתוךחאתהשלטןו,-אתלהפילכדי
אתמבקדשכונתנו,כנישלו,הגדלוהאלגוריבדומןמהפרט',נגיב

אלגוריבאופןמציגזהדומן 4אל-נאצ:רעבדבתקופתששהדדהעריצות
הארשןומאדםהמונותיאיסטיותהדתותשלשולפיהאנשוותתלודותאת
מדעשלובסוגיהחברתיצדקאחדבחיפשוגםעווסקהחשדה,לעתועד
משטרשהפעילהדיכויעלמרומזתביקורתעםבשילובזאתכלדת.מלו

אלגוריבאופןמייצגיםשאותואל-נאצ;רעבדתחתהחופשייםהקצינים
אתמגדידמילסןופ..חוה).שלדניםהשכונתיים,(הבריוניםהפתאות

משמעות:שלדמותשלWזבוודואהמחפוט'ית",כ"מיתלווגיהן Tהרומ
בעיותשללהצגתןבלבדדקמסווהשהנוהשטח,פנישעלהנדאטיב

עללביקורתכמסוהומשדתותשבתרןדדותיות,היסטוריותפילוסופיות,
 .) Milson 1999: 125, 136 (בהוהוהפלויטיהמצב

השכונה,החשדה.העתטרוםבקהיר,בשכונהשים mמתהדומןאירועי

עלאל-~~ארי","שכונתנקראתהסיפור,לפימצדיםצמחהשממנה
שהואדתו ,ל~~הפעולמןנגזר(שמוהאלאתמייצגאשדמייסהד,שם

פרקים,וארבעה-עשרלומאהחלקיםלחמישהנחלקהרומן"לברוא").
(הפרקים,הסוך;תוארבע-עשהרלומאהתוהדחומשילחמישהאלוזיה
המפתחדמויותשםעלנקראיםהחלקיםחמשתבקוארן.סורה)שלדנים



מעיהדכךעולהארשןו,אדםשלהמחפוט'ידמותו(בןאהדםחלק:בכל
אתקיבלאשרלמשה,(המקביל ל~~השמות);שניביןהאליטצריהגם

או , l:~רנכ~-עהלאשר(ישוךפאעהסיני);הר-אלטודב~~להתוהר
בנו);שם .עלאלקאסם","אבוגםשכונהד, p? [ז~(קאt;כםהשמימה);-ך;ג~_

ידיעה).המצייןעףר,השושרמןנגזרהשםהמדורני.המעד(איש~ן~ה

בנואהדם,אתאל-גלבאויגישרכיצדמתארהחמןשלהארשןוחלקו
לוקאחהאבלשהסדוילחדרלהתגנבשניסהלאחרהביתמןהמעודף,

מקורהיה(ההקשדבבעלותושהחזיקההקשדשלהתנאים mעשאת
לששותהסביבה).תשוביגםהתפרנסוובזכותואל-גבלאוי,שליו mח

מד mומישומשה,לשמאבקיהםלסיפורימקביליםהבאיםהחלקים
והפתואתההקשדמנהלישלהשתלטותםסביבסובביםהוםבעריצות,

מי T·כלנגדשהנהיגוהדיכויומשטרהציבורכספיעלבתקופותיהם,
 .נגדםלצאתשניסה
כתבילביןבינוהזיקההיערדמבחינתהןחפן,יצואהאוהחמישיהחלק
קאסםרפאעה,גבל,ערפה.גיבורו,שמעודדהתקוותמבחינתהוןהקשדו
העולואתלומגדשבכונהצקדלהלשיטזהה:מטהרחלוקיםעורפה

כעדואלום,בדורו.אישאישהופתואת,ההקשדמנהלישלבדמותם
פעול.ולשביחותו,אל-גבלאוא;ילהוים."שבםפלעויםהארשתיםשלשות
השכונה,תשובילכלהמעדאתלהנחילהיאשאיפתוהמעד.שבםערפה

אידיאלית.לחבהרהבסיסהםבכללהויעדבפרטהמעדלעדתוכי
בבתיהמשודדיםובפרטהשבתה,אנשיערפה,לשלתקופתועדכן,כמו

העבראלחחריםזמננו),בניהאינלטקטאוליםאת(המסמליםהקפה

אתנסעלמלעיםהםנוסטלגיים.בצבעיםאותוצוובעיםשביריהם
אלעריצות, mשורשבוההוהו,מןכמפלטהעברשלהמופתדמויות
ותחתהעבראללעחגחלדיםהאנשיםערפהמכותאךהמלשום.העבר
שנשכללאחדשדווקאהואהמענייןהעתיד.לגביתקוותמפתחיםזאת

חייואתמאבדאוףאידיאליתחבהרשבכונהליצורבמאמציוערפה
במקוםהעתידאלעיניהםהשבתהאנשינשואיםאלה,מאמציםבגלל
העבר.אל

מזבחלעמת(ישו)רפאעהעבדובדומן.הטרגיתהדמותהאוערפה
זולאעשרפההרימה,לזמןלווהעריצות,אתמיגרובריו mעקרונותיו

מותולואחראותהחזיקאףהאוהעריצות,אתלהביסהלציחלשאבלבד
פעולו.אתלהמשיךאישקםלא

שלח-שאריתעריצותתחתנחתיםתשוביהלשכונה,ערפהמגיעכאשד

בעוניחייםהתשוביםשלטונם,תחתההקשד.ומנהלהשכונתיהבדיןו
פה,פליטתכללעמוטליםקשיםעתשיםה~סים.נטלתחתוכוערים
מחשבה.האומרותפניםהעבותלעאופילומשגה
חקחשהואהותרופותהשיקוייםבזכותכמכשףשבכונהנעדוערפה

לבניתעולתבהבאתייעדוואתואחהבאי-אלימות,דוגלהוא sלתשובים.

בפניהםהשבתהאנשישלהותבטלותםהפתאותשלעריצותםאךהאדם,
העריץ.השלטןולמיגרו mכהפעלתצוה nשגלמסקנהאותומובילות

אמעצימפתחהאולוכןנסלחלבתיפעשהיאלעריצותכניעהדלידו,
נפץבקבוקי-וכאפסכאיןהםהבריוניםשלהנבוטיםשלעומתולחימה

במיהד .) 476 , 469-468 , 463-461 , 458-456 , 449-448 : 1991(מחפוט'

אךקואסם,רפאעהגבל,לשרדכםלממשיךעצמומחשיבהואמסוימת
חאתבר-קיימא,צדקישחדשבולמצבלוהביאלעיהםלעלותצורה

שבזכותמקוהוערפהיותר,ר mמאבלשונו).(ה"כישוף",המעדעבזרת

לשלרדכםממשיךקרלאיהיההאוהמקרויתשיבתו mתעחתונשקו,
מתכנןערפהעצמו.לאל-גבלאויארוימחליףאםכיקדומיו,שלשות
שקלושה"כישוף"אמונהמתךוהקדמןוהאבשלמקומואתלתפוס

קיבץוכללשיותרטוביםלחייםמפתחומהוהוהאלשלליכלוותיו
 .) 503-502 , 500-495 , 483 , 463(שם:אנשוי

6 

פעלוותיואבלהשכונה,אנשילומעןנאלציםמניעיםמתךופעולערפה

שהאוויוצאשתכנן,מכפיהפוכותלתצואותמובילות
פדרקוסלי,באופןהעריצות.שללביסוסהדווקאתורם

היתרןובעזרתהפתוחמוסדאתלחסלערפהלשתקוותו
אךמתגשמת,שפ~תחהחשדניהנשקשמקנההטכנלווגי

במאמציורדי. jZההקשד,מנהלאםכיהמגשיםהואלא
הפתואת,.אתלוהכריעהשכונהלתחלאוימזרולמצאו
של Tבשרתוונופלאל-גלבאוילמותעבקיפיןגורםערפה
אתומחסלבידיו mשלכילשמשעליוכופהאשרקדרי,
לשליטהופךקרדיכךשלו.הנפץבקבוקי mבעז~את pה~

 .) 524-489 :(שםבשכונהיחיד

אליהלשובכדיהשכונהמן mלברמחליטערפהכאשר
קרדילשאנשיוו, mמטאתלוהגשיםמחשדויםות mבכ

לפניבמרב:וחייםאותםוקובריםאשתואותאותולוכדים
אתתיעדשבהסדויתמחברתמידוערפהמלשיךשנתפס,

 ,ש~כrאחיו,הרדופים.שלידםלהישגמעבדה"כישוף"חי
 , 524(שם:המחברתאחרלחפשויצואלהימלטמלציח

547-536 (. 

בהלמצאוניתןזאתעוםטרגית,אמנםערפהלשאחריתו
ומעורריםמנצחיםלשוהאידיאליםשכןאופטימיות,שבבי
אנשיו, mמלאחרמהזמן .העולועלהצדקלניצחןותקהוו

הקדמןוהאבלמותהאחריותמןאותומנקיםהשכונה
עםאל-גלבאוי.לשיחישלדרגתםמלעאלאותוומחממים

האמתהאתהתשוביםנושטיםעברפה,החשדההאמונה

כמשואמקומואתתופסערפהבאל-גבלאוי.הישנה
האנשיםשללדידםשכןהשכונה,לתשעותהתקוות

לשקיומומאשרהשכונהלתעולתיותרמעשיה"כישוף"
שחבשהתקוהוחשד:משאבמגליםהתשובים .אל-גלבאוי

ההקשדמנהלנגדערפהשלנשקואתלהפעילילציח
מצאחבשלפיהןשמעוותשבכונהנפצוותהזמן,(במשך

לונקוםלשכונהלשובעתידהואוערפהשלו mמחבאת
אונשיוקדריערפה).שלרעיונותיולהגשמתבדךרבקרדי

השכונהתשוביאךטרור,משטרומטיליםפאניקהנתקפים
 .) 552-551 , 548-547(שם:בתקוהולאחתממשיכים

 :אומדיםהםבהם,פוגעיםקרדישלשאנשיואימתלכ
נחזהעדואנויום.יהיהלולילהסוףיהיהלבטח"לעשוק

(שם:הופלאים"האודובזריחתהעריצותבנפילתשבכונתנו
552 (. 

נארותשכונתנו,בניאתחותמותאשדאלה,מילים 7
עבדשלהדיכוימשטררקעעלמחפוט'לשלבכמשאלת
תקוהושמביעהמשאלההרומן:חיבורבזמןאל-נאצר
בחיימרכזילגודםהמעדלוהפיכתהעריצותלתבוסת
הךרדלוחירות.לקדמהמפתחבתורהדת,במקוםהאנשים
טרםערפהלשבמחשבותיוניתנתזומשאלההלגשמת

מיכלעבודכלליתצואוהכמעיןן mלאראופשרמותו,
המוות,סףעלאפילוסמכות.עבליעםמעימותשחששו

לכאליעצקאזלתחייה,לקוםהתקוהואתמאבדלאהאו
בשבתה:אדם

החיים.בעדעצוראלאהמרות,עבדעוצראינוהפחדתפחד,אל

לכלחיותלכםיתאפשרלאלועלוםחייםאינכםשכתתנו,בניאתם,

 .) 546(שם: mהמרמןמפחדיםאתםעדר

הזיקהלפיחאתכתקוהו,נאריתערפהשלזוצואותוגם
הגתברותביןחג'אזיפא t2 ~~הלבנוניהפסיכלווגשיצור

מחפטו'נגיב

ע'א~ם~נ;יחי

tיךפיקחסן

לא-ע'יאטני~מלא

IJI.? י~t? מאיר?
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סמכות,בעלינגדקיבוציתאקטיביתפעלוהלביןהמרותמפניהפחדעל
חג'אזי,לפיהשכרנה.אנשימצדלראותורצוההיהעשרפהאקטיביזם

לחששוחלדהאומפניו,לחששולד mהמרותעלתיגרקואראדםכאשר
השימשועםיחדהמרות,פחדעלההתגברותבנוסף,הסמכות.בעלימפני

בניבקרבסלוידריותיוצריםהעריצות,ארהסמכותבעלינגדבאלימות
מאחרזאת,לאקטיביים.גמוריםמפאסיבייםהופכיםאשרהמדוכא,העם

האדםשלהעצמיהדימויאתגםמשפרתהמרותפחדעלשההתגברות
כללעלניצחןוהואהמרותעלניצחוןככלל,להתעמת. mכלוומעניקה

ההוהרמפניהאדגהערלהייאשועלהפחד,עלהנפשיים,התסביכים
 .) 55 : 2005(חג'אזיהועתיד

אךמת,אמנםמחפרט'אצלערפה
לתחייהאותרמקים.זכרפיקחסןהמשורר

קםערפהעטר,פדיהראשוןברומן

 .) 2011 ,ז:;ר~ iZ~ןצ' ij ~~(ערפהמקברו

אחמדהפלסטיניהספרותחוקרלפי
האירעויםאתניבאזהדומןמטר,אבר

הנשיאשלמשטרולנפילתשהובילו
שהואהיות ,)ת"למטר(אברמרבאדכ

העריצות.נגדלהתקומםקריאהמכיל
שיצרבפלטפורמהמשתמשתרפיק

למתוחכדיהןארתהומחריבמחפרט'

המצבעלופלויטיתחברתיתביקורת
מבאוב,שלכהונתובתקופתבמצרים

במדינותהמצבאתלנקדכדיהון
חירויותהיעדראחרות:ערביות

הדתיתהקיצוניותעלייתאישיות, 2011פבראור 77',עתןר'גליןוהלחם",כיבדלפניחופש"
פיגעוילבצעככרכרתכדיעד(לעתים

פרטהמערב.למדינותביחסופיגורישארלבפניהתרפסותהתאבדות),
מטאפרררתשמהורתאחרותשכרכרתברומןנזכרותאל-גבלארי,לשכונת
ישראל.אוףעיארקלבנןו,כגרןלמדינות

ומגלההפתארתלושחפרוהברדמןלצאתמצליחתרפיקשלערפה
שככדרקבעאוףבשכונהיכלוכללשיטלהיותהפךההקשדשמנהל

הכשיראשרלמרבארככאלחיהשנאדהמהלךמותר;לאחדאותריישר
 .) 27ל"ת:(תרפיקלאחריונשיאיהיהגמאלשבנרלכךהקרקעאת

ערפה 8
שהתקשורתכךכדיעדהתרופפוהחברתייםהקשריםשבהלשכונהחתר
בחרובותשודדתאימהומכרת,גידופיםקללות,דךרמתבצעתתשוביהבין

אוטם-קדרישלבדמותו-הושלטןומתפקדת,אינהשהמשטרהמשרם
האנשים.מצוקותבפנילבר

תקדיםחסרתמעצומהנהנהמרדכו,ערפהאתשסילקלאחרקדרי,
שחשושאדםמתגלהמחשבותיומתוךאלום,חץר.כלפילפחותבשכונה,

שלתחשוותיומהןמגלהאינואשרמחפרט',אלצלמספרבניגוד .לחייו
חייוכימוסרתרפיקאצלהמספריםאחדערפה,רצחבעקבותקדרי

ערפהכיהשמעוהלאהביושהגיעהלאחדלגיהינוםהפכוקדרישל
הואעצומתרלמרותכיעלרהקדרישלמחשבותיומתוך 9מקברו.יצא

אותר. mלצרמישהועללויוםשכללכךומעדוד mמפבדרד,אומלל,
בתהלוכהלצאתמתכונןהאוכאשדבדיוקנרצחאכןקדריאירוני,באופן

כמאל,אתהפתארתממניםהצרח,בעקבותעצומתר.אתלהציגשכערהד
 .) 200-199 , 197 , 88 , 58ל"ת:(תרפיקההקדשלמנהלקדרי,שלככדר

בשכונה.יותרטובלעתידתקוהרמעוררתאינהבקדריההתנקשות
שבמקרםהואשבעלוםנהוגכיבידרעםפסימיים,השכרנהתשובילחפה
היותבמציאות,אחיזהישזרלפסימיותחדש.עריץעלרהשמתעריץ

הואאדרבה,בידיהם,ברבהיהיהלאכילעחרירלהוכיחשואףשכמאל
ערפה.שלהנפץבקבקויבזכותבהיסטוריההחזקההקשדלמנהליהפוך
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להשתלטכדילפניו):סבר(כמרכמקיארלריסטאותרמציגותמחשבותיו
לכדרתואףבאלה,אלהתשוביהאתלהסיתמתכנןהואהשכרנהעל

מחוץאךמעטים,אמנםהללובדובר).(הנטשוגבלרובעאנשיעםברית
ביקרותישאלהשבדבריםייתכןערצמה.דנתמעשנתלהםישלשכונה

לישארלמצדיםמנהיגישלכהזדקקותבעיניושנאדהמהעלתרפיקמצד
ברובעיאלע'יטאניגםמביעדרמהברוח(ביקורתהמערבאלגשרבתרד

 .) 206-205 , 201(שם:להלן>אדהכךערלאלע'יטאני,

בההעשויםהשרהרבעליבשכונה,התסיסהגרברתהרומן,סוףלקראת
שאמררבמהדווקאאלום .) 203-202(שם:בידםעוצראויןכבשלהם

הודברחישערפהבשכונהנעדוכאשרהרומן,שלהשיארגעלהיות
ערפהנעלםלעתיד,תקורתומעודדרביםעציריםבקרבהתלהבותמפיח
אותרלכדרבשכונההסמכותבעליהאםבגולדו:עלהמהלדעתואין

לצורכיהםלנלצכדיאותרחטפהגבלברובעככרפיההאםאותר?ורצחו
המשריע?בתורשרבלהופיעכדימתחבאהאוהאםו oשצבך;היעדאת

שלדמותובןהנראה(ככל"המשוגע"המכונהנחמ,ןהמספריםאחד

להצטףררדכועשרהעשרפהמקוהרלעיל), 9העהרראהכךערלתרפיק,
יתחילאז,ארלשכונה.שמחץובמדברהשוכנתהמחתרת,תנעותאל

יפעלובהמשךהחשדההקשדמנהלעליגבראלויעורפהנוסףשלב
 , 203-202<שם:שוחיתותדתיתקיצוניותכגזר , vמחלרייהשכרנהלטיהור

217-215 (. 

המספראת"המשוגע"שומעערפה,שלגולרואדוותעלההרוריובמהלך
הואגםמחפרט'.שלהרומןשלהסירםשררותאתאומרשכונתנומבני

הסמכותבעליעליקומרהשכרנהשאנשיתחלוף,שהעריצותלכךמייחל
אחרמפגרת-האנשוותעשר-אלגבלארישכרכתשברלמצבהאחראים

עדרלעצורמסרגלאינוהמספרכאשרמסתייםהדומןהעלום.שאר
~אחשלמשידקטעצעוקוהואבשכונה,שפשההחורבןנוכחבעצמו

אותר:ישמעוהשכרנהשתשוביכדי ,) 1981-1931 (אל-~בורעבד

השכרנהתשוביהרי

השכרנהתשוביהרי

רבדי:הםאלה
מותרארהתפרצו

תבארעדרמזרגדלוהאימה
השתיקההדבפסגותמפניהמקלטתבקשואםתינצלולא
היערותבמעמקיאר

בחדריכם."תתחבאואםתינצלולא
המחרץבבתיהכיוריםבתרךארכריותיכם,תחתאר

קופיםשלמסכותתחבשואםתינלצולא
תתעדו."ארתיטמעואםתינלצולא
הרעודיםמגרפיכםתתהוהואשדעד

פסלותע.רמת
מותרארהתפרצואז

 .) 218-220(שם:מותר."ארהתפצרו
11 

בסיטואציההללוהדבריםאתאומראל-צבורעבדאצלהשיריהדובר
הועולוהעריצותנוכחבעצמולעצורעדריכלוהאואיןכאשדדרמה,

לצעקוהואמבחינתוהיחידוהמוצא , 1952מהפכתשלפניבמצרים
בחלו.הארשאתלטמןולוהפסיקמרבצםלהתעוררלאנשים
לאשאםהואממנההעלרהשהמסרשירים,קבצותמתךולקרחהקטע
נס,בדרךשתבארכזאתארמנחץר,לישעוהההמתנהמלבדדברעושים

הדודבניעלביקורתמרבעתאלהבדבריםמדי.ר mמאלהגיעעללוההיא
שישריעזלותםלמישהושמצפיםאנשיםשלדור-למהפכהשקדםבזמן

 .) 808(שם:חייםמתיםלמעשהשהםמובסים,אנשיםשלדוראותם,



לתופיקתאפשרלחייםערפהלששהחזרתולצפותהיהניתןלכאוהר,
הסמכותבעלילביןבינומחשדועימותלתאראףאולוידמותואתלפתח

מסייםהואזאתבמקוםאךתמוגר,שהעריצותייתכןשבסופומהבשכונה,

ערפהשכונתנו:בניאתמהפרט'מסייםשבולזהחמהבאופןהרומןאת
תשתנהשהמציאותתקוהורקנותהרהשכונהלואנשימהזיהר,נעלם

לסיוםשכונתנובנישלהסיוםביןהבלדיםלמצואניתןעודיין,לטובה.
העריצות,לנפילתכלליתתקוהומביעמהפרט'מקנח:קםערפהשל

עשל-אל-צבורעבדשמביעלגישהבהמשך-גורסתופיקבעדו
לוהמתיןידייםבחיבקולשבתלואבצעמםלופעלולהתאגדהתשובים
להשליךלתשוביםאלכימשתמעתופיקאלצהסיוםמןכן,כמולישעוה.

שיהיה.כלכחזקאחד,אדםעליהבם

מאת'תו'שלהסיפורברומןהמספרמביעהעריצותלסיוםדומהתקוהו
בביתבכירקומוניסטיפעילשלהיצרחופשרתאתמגללואשרע'אנם,
הכלאמפקדהמקהר,לאחררבותשניםאל-נאצר.עבדלשבימיוהסוה;ר
בצרח.חלקולענחמןלמספרמגלההאסיר,שללמוותהכאתועלשהוהר

בפניחשוףאףהאוהצרח,עלחרטההלביעצוךרחששאינולבבדזולא
האסיריםשטופלוכפייטופלופלויטייםשאסיריםשאיפתואתהמספר
נחדרהמספר .) 72 , 68-67 , 56 : 1987(ע'אנםהנאצייםחריכתבמחנות

לאצקדלוהשכיןבמצריםהמצבאתלתקןשכדיסברוהאואךמגישתו,
אותושיעשוכבירבמעשהצוךר"ישאלאקצי,ןאותולשבהריגתודי

 .) 109(שם:בו"שמאמיניםאנשיםלשמיליוניםאוזאלפים

שינויהעוברתמציאותשלתיאור
לשינוילתקוותנוסףביטוילמצאוניתןאול-סלמאויאל-ע'יטאניאלצ

מתאגדים.שהאנשיםלאחרהקייםבמשטרלהיאבקניסיונותהמשטר:
עבצמןפעולותהןאלאהמציאותשלינויתקוותמביעותאינןהדמויות

 ) 1980אל-ע'יטאני, ט~'ז:f(אל-ע'יטאניבתנעילשנותה.כדי
מאת 12

סלמאוישל ) 2011אל-~ארשה, תכr~~~(הפרפרובכנפיאל-ע'יטאני
טרגישסופואליםמדרבמשטר:מאבקלששוניםאופניםמתוארים

(סלמאוי).המשטרבהחדתשמוכתרלשוםבדרכיומאבק(אל-ע'יטאני)
נגדכלליתהתקוממותכיצדמתאראל-ע'יטאניבתנעיהמספר

לשהנגדעצדיבגללדברשלבסופוהאץרלחרובןמובילההלשטונות
ההמוניםכיצדמתארהפרפרבכנפיהמספרלעומתו,השהרר.בעלי

הקיים.זהבמקוםדמקורטימשטרלכונןמלציחים

רועביגם'תהשלהוסיפורמקנחקםערפהשכונתנו,לבניבחמה
האופןאךעגום,הוהונוכחיותרטובלעתידתקוהומבטאאל-ע'יטאני

לסיכויבנוגעפסימיותעלמצביעזותקוהואל-ע'יטאנימביעשבו
הובעהכהעדשהחכחהרומניםלשבשותאםהמציאות.אתלשנות
שכםלפעלוישלפיולכלימסרהעובראוהמציאות,לשינויתקוהו
שבהחלופיתמציאותמצייראל-ע'יטאניזהברומןלשהטןו,גנדאחד

הלשטונות.נגדלפעלוכדיומתאגדיםבידיהםגולרםאתלקוחיםאנשים
תופיקשמביעיםהמשאלותאתקדימהעצדלשוקחתלבמשאלתזהוי

אלצזאת,עםבהתאמה. ,'רת'שלרבהסיפררמקנחקםעברפהעו'אנם
שכןהשינוי,אתלהביאכדיהמוניםבהתקוממותדילאאל-ע'יטאני

לאפקוליפסה,מבאואלאאינהכזאתהתקוממותאל-ע'יטאניבתנעי
לקחיםהפקתתוךמחשדמצריםאתלבנותיהיהניתןלאחריהשרק

העבר.מטעויות

זשוורותאלגרויברומןמחברשובמקנח,קםעורפהשכונתנובניכמו
לשואל-נאצרעבדגמאללשלמשטרים mרבמחמדותהתייחסויותבו

שנקטה" mהפת"הלדתמדיניותרקעעלנכתבהרומןאל-סאאדת.~~בר
ת.אשלפרנעוהדזאתמדיניותישארל.עםהשלוםהוסכםאל-סאאדת

לייבאוהמקומיהשוקפתיחתבאמצעותמצריםלשהכלכלימצבה

היאבפעולאךהפרטה,באמצעותהיתרביןזרות,לוהשקעותמחו"ל
מעשיעהדדובאבטלה, mניכללעייההביאהגבהוה,אינפלציהיצהר

ומשקיעיםתורמיםבנוסף,המעמדות.פעריאתהועמיקהשחיתות

במדיניותשינוייםלהכתיבכדימצריםשלהכלכליתהמצוקהאתנילצו
ומשקיעיםמדינות-גלובאלייםות mכזה,באופןהסיעו.להמשךבתמהרו
הסכם 13מצרים.בתוךפלויטייםבתהליכיםרגלדריסתקיבלו-פרטיים
במצרים,האינלטקטאוליםרובשלחמתםאתהעלהישארלעםהלשום
האויבעםמשפילכהסכםבעיניהםשנתפסמאחראל-ע'יטאני,ובהם

 14המשובע.

אדםהואהאירעויםנעיםשסביבוהצירהרומן,שלהארשןובחלקו
החשובהעיתןושלהארשיעורכוזהו .)'דאתכ;t~-לא("האןוד"שמכתה

שגם-"הרבעים")(מיללוית:אל-ח'טטהמכונה·באץרביותרהומשפיע
אתלכלייםבקוויםשמזכיהרדומות- mהושר mהכמרכזאתמהוהו
 1984נחמןהגדלו""האח

מבחינתאורולוג'ורג'מאת
כל.וידיעתמקוםבכלנוכחות

להרסתרכניתמתוהו"האדןו"
נעלםשהאולואחרהאץר,
תבוסהבעקבותמסתוריבאוחר

מצויאיםבזק,במלחמתקשה
יושריושלשותלפעולאותה

משמידיםהלששוההמשוחתים.
מוסדותהופכיםהצמחייה,את

מצויאיםלחניונים,תרבות
לחקו,מחץואלההשלכהאת

ומבוגריםבילדיםמשתמשים
ועככברילייצאוכסחרוות

מהפטר'גניבסומק,נחיאידו:המוניצרחמבצעיםמעבהד,
מגליםהאץר,רחםישוביבקרב
משפילשלוםהסכםעוורכיםבמקומם,זריםומאזרחיםהאץרתשוביאת
מצפןו.המשובעיםהאויביםעם

שמפזרשוניםסימניםפיעלאךמוגרדת,אינהנחמןהתקופהאמנם,

מהפכתשלאחרלמצריםמטאפוהרהאושהח'טטניכראל-ע'יטאני
החופשהגבלתאותהצנטלריסטיהלשטןואתמסמלשכהעיתןו ' 1952

הסימניםביןאל-נאצ:ועלבדמטאפהרוהאוו"האדןו"ההיא,בתקופה
במלחמתתבוסהאסאון),סכראת(המייצגהגדלוהסכראתלמנותניתן
שבעקבותיה ' 1967למלחמת(מקבילה"האדןו"נלעםשבעקבותיהבזק

האויביםעםלשוםלהסכםהוגעהאל-נאצר),עבדשלעדיכתוהחלה
לששבלטונושוניםשלביםמסמליםהיושריםשלשותהמשובעים.
לקפיטליזםלחניונים,תרבותמוסחתלהפיכתשנוגעבמהאל-סאאדת

"האדןו",ישרוילשצעדיהםבעקבות 15ישראל.עםלשלוםוכמרבןדורסני
מישובים"הבלתי"המקומותשמכונהאזוראלהמתיתהגיהרמתפתחת

הרדשויםהתנאיםבומתקיימיםשאיןמאחרמכונההאוכך(אל-rכ'לארי,
שנלחמתאלטתטיביתקהילהצומחתזהבמקוםאנשוי).לקיום

הגיהרתנעותביןהקלבהיצוראל-ע'יטאניברובעיהמספרלשבטונות.
סימנהאשרדינה, g:למ~~ה~חמדהנביאשל("הגיהר")הiך~'הךלביןזו
ההגיהרהוןההג'הרהן .) 351 : 19.91(אל-ע'יטאניהאסלאם .ארשיתאת
געריןלוהקיםהנפשותעללהגןנעודומישוביםהבלתיהמקומותאל

חלופיתמסגרתקמהמישוביםהלבתיבמקומותאוכן,חשדה.לקהילה
קהילהזהוי"האןוד".יושרישהרסואתלשקםשנעוהדמסגרתלמדינה,

המעמדעםשנמנומיהופכיםשבהמעמדות,פעריללאאידיאלית,
 16למנהיגים.הנמךו

ב"בניאור""בניומלחמתמישוביםהבלתיבמקומותההתיישבותסיפור
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מערבייםות mכמצטרפים(שאליהםהחדשההקהילהאנשישלחשוך"
לידיבאזהאופיאגדתי.אופינשואלעשבר)האויביםמצבאיחידותוכן

ביכולותוהןהחשדההקהילהממנהיגישלשוהשלבשמותיהםהןביטוי
שמותנשואיםהשלשוהאחרים.ומנהיגיםהםניחניםשבהןהעל-טבעיות

אל-r:ז'צ'רסלימאן,האסלאמית,המסורתמןמיסטיותדומויותנביאיםשל
אתנשואיםשהםאלהשללתכונותיהםדומותותכונותיהם 17ואליאס,
חיים,בעליעםלתקשרכיכלותטבעייםעלות mבכניחניםהםשמם.
לילה.ובראייתעצוםפיזיבכוחמקליעים,להתחמקלעוף,

להישהמשטר,מלוומתייצבתמתאגדתגדלוהקבוצהכאשרלכאוהר,
היאאל-ע'יטאנירובעימתךוהעולההמסקנהאלום,עליו.לגבורסיכוי
עלות mבכגםצוךרישאלאבהתאגדות,דילאהמשטרעללגבורשכדי

תפיסהמבטאהמדכאיםעללהתגברכדיאלהבכוחותהצורךטבעיים.
רקתיתכןעליהםהתגברותבמציאות.עליהםלגבורסיכויהיעדרשל

זוכהאמנםהחדשההקהילהאוכן,העל.גיבורישלמקומםשםבאגדות,
המאבקדברשלבסופואבלהח'טט,שלטונותנגדבמלחמתהלהישגים

מנצחים.והשלטונותנכשל
האץרשללגולרהבאשראפוקליפטיחזןומציגאל-ע'יטאנירובעי

מגשריםהשלטונותהאזרחים.במלחמתהשלטונותשלניצחונםבעקבות
שלאכךהעלוםבי mבאותםומפזריםהאץר,לגבלוותמחץותשוביהאת

שלהם,כבתוךהשוממהבארץעששויםלשעב;רהאויביםלהיפגש.יוכלו
להפריחכדיהשדותמןהסחףאדמתאתלווקחיםהנילוסממישאובים

באופןאותהומכסההיבשהעלעלוההיםאז,אולשהם.מדבריותיהםאת
 426- : 1991(אל-ע'יטאניובקוארןשבתנ"ךבגרסתוהמבלואתשמזכיר

427 (. 

העשוק,העריצות,כילומראל-ע'יטאנירצוהזהגולרבאמצעותכידומה
נותרשלאכזאת,במיהדבאץרהתפשטוהדורסניהוקפיטליזםהשחיתות

סוףלקראתואמנם,מהתחלה.הכלולהתחילהארץאתלמחוקאלא
מסתברבסופואבלאופטימית,בנימהיסתייםשהואלחשובניתןהרומן

במצרים.להוהודווקאלואוהח'טט,לעתידקשוהרזושאופטימיות
נחרבה.כברשהארץלאחרהבא,בעלוםמתגלההאופטימיתהנימה
מתחיליםהאומלליםהח'טטתשוביבשורה:בעלתבת-קלונשמעתשם,

אליאסאל-ח'צ';רסחף;אדמתבאמצעותהיבשהאתאטאטלהחזיר
(שם:ומוגנתת mפועצמההאץרימותו;לאלועלוםמתולאוסלימאן

אל-ח'צ';רכאשרהימים,אחריתחזןואתמזכירההתקווה .) 438-437

שלהנעלםהאימאםאוה~חדידמותעלוריאציההםוסלימאןאליאס
 Mehrez (צדקלהשכיןכדיהדיןיוםלפנילחזורשעתידמיהשיעים,

פלוני:שלצעקותיוהןברומןהאחרונותהמיליםאלום, .) 71 : 1994
זהותאלהצעקות .) 439 : 1991(אל-ע'יטאניהצילו!"הצילו!"הצילו!

כלפימכוונותשהןייתכןומכאן ,) 426(שם:עצמוהמספרשללצעקותיו
תקנה.חסרהנו-המספרשלבקלוו-אל-ע'יטאנישלעדתההוהו,

עתידלמצריםשמשרטטהיחידהואסלמאויהסופרים,חמשתמבין
ברדכיהמשטראתמפיליםלכיכרות,יצואיםההמתיםשבואופטימי,

יעלושבסופןדמוקרטיותלבחירותומביאיםהצבא)(בתמיכתשלום
בהסיפורהמספראםית. mהאזהחבהראתהמייצגותמפלגותלשלטןו

יוכלומצריםשמיליונילאפשרותבנוגעאופטימיותמביע'תו'של
הרידוומיו,אדםלחיירגישותחסרקציןאותוכמוסמכותבעלילמגר

כיצדומתארקדימהעצדיםכמההזאתהאופטימיותאתלקוחשסלמאוי
להונותןבמצריםהפלויטיתהמפהאתמשנהאכןשכזהעצום""מעשה

 .חשדהתקוהו

הכתובת:מתנוססת , 2011בינאורלראשונהשפורסםהרומן,שערעל
(כיוםאל-ראזקדאל-חך~ןעבדבינאור". 25מהפכתאתשניבא"הרומן
אל-ךק w'אל-.שלהארשיהעוךרלושעבר'אל-ערביה'ערוץמנהל
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tt (אל-המהפכהאתניבאסלמאויכיגרסשבומאמרלרומןייחד ,)'ט~ו
שויות, mההתאתלנבאהרומןנעודאכןאםלאחו;רבמבט .) 2011אושד
הפלתבעקבותלשלטןושעלוהםהמוסלמיםשהאחיםמכיווןכשל,האו

אלהשורותכתיבתבעשתזאת,עםהאזרחית.החברהגורמילאמובארכ,
כמודמוקרטימשטרבמצריםייכןואכןהואםהעתידצופןמהלעדתאין
אליו.מייחלשהרומןזה

-ציריםשבנימבוטאותלמצריםיותרטובלעתידהרומןשמביעהתקוות
מרימובילכיצדמתארסלמאויהריאליסטי,במישורוסימבלוי.ריאליסטי

כללשלקאוליציהלוהקמתהוממשלההשלטןומפלגתלנפילתי mאז
"לארשונההוגנותלבחירותהכנותשנעשותבזמןהפלויטיים.הכוחות

הצבאאךחוקתי,ואקוםנצור ,) 180 : 2012(סלמאוירבות"שניםמזה
האסיריםכליים. mהאזהגורמיםלפקדותעצמםמציביםהומשטהר
אתממנההחשדההוקואליציההכלא,מבתיררים mמשהפלויטיים

נוטהשאינואינטלקטואל,הואהמנהיגבראשה.לעמדוהאופחיציהמנהיג
המפהשלהמוסלמים)(האחיםהימניאו(הקומוניסטים)השמאלילצד

עיתונאיםבמסיבת .) 28(שם:דמוקרטיבמשטרדוגלאלאהפוליטית,
עליושאבד"מזמןהיסטורי:מפנהעוברתשהמדינהכךעלמדברהוא
יתגשמושבוחשדלזמןהועריצות,השחיתותכוחותשלטוובוכלח,

הגיעהחדשהשלבבכבו:ז"יים mדמוקרטיהלחירות,ההמוניםתקוות
האחרונה,המילהחיתה"לוהםהקייםבמצבשמאסוההמוניםבזכותרק

 .) 181(שם:הפלויטיים"ות mהכמאזניכלאתששינתה

חשדה.חוקהלוקביעתלבחירותזמניםות mלנקבעיםהרומן,בסיום
תמיכההפגנותונערכותלקיר,מקירלתמיכהזוכההחשדההקאוליציה

הטבעי.למסללוםלושובלהירגעמתחיליםבארץהענייניםהמוניות.
בכךמתבטאתיבואבאוחשדעתידכיהודואותהסימבולי,במישור
מנהיגלטובתבעלהאתעחבתהשלטןובמפלגתעלוהכוכבלששאשתו

אל-:קנאני. אז:r'~האשה,שללשמהלבלשיםכדאיכאןהאופחיציה.
"אלכנאני"המשפחהשוםהיום","אורפירשוו '"צ'חא"הפרטי,השם
שלמכינוייהאחד-אל-כנאנחךצ' ttמנגזרשכנראהייחוסשםהאו

רקנזכרתהיאהרומןלאוךראךאל-~~תי,ת mלמנשאוהצח'אמצרים.
ניתןלמלש,מהפרט',אלצאל-צפתי".כ"צ'חאלאאל-כבאני",כ"צ'חא
קולופי 18המצרי,העםואתמצריםאתשמסמלותנשיותדמויותלמצאו

חשדהלךרדשפונההמצריהעםאתהבכירבאשתלארותאפשראלויזה
חייהאתלחיותמתחילההמצרי,העםכמוצ'חא,חשדה.הנהגהעם

שלהדומיננטיותבלצתחילהכלא,במעיןחיתהשבהןרבותשניםלאחר
 , 38-36 : 2012(סלמאויאהבהלאשאותובעלבמחיצתמכןלואחראמה

השתחררותואתמסמלתהאופוזיציהארשעםהתאחדותה .) 183-182

שלחשדהלדךרפנייתוואתהמדכאהשלטןומכבליהמצריהעםלש
אהובהצ'חא, 19נפשו.כאוותלעופףשחופשיכפרפרכמהוובחיהר,חופש

חשד.יוםשלשחראליצואיםכלוהומצרים

סיכום

בנוגעלבמשאלתעטםפריברומניםמציגיםלעילשנחנוהסופריםחמשת
בכתיבתםכידומההקיים.המשטראתשתחליףעממיתלהתקוממות
מובארכבתקופתשכןרבים,לשלבמשאלתמבטאיםהםהספרותית

לידישבאלשיא-הקרקעלפנימתחתשה mאזעשד-התסיסההגיעה
כיסאו.אתלפנותהנשיאמןובתביעהובות mלביציאהביטוי
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חדש?פואטיתקןתו

רוןקלינמן,ישראלחןבוושטיי,ךדרור(עורכים: 104'הליקון'חוברת
נולדהוהיאנתון"רגעבכלהנטבחים"למעןקרויה ) 2013חורףוהן,

מצוקתעלהידיעהמולחריפהאישיתמצוקה"מתוךהעורךלדברי
המיןידיעללהםהנגרםסבלשלבהקשרד mבמיהם,באשרחייםבעלי

ברשימתוקלינמןישראלחןשכותבכפיאוביומו".יוםדברהאנשוי
חיים")בעלישלוהמוסריהקיומימעמדם("תיקוןהחוברתבפתח

שלתוךאדמותעליגיהינוםהמתבקש.המינימוםהיא'גיהינום'"המילה
רגישים,חיים,בעליונטבחיםנדקריםמוכים,נתלים,נדחסים,כבשנו
רצחנית.מחברהחלקלהיותהכוחרבחלקנונפלחיים.וחפציעדינים

שלנו,אחיםהם-הזאתהמוותחרשותשלהפעוליםשכלייתכןאיך
האנושי?"המיןבני

אלאבשר,אכילתשלכשלעצמההחשובהבסוגיהכאןלדוןרוצהאינני
פחותלאחשובהסוגיהעללהצביע
אלה:דבריםלמקראדעתיעלשעלתה

המוסרשל(והטוטליטארי)הטוטליאופיו
בשראכילתרקלאגבולות.יודעשאינו
בניכלאלאחובה,לכףכאןנידונה
המוות"ב"חרשותהקשוריםהאדם

בשואה)אדםבנימרצח mהלק(משוג

שאלהסימןמציבשהכותבכךכדיעד
האנושי.מהמיןחלקהיותםעצםעל

היההמוסרשלהמקובלהתחוםכהעד
המוסריתהרגישותאךלזלותו.אדםיחסי

חדשים,לגירוייםהזמןכלהזקוקה
עכשיוחדש.לרףהגירויסףאתהעלתה

"מודר","אחר",בתורהמוגדרהחייםלבעלאדםיחסיאתגםכלולהוא
 .גרידא)חיים"בעלי"צערשללמשוג(מעברוכדומהלגזענות""משוא
דלזבודריאר,באגמכן,(המגובהבחוברתהראלנעמהשלמאמרהוראה

שלהסובייקטיביהממד"שלילתעלנוספים)ידועיםושמותוגואטרי
פחות.לאהחברתי".מהסדרהודרתןהחיות

שואלת ) 21.02.14בשר"עם("סיפוראחרונות'ל'ידיעותבריאיון
החוברת,מעורכיבורשטיין,דרורהסופראתאבהרם,צלילהמראיינת,

משוררתאיךמביןלאשאתהכתבת'נתניה'שלך"ברומןהשאר:בין
סטייק?"לאכלויכלוה
שוםלקרוארוצהלאשהואאומרהמספר"כן.בוושטייך:כךעלמשיב
למשהומתייחסזהאבלאני,לאזהבשר.שאוכלמישהושכתבדבר

גדוליםמשורריםשםישבובמטולה.המשורריםבפסטיבלשראיתי
השמאלנים."גדוליטלה.וקציצותוסטייקיםשיפודיםעלוידרו

צמחוניםשהיוובהווהבעברסופריםשלנכבדהשרימהמונההריאיון
רקאניויפה.טובוזה-ועודהופמןיואלקפקא,טולסטוי,עגנון,ש"י-

פואט!'פוליטיתקןלתובשרלאכילתההתנגדותאתיהפכושלאמקוהו
בגדו.דשעלאותולשאתנאוראדםכלהמחייבחשר,
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מיצירותחלקעםלהזדהותליוקלבזבוב,לפגועמסוגלאינניכשלעצמי,
איסא,מאתהנפלאההייקועםלמשלבחוברת.המובאותהספרות
 .הופמןויואלנוריתבתרגוםיפנימשורר

* 
tt א;ת;נככול

ד;:ם~ר o ~הוא

ד~ליםכ.ר oמהוא
~זבוב

עדיפה"אי-ידיעה"איזו

ידעתי"שלאמהלדעת ;היהיכל;מי .""
' T T T -ז •;--ז-: · 

אחד''רגעזךנתן

קוגניטיביות"תשתיותשעניינועודמירוןדןשלבספרוהרביעיהשער
 ) 2013ישראלית,ספרות-אפיק(הוצאתהמוקדמת",הישראליתבשירה

אפשרותו(אי)האפיסטמולוג/"החיפושמסע /שקט:אחד"רגעקרוי
מוקדשיםקדומים(שעריםזך".נתןשלהמוקדמתבשירתו ;הנבואה
אתבהחרבהמירןומנתחזהבשערועמיחי).גוריאלתרמן,שללשירתם

ואומר,שוניםשיריםספרובפתחהניצבאחד''רגעזךשלהידועשירו
("התגלמותהאקזיסטנציאליסטיתלמשל,אחרות,לפרשנויותבניגודכי
אועצמו");אתלהונותשוובשובהבוחראותנטיהבלתיהאדםשל

סובלשממנוההמלטיב"סינדרום(המתמקדתפסיכואנליטיתפרשנות
(עלתנ"כיתפרשנותאו ;)"ןבאביחסישלהקלאסיובנרטיבהדובר,

שלמחקהרבעקבותמקראיות"ו"הרמיזותהתיאולוגיים""ההקשרים
השיר:שלהעיקריההגותיבנשואלעסוקבוחרהאו-בלום)קרטוןרות

זהנושאמירןולדברי .) 384עמ'לאי-ידיעה"ידיעהביןהחריף"הניגוד
"תודעהשלפעלותהעלהמעידכתירוץרקלאאורכולכלבשירמתפתח
המודעביןהפערכשיקוףרקולאהאקזיסטנציאליסטי),(הפירושכחבת"

הגותי-אפיסטמולוגיכנשוא"אלאהפסיכואנליטי),(הפירושמודעללא
לעלומומחוץהנעשהאתלעדתאדםיכולכיצדבשאלההמתמקד

 .) 385(עמ'הזלות?"שלבלבוהמסתתראתבעיקרהסובייקטיבי,

שקטאחד"רגעומבקששומעיםלקהלהדוברפונהזהבשירכזכור,

אישעלסיפורהואמההדברמה".דברלומררוצהאניאנא,בבקשה.
בשולילגעתהיהיכלוהואפניו.עלשעבר-נביאאב,קבצן,נוו,ד-

מתשלמחרתבלילהבמצוקה.האישכיידעלאוגםנגעלאאבלאדרתו
נתקףבשירהדובראבן".כמוקשהציפור,כמו"ריקנעשההואהאיש.

בשנתו"קםהאישאתמתארהואהזויהתמונהובמעיןאשמהרגשי

אתי"כזאתבמיהדשאתהיעדתילא"בני.לוואומרלידוחלוףסהרורי"
 . ,השירים).כל ,'אכרך , 127(עמ'

החזרותאתמסבירהבשיראי-הידיעה)(אוהידיעהסוגייתמירוןלדברי

שללמותושהביאהוהיאלדעת",היהיכול"מיידעתי","לאעלהרבות
כלהמתרחשאתהשנייםידעו"אילוהדרנ:ושלאשםולתחושתהנווד
יומיומימצב"זהומירון,אומראולם,נגאלים.היוהאחר"בלבאחד

אלוי"בכךכן,עליתרהמדורני".בעלוםהאנשיםשלמצבםובכאלי,
שלאמונהשלקדמוניבעולםשחיוהדורותמבניזמננובןהאדםנבדל
 .) 386(עמ' ")טיא,(ישעיהמכסים'ליםכמיםה'את'דעת

לרמיזותאחד''רגעשלההגותיהצירביןהיחסמירון,לדבריכלומר,
ידעכילנו,"מזכירותהרמיזותניגוד.שליחסהואבשיר,המקראיות

עומדלאשובוהואוהתגלות"אמונהבאמצעותפעםהשוגאמיתי
אליו.כמיההנותרהאםגםכיום,המודרניהאדםלשרות
"פילוסופית-אפיסטמולוגית"קריאההשיראתאפואקוראמירון



אתלהציגזךשל"הבחיהרכהגדרתו:ההכהר)תודתשלמבטה(מנקודת
געריןאתמהוהוהאנשויהקיוםשלהמרכזיכמאפייןהזההידיעהחוסר
מצבקאנטיאנית.כבחיהרלתיאורוניתנתאחד''רגעשלהפאוטיהמסד
לפרץוואי-היכלותהקוגניטיביתהסובייקטיביותבכלאהיכלאותשל

ובהגדהר .) 388(עמ'האמת"אתכלומרשכלעצמו','הדבראתולדעת
חתרת:שאינהאבדתוידיעלמוגדרהזההמדורני"האדםבהמשךאחרת

המשוגהיעדאול ) 390(עמ'ההתגלות"אולהנבאוהאלהדךראיבדו
אמיתי.יעדבלבדשהאובאמצעותה,

עלשכ,ך"מכיוןוזך:שלהשירלגבימרכזיתמסקנהמירןומסיקמכאן
להיקראאחד''רגעיכלולחלוטין,חילוניתזךשלעלומושתפיסתאף

הזרםשלהצחיחהערוץהאוהשירנבאוה."שללצהאושלילית,נבואה
היאהמשוררמשימתו .) 392(עמ'יבשו"שמימיולאחדבושזדםהנבואי
שברשותםשהידעלועובהדלבורותםאנשיםשלמדועותםאתלעורר
אומוכחשל"נביאהמשודדהופךזומשימהעצמועלבקבלושקדי.

המוקדמתשידתואתלהביןמסוגלאינוזאתמביןשאינוומיהופכי".
 .) 393(עמ'שרביםשיריםבספרוזךשל

הדובראחד':'רגעהשיראתבינייםסיכוםמירןומסכםזו mבד

המתאפיינתסביבוההמןוהמלותאתלרגעלוולהשתיקמנסהבשיר
אחד""רגעלהישמע.ל"דברו"מאפשרתההשתקהשטחית.בתקשורת

גרסההואמה""דבראותוההתגלות.רגעאפילוהאמת,רגעהאוזה
בתנ"ךהשגוריםהביטוייםאחדהמקראי,ה"דבד"שלמוחלשתמדורנית

עדייןלכאוהר,פדחאימה"ל"דבדמצטמצםכשהואגםהנביא.לדבר
מתבקשת:שאלהמירןומציגזאתקביעהלאחרהידיעה.בהאהדברהאו

כנציגההישארליתבתרבותזךשללתפקידומתקשרזהכלכיצד
המרדונית?היומיומיתהחילוניותשלהמובהק

המוקדמתשידתובכללדיןומחייבתזושאלהכיבתשובתו,אומדמירןו

אתרקואביאבהמשךעוךרשהואזהלדיוןכאןאכנסלאזך.של
המשוררבפנישעמדוהאפשחיותכלאתן mבשהאולאחרמסקנותיו.

הנבואהאיבדובגללנוצראי-הידיעהשלהזההמבךואםכיקועב,הוא
דדךהיאאותולשוררביותרהיעילההדךראלויהנבאוית,ההשארהאו

מוכחשת""נבאויותאונבאוית""אנטישיהרכלומדהלשילית""הנבאוה
וקובענבואית""תצוהרבעלתשיהרמירוןמכנהזושיהר .) 404(עמ'

 :)ל"עשלי,הן(ההדגשותלענייננו.מרכזיתבפסקה
לחשיפתדיוקליתדאוהאמת,שללחשיפתהכליהיאהנבאוית"התצוהר

הכליהאמתזלותיאמתכלידיעתמניעתשלכמצבהאנשויהמצב
הדיחיים,שלאמיתיתידיעהאפשהרהמקוריתהנבאוהאםהמוות.
ידיעתעלדקלהסתמךיכלוהעצמה),את(השלולתהשליליתהנבואה
משהוהשליליתלנבאוהמעניקההנבואיתהתצורהזאתעםהמוות.
טדנסצנדנציה,שלרפאים mדהחקו,לעשרמתחתבוקעשעדוומהזוהר
אתמירןומזכהזובדךר .) 408(עמ'ששקעה"השמששלהאודשריד

אותוומכשירנבואית,בהילהוגםנבאויתבלשילהגםוהיפוכו:בדברזך
ואנטי-נביאנביאכלומדהחילוניות,נביאשלהכפלובתפקידלשמש

אחת.באצטלה
נוספתפעםמסכםהואלבנה'ציפור'דאיתינוסףשבירדיןולאחד
 :)ל"עשלי,שוב(ההדגשותאוומדהנבאוית""התצוהרשלטיבהאת

שקיעהנבאותהיאלאחריםלמוסהרמסוגלאינושהדובר"הנבאוה
האמת,אתהחחהנבואהבחזקתנותרתהיאבדיקוכךמשוםוכליה.
הפוסטבעיחאנשושבןהיחידיםהדבריםהםומותוהידרדרותשכן

 .) 413(עמ'תתגשם"אכןשנבאותובביטחןולנבאיכלומדורני

המשוגשלהרפואי(במובן"החיוביים"לתכניהלבלשיםמבקשאני
"שקיעההואלנבאיכלוהשהיאכלזו.נבאוהשלחיובי")"ממצא
שיכלוהיחידיםהודואייםהתכניםשהםומוות","הידדררותוכליה",
חרב mטועללחשובקשהאי-ידיעה.שלבמצבהמשודדלהביע

"הגישהאלוםזאת.שליליתכותרתתחתלבואשיכלויםנשואיםשל
להכשירבעיקר,אחדלדבריעילכליהיאהזאתהשלילית"התיאלווגית

ממבקריהוכאחדמחדהחילוניותכנציגהתרבותילתפקידוזךאת
אתלבקרלוהמאפשרתהויאמאיךד,הציוניתהתרבותשלהחריפים

אלתדמןשלשידתואותהמדינההקמתימישלנבאויהכמו mהרהלך
 .) 417(עמ'הנבואהדמוית

זךלשנוסףידעושיד mבניתגםמירןועוסקאחד''רגעלשירבנוסף
לפגיעהגודםהאלעםהקשראוכחמסקנות:לאותןומגיעקומי''טליתא
בדיןושמעוניין(מיו"לדעת"."לאדות"הדוברשלביכלותופטאלית
בספר). 431-423בעמדויםאותוימצאהמפורט

מירןו)שלהמסהסיוםאינםכי(אםדבריסיוםלקראתכלליתבהעדה

יצירותיועלגםמירןומשעיןהללוהקביעותכלאתכיעדו,אוסיף
למעלהבציטוטהנרמזהחוק"שעד"לפניסיפורועל(למשלקפקאשל
האושלדבריוהמשפט),ספדועול

מוסיףאלא,זך.עלהעיקריהמשפיע
שלשהטרגדיה"בעודמירןו,אוומר

הטרגדיהאי-צדק,שלטרגדיההיאק'
מכשלנובעתזךשלשבירוהגיבורשל

שלהמשללועדת.להביןאינטלקטואלי
זךשלהמשלמולדי;משלהאוקפקא

עד .) 435(עמ'אפיסטמלווגי"משלהאו
מסתו.שלחלקבאותומירוןכאן

גםמעדיתתיאוריהכלכמוובכן,
במבחןלהציבישפשרניתתיאוריה

'רגעהשירקריאתמבחןקרי,הניסיון.

ןדמיחן

עוד!
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 ן)!ו/rי'להיפההשיראתשוובשובקארתיאחד'.

חשלבמסההקריאהבמהלךזךשל
אםכלל mבטאויננילואחריה,מירןו
פניעלעדיפהעליה,ממליץשמירוןהאפיסטמלווגיתהפשרנותדווקא

הוא,נהפוךהפסיכלווגית.אוהאקזיסטנציאליתהאחרות,הפשרנויות
האנשוית-רגשיתמהחוויההשיראתמעקדתזופשרנותכילינדמה

"משלשאיננומפנידווקאוניכורריחוקשליחסכלפיוומקבעתשבו
הכרתי-תעדותי.אפיסטמלווגי","משלאלאמוסדי,מולדי"

כנרמזנבואיתידיעהללאהאםעקרונית:שאלהנשאלתעו;זוזאת
כן,עליתדהזלות?שלומצוקתובסבלולהנידמסוגליםאיננולמעלה,
"לאמאיתנו:זאתדושרתאיננהעליהלהסתמךמרבהשמירןוהתוהר
ובלבךבפיךמאדוהדבראליךקחבכילים,מעבדלואהיאבשמים

"ביקורת(שלמעמיקהבידיעהצודךאיןיא-יד).ל,(דבריםלעשותו"
דקשלאוטוב,ישראדםלהיותמספיקכ,ךלשםהטהוהר")התבונה
יודע.שהואכלהאושוקיעה""הידדררותומוות","כליה

מירןואומדהמסהשלבסופהכיאצייןהמחברעםצדקלעשותכדי
מןנדדהואכאשדהפואטיבעלומומהפך"חלזךלשהבאבספחכי

שלהבהיהרהצעבוניותאלשרביםשיריםשלהשחואiדפו;ךלבןהעלום
האוהארשןובספדושכבדמשוםזאת .) 451(עמ'הודבש"החלבכל

למעלה).(אדההחוק"לעשרמתחתהבוקעהזהורמן"משהואלנצמד
יונהעל ) 164עמ'השירים,(כללמשלבים'תמיתני'אםבשירכןעל

האולובסוףהקשה,בדךרבטעותו"להכירבוהדוברכברמוכןהנביא
עליו"הטילשאלהויםהמשימהאתעצמועללוקחתבולחזורנאלץ
 .) 476(עמ'

רומזורקבומאדיךלאמירןושגםחשד,נשואשלתחילתוכבדזאת
 .) 478(עמ'ציונית"החילוניתהתרבותשלהאנגוגיתהתשתיתזהוי"כי

אודתיתלומדשלאהנפש,הותרוממותהתעלות(יוונית)אנגוגיה
 .כאןנקבעכברשכיוונואףנפדר,לדיןוענייןשהיאמשיחית,

מרץ-אפריל



יהדוימערבי,לבן,גברשלחטאיו

וייס,חייםעודךביתן,זמוהר(כנדת,נמדדארובןמאתנחרבאשרהבית

האוהארשןוהשניים.ביןקשרישכיאםחרב,אשדהביתאינו ) 2013

בברקוליןאוליסןודייצ'לובנותיהםכהןאוכדררליכהדלשהפטריביתם
ביתכמובן,האו,השניאוילואכדרר);לשהוריואותל,לוטדשלביתם(וגם

בניוהתאומיםמגלדיחודכןוגםשוני,ארשוןבחורבןבירשוליםהמקשד
קדוםשנהשהתחילהדומןמסתייםשבוהשנה 2001בשנת-9.11ביורק
אותו.מבשדכמוהואולכן

אכרדרלשהידרדרותוסיפורהיאשכנהפנילעהמשתערתהספדלעילת
נאהיהדויגברהשואותית,לתרבותמעוךדכפרופסורמעלתוממרוםכהן

הקיוםלתחתיתהעשכווית,יוקריתחניוההוויהשלהתגלמותהאולגנטי,
מהומדעו?למההשאלהתשאלתממש.שלשיגעןולסףעודהאנשוי
הזה?המעשהסיפרושלהפנימיההיגיןו

עלהגיבורשלהחזיונותהואהארשןוהרמזהדומן:לנומספקרמזיםשני
הרמזהסיפו:רבגוףהזשרויםהכיפורים,ביוםבמקשדגדלוכהוןעבדות
הכיפורים)(ביוםהעבדוה""סרדבדברמהמקורותטקסטיםהםהשני

הספ:רפרקישבעתביןכלשונםהמשובצים
 2000שנתספטמברבחשדו"בשישהכימסופדהפתיחהבעמדוכבד

שבעתוכליורקכיוהגדלוההעידמעלהשמיםנפתחו
אלמתועדויםאנובהמשךומידמבעדם".נגלוהרקיעים
ארשוכהן,אישמארה-כמעטשקופהבהיהר,"דמות

 .) 11(עמ'זהב"שלמחתהובידובדבמצנפתצנוף

 64-בעמדוים(למלשהמקרוותמןהטקסטיםאוילו

שבתלמדוכיפור)יום-(היום"יומא"ממסכתהם ) 65
שבהםשהחשובדים, mמאקובלייםמדשדייםובטקסטים

מבליהקדשו.האד"ילשהגלגלוים""עשדהואלענייננו
 mמטכיבקיצורנאמדהזה,המפותללסבךלהיכנס

עובדותחטאיםעללכפרהיאאדםעשובד"הגלגלוים"
ותתעלהשתשובנפשואתלותקןהקדומיםבחייושעשה
הנפהדהםאפאו,החלקים,שנייותר.גבהוהלמדרגה
בשבעתהגלגלו.שמסמלהותיקןוכיפוריוםשמסמל

שנעודוגלגלויםכמהכהןפרופסרועובדהספדפקרי
תחתאותםלמקםשוניתןשחטאטאים mעשבדהעבדותעללכפר
נחרב".שאד"הבית mהכות

חטאיובהםהללוהחטאיםשרימתאתמונהככלוו,דובוהארשןו,הספד
צמחתלעה("המשקיפה mאנלשהפאר mדיחטאייורק,כיוהעיד

להתפלעחלדלא("האוהגישוריןחטאיפאדק");דיבדסיידלשהירוקות
השפיעו("הגירשויןהבנותהזנחתחטאי ;)"ולשהקנוהחיחתמתחשות

מפרימאמרלמקארהעדתזחיחותחטאיהרסנית");השפעהדייצ'ללע
("המומחיותהאניןוהבישלוהארוותניהאיחחחטאייוקרד',ב'ניועטו

נשיםעםחטאיוהאקדמית;היהוהרחטאישבד");חיתהלשוהאמיתית

ספרות");מבקדותעת,כתבישלערוכותאקדמיה,נשותיפות,("נשים
ועדכנה.צעיהדמהדימה.חיתה("היאליאןלשוהסטנדוטיתעםהדומן
"אנשיהכנסתבביתהתפילהעזיבתחטאוניצתי");ךרעודגעבלויה.גזהר

עוחוחמנטיתפגישהלטובתלשום"
כמדדיךחטא"שבובאיברלוקה"אדםכיחז"למאמראתנאמץאם

"החטאים"מןאחדכלעלכיצדלאדותנולכבספ;והאירעוים mלששד
כמגלדבהמשךמתאורתיורקכיובסביבתו.אובגופואכרדרלקוההללו
משםאותםאלהויםויפץלהתפקע,עומדהעידלשהמותש("לבהבבל
חזיריםלדירהופכתלשו mהמפאוהדיהד ;) 93עמ'האץר",לכפנילע

בפינותמשולכיםהיומכובסיםלאוגרבייםתחתתיםמזהום!היה("המקום

נחר.::אשרהבית
בדכר jראדנ
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חלדאינואכרדר ;) 449עמ'בכידו",נערמוצוים mלאאוכללכיהחר;ד
("פתאוםומתגעגעבדדוש mבתודייצ'לעולגרשותוליכהדלעלחשוב

המספראתחייגוהאצעבותליכהד.מישהו.עםלדברצרהמאדוהאו
לבתו:גםוכךליכהד.""שלבקלוהלוענההמשיבןובבחקלין.הביתשל

לשהמספראתלחייגאוטומטית,והתחיל,השפופרתאתהדים"האו
אליההתגעגעהואבבית.לאהיאמצלצל.הטלפןובפדינסטון.דייצ'ל
חטאיעלהרבה);עודו ,) 212(עמ'בתו"לואאמוחיתהכאילופתאום,
מצליחכשאינוחמודכתיבהבמחסוםנענשהאוהאלגנטיתהכתיבה
צי. m("שתים-עשהדעתלכתבשהבטיחמאמרלסייםחשדויםבמשך

פסקהלכתובמאשדבשחייהלמגשתעלתאתלצלוחיותרקלשוהד.אף
עמ'לעיניים",המוחביןלורבץעונודכבדמסךבהיהר.מסדורתאחת
שבדבנתחנענשהאובכשד,ומומחיותוהארוותני mהאידעל ;) 356

שלהתחתןוהמדףעללורבץהבשר("נתחכסיוטאחריוהרדוףמגעיל
בימיםוכן ;) 493עמ'עלר",ענקי,מיןאיבדכמובדיוקנאדההאו ..המקר:ר
הואבקרביו.התנחלשבחילהשלאיום("גלוהקאותבחילותשלארוכים

ומהידחריףזדםמקרבוופלטלתוכהראשואתתחבהאסלה,מלוכער
משפילהבהחדהנענשהאקדמיתהיוההרחטאיעל ;) 423עמ'קיא",של

נשים,אחדיזודיו mהגוףהנאותעולאליה,נשובשעדומתפקידו,ומבזה
שלמלאה("כריתהסירוסשלסיוטיםבושמעודדתאורלווגיתבבעיה

לשמזלו ) 370עמ'מלא",סירוס .המיןאיבדשולהאשכיםשלהערמונית,
ויותריותרעצמוחשהנאההיהדויהגברהכלובסךמתממשים.אינם

מזדקן".יהודי"אדןו

בתשובה,חזהרעלדומןאינונחרבאשרהביתכימידלומדצדיךכאן
הגיבור.אתהפוקדיםבירשוליםהמקשדחזיונותאףעלציוני,דומןלאוגם
ומסתייםחייובאמצעהגיבוראתהפוקדעמוקזהותמשבדעלדומןזהו

עובדשבוהאחרון,השביעי,הספדהואד mבמיקשהתיקון.שלבתחילתו

לאכלומסוגלאינוהאורמזנו.כבדחלקםעשלונפשגוףייסודיאכדרר
m משלחכהעדחיתההוכתיבהלכתוב,מסוגלאינומתמדת,בחילהש
אותועחבתליאןומסריטת,טרופהשינהלישןומרבההאוהעיקרי,ידו

לשברבהדרגההוופךומלוכל,ךמחנחהאואליה,להימשךשחלדלאחד
בטלוויזיה)סומסום"ב"דחובלצפות(מרבהאינפנטילילשלבונסוגכלי

האחרוניםבעמדויםהמציאות.מןמנותקתפקדו,אישלבועהבתךושווקע
הוהיכלהדידהכילונדמההסופיובשלבהתאבדות,מחשבתאףבועולה
שבעור"."זהעצמוהואוכיבלהבותעלוים

הפורצתדייצ'ל,בתו,היאעצמומידיהאחרןוברגעאותושמצילהמי
בומטפלתהיאשלה.לטלפוניםהשיבלארביםשימיםאחדילדיהד
בבדיקהאחדיהחלויםבביתלחיים.בהדרגהאותוומשיבהקטןכבילד
כהןשפרופסורים mבט"אנחנולהם:נאמדעצביםלמחלותמומחהשל
שלהדינאמיקהאתלהביןעדייןלנוקשהאבלנפשי,משבדשלסוגעבד

הסימניםלנוחסדיםאבלשם.קהדצרינימאדומשהולשו.ההידדררות
כאלהדבריםפסיכוטית.אפיזהדולשאועצביםהתמוטטותשלהרגילים

המטופל"אתטלטלכלשהוחיצוני mככאילונאדהזהלפעמים.קודים
 .) 525(עמ'

שזועקאארעליןו.כוחשללהתערבותכאןרומזשהמחברבדוד
אלאבאמת,דופןויצואגדלומשהולמעןאיננהתכליתהשכלהתערבות

ללמדחזרהאולמסללום.אחדאדםשלהפרטייםהחייםהשבתלשם
הדוקטורטאתתסייםדייצ'לנחשק".לתפקידחשדמינוילוניבאואוף

אחדיוםתהרהאלויליאןזוגה."בתדחנטאלאביעםלגורותעבוד
לאאותושדרפוהוחזיונותנפש.אהבתיאהבשאכדררלזקוניובןלוותלד
הספד,למעשהמסתיים,ובכךהתיקןו,נעשהבכך .) 535(עמ'עדו"ישובו
צדיךהיהזומטהרלשםהאםהכל?זההאםה: mפתנותרתהשאלהאלום

ממסללום?השמיםצבאאתלהטריח
הםהנורמטיבייםהחייםלפחות.אותימאכזבת,הספדעלילתזומבחינה



לשהגתמדידב mככאןשהופלעחמהאבלהיהחת,לשאידיאלאמנם
אנודרו mאכמעטהאושבסופוכהן mאנמשהו.טדיוויאליתמטהר

עשב:רהמשברלמעטשבתחילתו,
שפהעבלמרשכהמספרהאונמדדבספ:רדניםמחלקיםנהניתיזאתעם

ביושלנהרדיםתיארויםבספרישמובהק.הומרושו mחהדעיןשעיהר,
קוקטייל),ומסיבות mמסעדבדים,נשוה(חדדיבההחייםהווייתלשיקרו,
בתיברכבת,אליוהנטפללמלש,לינדבאום,היימן(היהדויאדםבנישל

מהדקאוצייןלפרט,אולכלאעודו).לשוהאתיבדסיטהנשיאבתסטין
מתפקיחכהןפחפסרולשה mההישיבת-הספדלששיאוהאושעביני
פוסט-מתדויים,דריקליםמצריםבידיהשואותית,לתרבותהחוגכארש

"לארסהאומהםאחדהאמריקאית.באקדמיהבכללהיוםהמלשוים
הכיר mשאנהחבהר,למעדיבפקלוטהזטורמצרההעציהכדיסטופדסןו

אירעולעחךשביקשהאדם',זכויותלמעןמוידם'קבצותעםהמגעיםמן
ניקלוהןאחחתמשתתפות .) 344(עמ'לשו"בחוגינאיפח-פלשתהסבהר
 mחוקלוקראוה,דונההתיכןו mהמזללימדויבמחלקהמצרהאוטמן,

אנטי-עמחת mעבלשתיהןמגהדללימדויבחוגדריקליתפמיניסטית
שהפךבמיעוטאברחהיהמלכתחילהכבד .) 345(עמ'חריפותישארליות
שידיד"ד"דלשלפגישהה mהצטדפעםלגמדיסיכוילחסדבהמשך
שהופיעהפוסט-קלווניאליים,ללימדויםמהפורוםעציהדמצרהזמינאדה
(עמ'ית" mמסוהדויתמכנסייםובחליפתארגמני-זהובבסאדילבשוה

346 (. 

אישית,אנדוראתקפה mהמדיחים, mעמאתשהציגההיאזמינאדד

המינוייםהאדמיניסטרטיבי,תפקיחקד"אלמים. mחסדובאופןישיחת
הקוידקלוום,עיצובאופןגםאלאהישיבות,אתמנהלהאושבוהאופןלשו,
אלהכל-השוניםופרסומיוהמחקירתעבתדוולוהצראות,לקורסים mהשמ
עהמיהד,ובגילמעדני,לבן,ו mהילשהגמונית,חשיבהלשתצוריםהם

תועבתזמינאדדעטנה.שוויןו",אילשומשחזרשממדשיחהמכתיבים

סטנדוטיםעבדומדכא,לואמצעים"גדוםהחוגבשארבמקומולהציב
הקלו,לחסדיקלוהלעניקלבנים.לואקויוידם,נשים,כפיפתm :iמקבצו
לששותפטדיאדכאלי!דיכוישנותאולפימאותבמהלךשהשותקולאלה
ונעצהעלשותהגדיהללדקאחה ...בארשםהנהנוזמינאדדשלחבריה
 .) 350-349(עמ'נפש"שאטמלאמשאיםמבטבאנדדו

הסוגיהאלויהיאזוהיהדוי.המערבי,הלבן,הגברתדדסהשותקנמץח,כך
בעיני.ביותרהמעניינתלפחותאוהספדלשהאמיתית

להתנגדלהשתחרר,

 > 2013מעשני,דודרעךדוכתה<הצואתרר mמש rפייתתןלשספחאל

מאהיעשכרה ) 08.12.13('האץר'גלהידבמסוףעמואיריןו mעבקבהגעתי
"אלפןייכי mאומסעל ." mדשגשילברוגנים"גם mmהכתחתסעל

נהוגאלשהחקזים,לשסיפםרואתאלאהחשלים,לשסיפםרואתמספר
 : mאשהלאלחתבתשובהאומדצעמו rפיהוספתור".האקמדהיבחוגיחלבב
 mהלימפתההזנשמעת.ליםדצשעוקיםהלאלשהעצקהאיךי mא"עניין
וגםאשניםעבדומאלהחדרכיעבהדו,חציאזתאלבשהתה, mעבמ
גםע"ל)היקודה",("הלצרהיבסיפרונופר mאשומכמו . mתחשושיהלם

 ." mדגשישלברוגנים
"שהתה","האחד",לעהברהאלצנובים mכבאמתכיי. mא rעניהזההנשוא

שמכנחכפיהנמדוטייבם","האנשיםלעמאדוומעטוודכמה"המדדו",
אלוםהשיארלית.החבהרלש rבניודובמניידחבהשםבאיריןו,פןיים mא

מסיבהקוודאמאדוגנשעיתיהספ;ראתלקאורשכסיימתיברהלשבסופו
באמתאינםכביכלו,ו"הבדוגנים",חקזים,אינםכביכלו,"החקזים"כיזו.

כברוגנית).ידתורבמגלדזוגהןבעםהגהדנופראתהלגידר(קהשברוגנים

דד" m"משבסיפרוברידהזאםהאחכים,הסיפירוםגיבירוחבהאו,נהפךו

אסף,בידהם mהיקודה""הלצריהבסיפרונבדהזאוםהספח,קיורשמו<לע
טםרחנםבחייהם,בדרשעולאעשדוצבא,אחידעציירםהםעומיד,פיש;ר
לשומטתור mאשיפחסידהוםבחיים,ידעבחחטוםר mשמפחהקימו

לשו mמדזואם . mמטופשלטזיוויהסmדדהןהלשםשהיחהתאשויממש
אדלגה.מקוםיש , mהבאשבניםכתפיולעעהלואתשלאתעהתידהדח
בדריגםשחכךונידתודהים.חשבתםלע rידעשחימהידוו,שנופלדחהזו

הביתהשבהשכאוהסיפרוים,ביןי mהשממעשהאודד" m"משבסיפרו

שייכיםחשב,באמת,"למיאביו:מלותיצבבמןחעוממסיבההסיפרובסוף
האובבנק?לושישהכסףבחבאמתמילשהמחשב?הכיסא,הזה,החדר
בדועצוםמשהולשהפוכה,חגמה mבאמעצהמשחבהאתלסתרוניסה
מצוא.אינוכומבון ) 79(עמ'לו"קדואוךלועבלום,קיומואתלוקדחשב
אחדיחשדויםשמתהבחיים.הולציחצעמאי"היהעלומתויפתח,אביו,
 mסוכנפתחןכאחידחשבןו."אדייתלמדכבדמהצבאשהתחררהשאו
חוורים.וגרפההטירהלשוםהסכםאתשניהלצמצידם""יציאת mנסיע

לש("תחשוההספדאתהמשבח ) 17.01.14 (ספירם'ב'האץדהצרוגעומיד
יתתןלשהסיפירוםקבוץבהקאירהאתלמהווסיפקואופילו mהתתש

"בתברתוכידד", m"שמהסיפרואתבסכמולקבעוהאוגםאנץל ,>" rפי
הזהתובמסרדקזףועלמדוצדיךמהצבא, mשהחאלחדגםאםד,שבה

מובסת."חלהלוכאופציההנעירוםתחניצבתהנשקוה,
מרמתםאמבהגםנסופההגיבירוםלשם mדמגבללאדלגה

לעטמי,אחהדי.אלמאדושהיאהספדסיפירולשהספתורית
מתךועיןו")ו"יםודד" m("משטבויםסיפירוםשניקדבושי

הוסגנןושלהןומרתהאחידםבאעברתבו.הלכלויםשישה
mמילתומילים,שגאיותעירכה.בהםנשעתהאלכאילויה

חגמאתו:כמההנהכמעט.עמדובלכחוורתוחביד mשימשו
המופעייםחהיוו"ו"בעצהרפתקה""בעצהציחפיםללשמ

נשבהשכהתח"פעם,השארןו:חמים.בשמפטיםפעמיים

"פעם,>שהוני: 137(עמ' " ...בכלוהיההרפתקהשכבעצ , mאח
חיווהשכבעצאפשיר,נמדההוכלו mאחנשבהשכהתח

השכתרה mבומקומםמהציחפים .) 111(עמ' " ...בכלוהיה
אלבבלכ.היהחיווה"ו"שכעטםהפרתקה"כ"שעטםהיא

וודכמה.כסף""בעצ"חווד","הןו",אםכי"עטם",איננובעצ

"מההחוור?""מהבשמעמבעצ?""מהמהביטיולכאןהלגתגלהשאונאדה
בציחפיםשמעמותו>חוסר(אומשעמתוולעעמדב mשהכמלביהעטם?"

שגאיתוברתואלבמקדוי, mהלייכלועבידניבחלשדניסיןומאלי,לשו.
"מהשהימשו-ל': mובאהפלעושבםשגיושימשולמלש,כפשןטו.שלןו
 m"לצייבמקםו > 152<עמ'חשד?"מהשוללצידוחמההליתויכלועדו

אחה(אגבעומידהחבהאומדהדבירםשאתעטלןואפשרחשד".השמו
אלבשלכתו,מובאיםהוםהיקודה")"הלצרהיגיבירוrבהומשיכלחשבןו

שעללתו ...מהשוללכתובאומדההיאלהאואפליוכיפmוא.נחמהזו
למכיבהמיניו ...המיניואתשעיתי"בסףוהאי mאח mעטוכחמה.שמהו
אוומידםעבנןיישוגיםשבריםעהבוהד .) 176(עמ'בלבומפידל"שערעשד

שגיושימשואובספ:רגםשיופעימחייבתאינה"מיונ"במקום"מיניו"

השאושמהמדגהשיאניזמןכמה"כבד : mאומנופר ."וא"החיברובמילת
(עמ'אתוך"עמנןיילאפשטואבסטקרטיידןואולשונמהפתניאןואואל

מדגשיהאניבדזמן"כבדכך:לכתובצידךההיפשטוהזשמפט .) 188
 rעמניאלפשטואבסטקרטיידןואיננואולשנומהפנתיאןואלהשאושמה

אתוך."

חוודתעטתולעאלבהקארו,אתבןהאלאהאלש mבדחגמאתועדושי
עבבירתמכרובשמפטבלככעודי,עהלי:ראלשאי-אפשרבתחביראחת

עהיקיר.בשמפטהנשואאתהנשאויקידםטפלים),שמפטים(הכללו
באס-אתוושאלעמידאיתההארשןומהמפגש"שכחזרלמלש:כותבפיין
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הראשןומהמפגש"כשחזרלכתוב:צודיך .) 155(עמ'עדתו"מהאם-אס

עשמידחלשובנעטהללבטבוה:סיבהלכך(יוש "" ..עמידאתוואשלאיתה
בלככמעטמופעיבמשפטהמיליםלשהזשגיוסרדאיתה).שנפגשהזהאו

בספ:רהמרוכביםהמשפטים

לעהמספרעיןו","יוםמהסיפרוביתורתהניתיאהבתיהספדסיפירומלכ
 mהמזלעעיןוליוםהתאורסיוםאלחדהמגיעיקרובניוישארליסטנדוט
שמדיחקשישאמירקנייהדוילאיונטפלקלוומביה.באתיבדסיטתהתיכןו
בכנסיםכבדשבקיהיהדויליח.ומתיישב )"?חאלרי,.י?t~"(ישארלישהאו
 ,"נ~אה"(מהקלהעורבישהאלתוזמןושכמגיעפחבק,ציה.מתכנןללהו
את.תופסעלבח,היהידומתפץראשלתו,אתשלאלוקםהיהידו)בפי

היהדויהג'יהאדיסטים.ולכאיאר,ןחמאס,לעבמתקפהופתוחהמיקחפןו

אשדהביתלמהלעהנסקרנחמן(שכמוהכנסמארגניבידימהאלוםמסלוק
הסטנדוטאתגםאחירוגדרוהואוקוחא)ישארלאהודיהיואלנחרב,

האוהסיפרולשהמשכועמו.צלאתנאלץכחרוולעולשבשותוהישארלי,
אנשוית,קברהביניהם mנצואוףיקרובניויחידומשטוטיםששהניים

הקשיש.היהדוילשובדתחיולעיבתוואתמגהלשהישלארילאחד
בתיארו rמצטיהאוסיפרוי.כישןח rפיליתתןשישמוכיחהזההסיפור
שלהןוגםבמיטבו,שהאוובמקוםקדה.צעמיתובאיתויהפידחיםמצבים

כשאדמסקנה:צשדיך).כמועריכההפעםעבהד(אלויבהרבהטובהלשו
יתורמעניינתדמתונהשעמשתח;ורגםהאועללוםיוצואמתגברהישארלי
משתבח.הוסיפרו

מעדונתובחיחת

תהייה:ביעדדו ) 2013פדרס,(הצואתבחיתתלצגובעןדלשהיפהספח

תכניתלשהביטיועצומתחשבןולעבאהצנרוישלכלווהאם
וכתובחיי. mב mתברותיפעילהאולצגובעןדכימצחעהטיפהגבלע

לש'קדה',וביקתרולשיהדעהתכתבלשעוךדומתרגםהאושעב.מבאד
כתבלע'ערב'.הצואתומייסד"כשויאמהלשאם"שחהדולשיהדאסופה
"שבירומצדדובוכים""הכתויבםתרבתוגנדיצואהאוכיאנמהעהת

האסופהלעהקיים".הסרדאתלכעדבמטהרבתעדוהחקרוח;ןדושחתרו,
הגעזניתוהתגובתוגנדלמחתוה m"מטכינאמהשחהדושליהדהמתרוגמת

 mמתעת'ערב'הצואתכוילשילאר"מאפירקההלגיהר
מתרוגמת.שחהדושיהדלשנוספיםספירםלהצויא

מדימעטישלצגובלשהארשןוהבןחשיידובספרהונה
אמתהמשללכות,שיהדכאמהרזו,זה.מהסוגמהפכניהלט
כתצואהאובמקביל,אלבשהיהד.זרוישהירמאלכתלע

מא:דומענדותגםהיאמכה

כמשהדומכישרויוהתפעלתילידי,הספדאתשכנלטתי
מדדו"."משדדולשעודושאדתיםבספירםנידרדידבר
עששויםשיש(כפילפניושהיהמהחלחםבאאלהאושכן

שאףפאוטיקה","עדסמחבתרומשידדוםלמלשזאת,
משכילכמשדדוהאו,נהפךוהכזירו).ספריםשרפתלע

הספדשםכבדקדומים.נדבכיםלעלצגובבתהתבךר

(את " ISJelection"בחיתח,כך:לעעמידשפותלשבשו
וגםיעדואינניבאמעצ,המופעיעברבית,שהםמשמעתו

משמעויתויושתיאתמכילעבבריתה"בחיתח"הלקליח).אפשתחליאין
הקיורעשדלשאףאולוי The Choicesשבםנוסףשידלשוגםבאגנלית

בחיחת. rבהמתלבט(המלט)מתמקרלנסיךהחמז"תמקר"
דיץ',(אדדיאןיעחיםממשדדויםומובאתובעהתחמלוויםמעטיםלאשירים

מהעודו),עודוהופמןיאולמירוסןו,הזתנןהבילטס,לקורה,גסדיהפידדדקו
האישהירבלכילשהיטהומעדו.מרוכבמשדדולפנינוכיכךלעשמצביע
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אינםלשאורם"הדבירם(כבהומתים):במיליםהשימשולמלש,חפי.אלל
לע~פרו'~עתאו:שתה;במשמעתוששרואתוואושוםרשאםררכאשםד",
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מחלחלעודהצינורשלוהחושךלגמרי,שקופההצינו;רבקצהמיםשל
לפעמיםמתעגלת,מהגבהת,אומץ,קצתאוזרתהיאכךאחרדרכה.

מהחלוןהשמשהפייה,שפתעלנתליתמהססת,לאחור,רגעחתרת
עתבת,היאואזדרכן,משתקףשלםשעולםטיפותישדרכה,זוהרת

לראותבה,ולהכותפתוחהכפהלהושיטטובהכיהזמןזהלכיור,נושרת

היאגםמשקפתמהןאחתשכלזעירותטיפותלהמונימתרסקתאותה
שתיעלם.לפניקצרצרלרגעהשמשאת

שלהקטנותההנאותעלכשדיברנופעם,זהאתליהסביריחיאל
חושבת.אנילפחותככהאואותי,לתקןנהניתלמשל,שליאמאהחיים.

הנהמגיעהכשהיאיוםכלכימקלוקל,בישמשהוחושבתשהיאבטוח

חדשמשהומצואתהיאאומרת,היאככהלי,לדאוגכדיבצהריים,

קופסאותהשטיח,עלהחתוליםשלהשערותלדאוג.צריכההיאשבגללו
לאשאניהעובדהבספה,שנקערהריפודבכיור,הריקותהחתוליםמזון

כמהמדהיםאליו.הלכתישלאהשינייםטיפלומהבית,מספיקיוצאת

אחד.בנאדםאצלבסדרלאלהיותיכוליםדברים

שאניחושבתהיאכילזה,קוראתהיאככהבי,מטפלתהיאכךאחר

היאשמונים,בתכמעטשהיאולמרותלבד.לעצמילדאוגידועתלא
אתמטאטאהלופעמיםלמכונה,כביסהומכניסההכיור,אתלימרוקנת

כברהחתלוים,שלהשערותאתלהורידחוץ,המטאטאעםהשטיח

השערותמכלשטיחלעשותיכלו

עבודה,קצתליחוסךהיההאלה,
פורשתהיאכךאחראומרת.היא

 mלנושוכבתהספהעלנקיסדין
היאהכלאחריהטלוויזיה,מול

אחריליידאגמיצעיהר,לאכבר

אפילויודעת,לאהיאתלךשהיא
שלחהשהיאהרומנייההעתרתאת

לסבוליכולתילאכיגירשתי,לי
וכלבביתפהלימסתובבתשהיא

וממלמלתבלשןומצקצקתהזמן
ברומנית.לעצמה

כלדאוג.מתעסקיםלאחתולים
ומורכבלגמריפשוטשלהםהעולם

לושישיחיאל,מוחלט.באופן
שהגיעושלפניבחיים,ניסיוןהרבה

להיותמעדיףהואהיוםוגםרחוב,חתולשלסוגבכללהיהאצלילגור
מהלךכשישלדאוג.המילהאתמביןלאשהואאומרבחצ;ובשמש

בחצר,אותךומכסהזזוכשהצלונהנה,יושבפשוטאתהצרי,ךשאתה

אין.פשוטאזשמש,איןואםשמש,עםלמקוםועוברקםפשוטאתה
יכוליםאולהיות,צריכיםהדבריםמאיךענייןכזהעשויםאנשיםרק

שיהיו.ראויאולהיות,

מהספה,מקסואתסנובולאתמזיזהכשהיאאמאאומרתארבל,דוקטור
שםכמוני,אנשיםבשבילבדיוקתקווהבפתחנחמדמקוםשישאמרה

עםמהאבלשקטה.למותתוכלהיאככהתלך.שהיאאחריליידאגו
לךיהיהלשם?החתוליםאתלהביאלייתנושואלת,אניהחתלוים,

שינקהמיויהיהלדברמיעםלפחותלךיהיהאומרת,היאשם,נחמד
לך.ויבשלבשבילך

עםרקהאחרים.עםגםולפעמיםיחיאלעםהרבהמדברתדווקאאני

עללדברמתחילהאנילדבר.מהעליודעתלאפעםאףאניאנשים
איזועלנעצרשלהםהמבטדקותשתיואחריאותי,שמענייןמשהו

הםואזלעוףשמתכנןזבובאיזהשםראוכאילושלי,לכתףמעברנקודה

פתוחיםתריסים

אפרפרצבעןהויוםכחולותהיושפעםעיניה,הספה.עלשוכבתאמא
שותקת,כשהיאעכשיופניה,עלהקמטיםמעט,פעורפיהעצומות,עכור,

בכתמיהמוכתםהצהבהב,העורלתוךיותרעמוקשקעוכאילונראים
נושמת.שהיאבטוחהלאאניזקנה.

המגרגרתמינוי,שלהרךגבהעלמונחתהספה,לצדהשמוטהידה

החתוליםשארבה.נוגעכשמישהותמידעשוהשהיאכפיעדין,בטרטור

עלשלמראשותיה,הכריתעלהספה,מסעדעלשרועיםאותה,מקיפים
מסלקתחיתהודאייכלוהחיתהאםהמצומק.חזהעלהמדלדלת,בטנה
אותם.

בצהריים,נכנסתכשהיאיוםכל

לגרשהחלונותאתפותחתהיאמיד

כשהחלוןהחתלוים.שלהריחאת
יכולברחובשעוברמיכלפתוח,

אבלאותי,ולראותפנימהלהביט

היחידהדברשממילאאומרתאמא

חתולים,האואצלילארותשאפשר

שותקת.אניאז

שניפהללכתאי-אפשרהרי

היאחתול,עללדרוךבליצעדים
אפשרמילא,אחדחתולמתלוננת.

מגרשיםהםשניים,אפילולסבלו,

מיאבלמהגינה.הנחשיםאת

שישחמישיםבתרווקהעםיתחתן

חתולים?עשריםלה
ושלושהעשריםליישבעצם,

הואהעולםבשבילהבפרטים.לדייקמקפידהלאאמאאבלחתולים,
אלי:שקשורבמהד mבמיוברורות,גדלוותצורותרקבהשישתמונה

אוהבת,מאודשהיאמיליםצירופישניהםפעם"אףו"אתתמיד""את

לפניהם:"למה"המילהעםכללבדרך

לעצמך."לדאוגתתחילישיער?צובעתלאפעםאףאת"למה
יפהמשהולךאיןמכוערים?כאלהבגדיםלובשתתמידאת"למה

שמלה?"לךשתקניכדיבפסחלךשנתתיהכסףעםעשיתמהללבוש?
גדולות.צורותרק

החתלוים.שלהמבטנקודתאתמעדיפהאני

שלאוסףהואהשטיחקטנים.פרטיםמהמונימורכבהעולםבשבילם,
ברווחיםנמלה.לצעודעללוהמהםאחדכלשמאחוריבודדים,סיבים

כשמתמתחיםהציפורנייםנתפסותהספה,באריגוהערבהשתיחוטישבין

דומהאינהטיפהואףטיפה,אחרטיפהמהברזמטפטפיםהמיםעליה.
מים"טיפותשתיכמו"דומהלחתלואומרתהייתאםלרעותה.בדיוק

הנחאתעתבתכשהטיפהמדברת.אתמהעלמביןהיהלאהוא
קטנהגבעהרקעדייןמהפייה,החוצהמציצהבזהירות,מתחילההיא
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משהו.לעשותאולאנשהוללכתצריכיםשהםנזכרים
היאגםאבלשלי,אמאהיאאיתישמדברתהיחיהד

איתי.לאעלי,אואלימדברת

הדרךעללמשל-לדברמהעלישתמידחתוליםעם
שעלהמחוספסהאפורבבטןופוגעותהשמשקרנישבה

ואיךלרחוב,הגינהביןשמפרידהנמךו,האבןקירראש

וכמהקטנהאורלנקודתאזהופךזכוכיתיחלוגרגרכל

שהואהחוםאתלוספוגשטוחהכףעליולהעבירנעים
מצומצמותעינייםדךרביחדלהביטאולעלום.מחזיר

לוקוםלהתאמץכדאיאםלוחשובלאטשנשורעלהעל

בלילההמחשבמלולשבתפשוטאואחריו,לרדוףכדי

עלהעשרותאתשמשוךהסטטימהחשמללויהנות
המסך.לכיוןוהזרעו

כשהיאאומרתאמאהאלוהחיותמכללהיפטרצריך

יקבללאמקוםאףהספה,עלהנקיהסדיןאתפושרת

אניאלוישוערות.לכלךוהרבהכךכלאיתן,אותך

אי-אותם,לקחתשיבואוחייםבעליצעראתאזמין

אסתרוגםמחלותתקבליבסוףככה,להמשיךאפשר
יכלוהלאאנילהתלונן,מפסיקהלאממלומהכניסהפה

ליותגידבחוץאותיתתפוסשהיאבליאלייךלהיכנס

היאמשהו,איתםלעשותתוכלהעירייהאלוימשהו.

עיניהאתלכסותמדלולדתזרעומרימהכשהיאתהוה
סוף-סוףהיאכךאחרמהחלןו.הגלושהצהרייםמאור

למלמל.ממשיכההטלוויזיהרקשותקת,

החתלויםמהספה,להגיעמתחילותקטנותכשנחירות
סביבה.הכריותעלמתיישביםלאט,אליהמתקרבים

כשהיאותמידאותם,אהובתלאשהיאיעדויםהם
ברכיה,עללוהתיישבבהלהתחכךבאיםהםנכנסת

חתוליםשווב.שובאותםמגשרתשהיאאפילו

ניגשיםותמידלא,ומיאותםאהובמימידמרגישים

שחשוביםאנשיםישאותם.אהובפחותשהכילאדם

אנשיםרקאבלהחתלוים,שבונאילהתנקםדרכםשזו

חתלויםככה.לחשוביכלויםומסובכיםערמומייםשהם

להתייחסאותם,לאהובלאדםלגרוםמנסיםפשוט

בהם.ירצהלאשמישהולמהמביניםלאהםאליהם,
הםאדםבנייוותר.לאלעלוםחתלוויתרתי,כבראני

אבלשלמים,חייםבמשךבהםשפגעוהפגיעותכלסך
תקווהישתמידובעכשיועכשיו,רקישחתלועבור

לשינוי.

ותיקותהכיהחתלוותאחתשהיאכשאביבה,כ,ךאחר

החתלושהואאורנסט,החזה,עללאמאנשכבהאצלי,

וגםהפנים,עללהנשכבבבית,שמןוהכיגדלוהכי
יעדתיאנימי,דלאזזו,לאהםקצתהתפתלהכשהיא

ולאלא,להםאמרתילואומתקוהומאהבההיהזהשגם

שר!שר!להםעשיתילואממנה,לדרתמהםביקשתי

חיכיתירקיכלוה,חיתהאםעשוה,חיתהשהיאכמו

וישבתיהחלונותאתוסגרתילזח,תפסיקשהיאאיתם

יכיתי mבצהרים,סגוריםתריסיםעששויםהחםבחשוך

 •השינוי.שיתחיל

לקלונעובחוגלמהרוידיאו.עוורכתלצמת-קוץרצפי
אביב.תלבאוניברסיטת

עוז 7דניא

מסעיומן
שכנהמארץעסקיםאשתברהבם.המפורסמיםאתריהאחרותרנוזהרבעירשוטטנו

אפילולזראמתויריםהאהוביםמקומותיההיותמפאתמפתהאתלנולהראותסירבה
מבוקשנואתרבשםלנקוביעדנולאאלוםמכומש,מילידהוארותלשאלופנינובלעדינו.
במחוותלנוחיוהוהילידלה~יה.מדיקשיםשומותיהםמדימרוביםהאתריםשהיומאחר

דגלו.כובששלצבאוכלבעהדעברבשעתהאשרקדמונית,קשתאלהדרךאתידיו
 .בנוהיהלאיותר.מכובדיםלהיראותשעלינובטענהלנוונידבהעניבתוהתירמכןלאחר
הקשתאתכשמצאנוכצעיף.לצואוהרצרויהאותהכרכהלוכןעניבה,לענדושיעדאחד

אבןאתשלפההויאכתפיועלהרימההואקונדס.רוחובצרויהכשמילנכנסההקדומה,

העיראנשישלאפםניחרתחתיה.צרויהאתוקבהרהתמוטטההקשתממקומה.הראשה

כילשכנעםבידילעהכשרוניגחמאיבהיותיאולםחברתנו,אתלחלץבתחילהומיאנו
העניבהאבלשלום,לצרויה .וכיבשויםמלחמותכנגדמחאתנואתביטאהקשתחורבן

 •באבנים.אבהד

דקותחמש
חמשכעבורדקות.חמשבעודלהתרחשעתידמהההבנהכולנואתתפסההרגעבאותו

ותכנןוציפייהחיינומלאואז,איפעם,העבר.בזיכרונותשקעויםאנחנוהונהדקות,

 •כעת.נדמהזהכךלפחותאוהנשיה,תהוםאליעלםזהכלבקרובלבאות.

שתיקהחןכמה 7סייג
מרצהאוספריםמפרסמתהיאשאיןמשוםבתבל,החכמההאשהמיהייועדלאאחדאף

האנשוות.שבקידוםלת mהתחוסרלהנהירכילשערניתןבאקדמיה.

מכדיארותהאוהרחיקאךבאימייל,חכםלאישהפילוסופיותשאלותיאתשלחתיפעם

ללמדו mטלאאףואלויאימייל,בכתובתשכמותולגאןותעולתאיןאוולילי.להשיב
שלאכדילטובתי,בינתוחיאתממניחסךהאםבפניותהיתינוסף,במכתבוכתוב.קרוא

 •שלי.זותתערערשלאכדיאלאלאו,ענה:הזובפעםחיי.שמחתתתעערר

שעראןמגד?
אומגלדאם mבטהיהלאשוובלבנות,עליוהוטלמההאדריכלשכחהבנייןבאמצע

 •לויפלו.בשער,לועבורהמדרגות,בכללטפסוניתןשער,המגלדבראשלכןשער.

הקוראת
ואותמרוכזהיהמבטהמשים.בליידהכףעלנשעןוראשההשורותעלשטוהקוראתעיני

עוברותבלוריתה,שלויאתמסיטותאצבעותיההיולעתיםמצחה.עלניכרכיווץלשקליל
השתנתההרגעיםמןבאחדבפניה.אחרתאגביתנגיעהנוגעותאושפתיהעלאואפהעל

 •~סקה.שללתחילתהלחזורבכוונהמעלהמעטקפצועויניהמעט,הבעתה

 ) 2013 (חשוןאבןבהצראתאורראהאהבהשייריעחדניאללששיריוספר

47 
מרץ-אפריל



ר mמאאביבהאביב.בעונתקליםממטריםאפידום,ענניםלצליר, mמאחרוף
כמושמתקלפיםקירותביןהאפוהר,המלכאהי, mבדי , mמנלינותןלאבלבי,נעץו
מילה.לידמילהלכתובשיאפשראלוי,ערנן,משהולחשוףכדימקלפתשאניימי

בקשייםהמילהאתהווגהחשובתאניטובה,כךכלפעםשחיתהמילה"אבא",
זקנתיבעשריהמופלגת,זקנתולעתאצלילהתיישבבאבמחיצתי,כשהאומרובים

אדוםמךובחלוקהליכןו,עלכפוףעצמו,אתגוררבקשויהאוובאה.הממשמשת
בימיםפחרוני.משיצואוןורמעוטרומשורל,

הויוםאוטריות.מקרלולחמםצריךאפורים
עד mמנלינותןלאבלבי.נעץור mמאאביב
בלועתבחרוב,כבראניהונהלנוס."שעלי
ממתינהבעדויחנויותשלשלטיםבעיני

לאזהשלי,הטוביןוכלהאוטובוסבתחנת
מלויךונוסע,נוסעהזההוקוכסף.ליעלוה
מזהה,לאכברשאנימוכריםבנופיםאותי
בתחנהיודרתאנימתארכת."שהרדךכמה

תפאוהר,שזאתשובת mישנהלצמנייהליד
האנטנותריבויצל.שלענןבתךותפאוהר

לזחמעיזהלאאוניריגלועלמעידהגגותעל
יתגלהשהאוכיוןולכלצעדיםמאהאחריכי

אקלעואניבהסואוה,בתפאוהר,שמדובר
אויב,באצרותמוכחתלאעריםלמרכזי
זכויותשדושריםההמוניםמהומתובתךו

ומהעצמי,אתמצואתשלאכמוני,בסיסיות,
 mמספהחרוב,בקרןבוכהאניאיתי?יהיה

בחרובלאיבדושהלכתישוביםלעוברים
כלליהמוכרבמקוםפרג',פינתדיזנגוף

שלברצעוהזת mאהאחתמרגיעה,שחזותןבנותששתיעדלתפאוהר,שהוסבכך
גזרמיץקונותהןמתייבשת.בעדוילזערתינחלצותאופניים,בכידןוהושנייהכלב

מעלהמתנוססתהקדשושלתמונתולטעום.מעיזהלאשאניעזמלאכותיבכתום
עדפהתישארילואהאוטובוסעלבחזהרתעלי , m"גבהמקום.אתמחשידההדוכן

מאדו.קשהבמצבשאנילולספרלבעלישליהניידמהטלפןומתקשחתהןהלילה".
מקרלחמםזהלעשותצריכהשהייתיכלובכללמהביתלצאתאמוהרהייתי"לא

סוףלעלותמעיזהאניהלךומהרדךהנהגאתמזההכשאניעונש".איזהואטריות.
מביטהומתייבשת,מייבבתאנילאיבדו""הלכתיחזור.בדךרהאוטובוסעלסוףכל

בעלישלקלוואתלשמעוצריכהאניבלבהתפאורהשהנההמוכרתבארכיטקטוהר
תתפרק,לאשהתפאוהרייבקעו,לאשהסדקיםנמשכת,שהדךרזמןכלבניידשלי
אותומזההכשאניבפה.ליומרצמאהכךכלאנייבש,כעלהאתויימלולושלא

בסיסיותזכויותעדואדרשושלאהביתה,שהגעתייעדותאניבתחנהליממתין
מלדפקלהתחרקהקחבבזמןאזעשלאלבבי,נעץור mמאאביבאםגםמסוכנות
 •ומהכיהר.במטבחהשיש

צוראריא?ירו?י

תפאורה
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ממוקדםטובמאוחרלעתים

(הצואתהומלסאביטוב,ירןושלספררעל
 ) 2008כרמל-עמהד

לידיבאחרונההתגלגל , 2008שבנתאודשאדהאף
עלמכהאנימחההומלס.אביטוביןורלשספדו
הישארליתלהוויההספדשלהלרוונטיותכיקהד,שכךטובמאי;ןדחטא,

רבה.בימינוהועלומית
זאתהספחת,שלהחברתי-פלויטילתפקיהדבאשד mהוויכיוכערכאןלא

מחונןסופדכאשדאבלביותההחשובשהאוהאמנותילתפקיהדבנוסף
לאהאואביטובנשכרים.קורואיוהסופדיצואיםהשניים,ביןלשלבמלציח
לאמשימהקצרים,סיפוריםלשתצרףבאמעצותדומןששחרהארשןוהסופד
רבה.בהלצחהבהעומדשהאוכשלעצמה,פשוטה

מגדידשהאותךוילשחמי,הומלסלשהיומיומיהקפקאילרפשאותנוגודרהאו
הם"הומלסיםהוא:באשדהומלסכלשלהקיומימצבואתמופלאה mבדגיש
אךבדדוים",הםמטבעםאבלבלהקות,לפעמיםמסתובביםוב, mכלביכמו

חיךולהעלותהלידי-סרויאליסטיבסגנונואביטובמלציחהקרדו,לקפקאבניגדו
מצואשכההומלסלמשל,הקדומים.בספריובלטשכבדייחדויהומרדבחשו
לישנאדהמנוהדביתליי m"בחמנוהד:בביתאוחאדבתיבתללילהמקלט
כתובתשאמעצעדבו mלהתאשאוכלכדיגלחמספיקעדייןאבל-זלוהכי

היהכבד"קןלציפור:הופךכשההומלסהדבריםמגיעיםלשיאאלב .קבעוה"
יכלושאנינפלא,הדגשתילציפור."להפךוחיתהשליהבאההומטהר-לי

 .עלי"חרבנושכלוםעכשיו,עדשקהדכמולואכלום,לעלחרבןשינוילשם
עדלדמיון,מציאותשביןהגבלואתלטשטשאביטובמלציחקרובותלעתים

בתךולהתגודדעובדשכגיבורו mבנלגמדיומדגישבכהמבחיןאינושהקרוא
מעלית.בתורלתפקדומתחיל~בליםלארבעהמתחבראומכתיתלשבגאז'

בספרות,חשדאינוהנדדוההומלסותיארוכלכליי mהחבהשברמוטיב
האמריקניתבספחתופרקנוסטיינבקכןלעשותהפליאוובשיהד.בקלונעו

שחקןהלציחזמן,באותוהגדלו.השפלבתקופתהעממיבזמרגאטדיוודי
נודושלבדמותודומעחיךולהעלותצ'פליןצ'לדיבשםמאנגליהאלמוני
ת mשעלמשפיעההמרדוניתהכלכליתשההוויהככלבאחרונה,טרגי.קומי
בכיכובולאשור""המדרףכמוסרטיםהמוטיב.חחדיותר, mב mיות mחב
ו"מתקיןמחד,לרחובשנזרקאמריקניברקודהמתארבאהד"ב,סמית'וילשל

בתילנתקנאלץמיםחברתנציגאיךהמספראיבגי,משהשלבכיכובוהמים"
קלונעויותחגמאותשתידקהןהמים,חשבןובתשלוםעומדיםשאינםאב
(הטרילוגיהקובהלעכותבגוטיידסחאוןפרחבספחת,גםכךרבות.מני

הישארלית mובספד .) 1999הבאנהומךל 1998הבאנהשלהמלוכלכת
 .) 2013עובד(עםעלוםצלהאחרןובספדובערםנידכךעללכתובהיטיב

באופןלנשואמתעודדיםהחלוהישארליםהוקלונעושהספחתבעדואלום,
 , 2011שלהמחאהתנעותאתאביטובהקדיםלאחותה,דקאינטנסיבי

צבעוניותהקרעעלזאתהישראלי,בהקשהרזוקשהמציאותלתארכשהיטיב
ספחתיאזההרמתמררומכבדזההפכה 2014שבשנתמציאותילשחים,לש

אצרית.כללכאובתאורבניתלמציאות
פרסשזוכהלקוותישאמריקה.בדרוםאביטובשהוההאחרונותבשנים
כמוספריםשלמחברםיפה,לספחתילשחיםוקןרלספחתהממשלהראש

(כרמל,בעמיהדאותושיקברוביקשכשג'ימי ,) m 1991(כינהסתכלות
 ,) 2001(אסטלחוגסנטיאגושלהלילה ,) 1996(מעריבהסליחותאדןו ,) 1995

 ,) 2003(אסטלחוגמזהתצאלאכברחתונה ,) 2001עובד(עםמאמאפתק

לאץרבמההריחזרו ,) 2005(כרמל,מיאמישלהאורות ) 2004(גלודייומה

 .בכתיבתואותנוויענגהקשדו •

 rפייונתן
מערכתהקמתנולדה:כךהאחרון:ספרוישראלי,וסופרחוקר-פייןיונתןד"ר

 .) 2009(כרמלבישראלהממשל

זלצבדגד:עחפניהעח,עמוס
כתרהוצאתומילים,יהודים

עמ' 276 , 2014

בשימורהכתובההמילהתפקיד
עוזהיהודי.העםבתולדותהגחלת

אחדמתחקיםההיסטוריוניתובתו

לאודךומיליםיהודיםביןהקשר
היהודית.והספרותההיסטוריה

האוש,רקץאזולאי:שמעןו
החיים,ומשמערתפילוסופיה

 391 , 2014אסטרלווגהוצאת

עמ'

בחיים mמשמעאחדחיפשו

שמעןוד"דהמבחרים.המתדויים

תפיסההלציעמבקשאזלואי
בחינתתךואזת,לשאלהמגושבת
שבבסיסהפילוסופיים mהעריונ
חיינו.

לזמןבחזרהרשף:גידי
 , 2014פרדסהוצאתוריתמוס,

עמ' 74

כמהלשביקתרויתבחינה
זךנתןשעטןהmחיםמהטיעונים

לקאנתייםשנהפכומאמריםשבני-
ו mשיגנד-הספתחחקוריעבוד

שרףתהוהבנוסף,אלתדמן;לש
 mשילעהמתדריהמחקרמעח

אפלורגטי.עדייןאלתדמן

המלצת

עתווןן~

הציונית.האידיארלרגיהמושתתת
נדנד,שלמחזרתנדוניםהיתדבין

והלאהוהרצל,טשרניחובסקי
יגאלמגד,אהדןאלוני,נסיםאל

אלהלאהשמיד,משהמרסנזרן,
חנוךקינן,עמוסשבתאי,יעקב

סרבוליהושעמזי"א,עדנהלדין,
ועוד.רעוד

~ 

חיהשלבראמאשבילי:בנימין
עמ' 150 , 2014דבירהוצאתכאן,

אשפוזהעםמתמודדשבילי

ועםהמשוגעים,בביתאמרשל

הואאליה.שהתכחשתחושתו

דדךאמואללהתחברמנסה
רומא,שלברחובותיהשוטטות

ישושלבצלמיםהתבוננות
 .בספריםוקריאהוהמרדנה

~ 

דמזוזדדחשדוח

 nןו uרוחר:רדד uתוזח
Jצן•נון;ךם I 

111111 

ומזוודות,שדרתעח:אברהם

העבריתהדרמהעלתזות
דסלינגהוצאתהציוני,רהסי!)?.ר

עמ' 318 , 2014

העבריהתיאטדוןביןהיחס

שעליוהנרטיבלביןהמודרני

מרץ-אפריל
51 



מערבית:"מ;בית, ·:וiניס~לח.א ·ח'אלד .
הוצאתסיןו,ועמנואלחרמןתמר .

עמ' i60 , 2014ישורליםכרמל
ותסרטיאיסופרהכותב,שלשיחות 58

בשניםבקהירמוניותנהגיעםמצרי,

ראה("תאנסי")הספר . 2005-2006

והיה , 2007בשנתבמצריםאור

הגברביןהיחסיםמערכתמכר.רבהמהפכהניצניאתבבטאומכרלרב
והחכמההתוססתלאשההמיושבמובארכ.שלטוןאתשהפילההעממית

הרומן.במרכזעומדת .בתיאורחוליהמוסיפהשיחהכל
הפוליטייםהחברתייםהמפגעים

הלגיטימיותעלשערערווהכלכליים
מושחתאטום,מדכא,משטרשל

בערות.ומעודד

יוסימספדרית:תרדה,קצ'ז'יאן:פבלו
עמ' 198 , 2014זיקיתהצואתטל,

עבדיםספינתעלמגיעעלוםגיבור
עבודותעליוומוטלותזpם,חסרלאי

מדימתפרשת.אינהשמהותןבזויות,

ויחסינוספים,עבדיםלאימגיעיםיום
מתחלפים,ועבדאדוןביןהכוחות
 .ומתעתעיםמתפרעיםם,ימתפזר

החדשים,חלומותיהםבאר:ם~חי '·
עמ' 480 , 2014עובדעםהוצאת

שורק,גדעוןלשעבר,מוסדאיש
ימיעלהיסטורירומןלכתובמחליט

אליומצרףהואזהלצורךעלמייך.אל
שמאחוריהסופרתובר,אלמהאת

אחד-עשרנעלייםבניה:צ'לה
.'' T TT : I . . 

הוצאתארגבטיבאיים,סיפורים

עמ' 73 , 2014כרמל
יהודיםשלעולמםעלסיפוריםקובץ

השואהאחרישהיגרואירופהממזרח

"שטעטל"שםוהקימולארגנטינה,
 .אמריקאידרוםיהודי

לבבות,פניםח'ורי:אליאס
שנהב-שהרבני,יהוהדמערבית:

סימןהמאוחדהקיבוץהוצאת

עמ' 221 , 2014קריאה

הושלכהשנרצחגברשלגופתו
בביירות.ו"אונסקבשכונתזבלבערמת

הנרצחשלסיפורואחרההתחקות
מלחמתשלסיפורהאתחושפת

השבעיםבשנותבלבנוןהאזרחים
שעברה.המאהשלוהשמונים

שיריםךא~א,סר~:;ני:חדוה

הקיבוץהוצאת ,-2012 2005

עמ' 154 , 2014המאוחד

האניגמטיתדמותהסביבאהבהשירת

אתלובשים"וכשלילה,ואנא.של
הלילה,;בחייתנאחזים ,;הלילהחיית

חייתשלהלבנותרגליהעלזורחים
אלי',המציאות'כל(מתוךהלילה"

 .) 15עמ'

דןערך:השירים,רגלסון:אברהם
 , 2013ביאליקמוסדהוצאתמירןו,

עמ' 412

המשוררשלהעברייםהשיריםכל
כולל ,) 1981-1896 (היהודי-אמריקני

צץ"הנההספר:מתוך .מירוןשכתב

מנומעלה;-בשפל;קוביות-צורכר,ך
השחקים,מעונו T ,;יטמאולאירחף
חפשירוגז,מכלעתיק ,/בערפלזק~~ן

~~t91עמ'אנ~ילוס"'('ה"לוס "ה~ק (. 

מבחרהחשכה,גגוייכרט:רפי

 , 2013חושןאבןהוצאתשירים,

עמ' 242

מעטיםרק .1לימכרות"הדמויות
היום .;והולכיםקרביםם~הד~ ;.;יםיח

העפר~ת ;שומעשאנידו~ה ;מתק~;:ך

 .) 70עמ'('תצלום',מז~ר,;שבפה

השמש,מחברתבר-כוכב:ישראל
עמ' 94 , 2014לשירהקשבהצואת
על ;שעומדתממשיתלא"ציפור

דבריםעל ;שורקתנראהבלתיענף
מהאחריתרדוףכךאחר ;;קרושלא

('שריקה',לכ~ר"כנפייםיש ,;~קוף
 .) 29עמ'

קלה,לאאהבהאביו:שלמה
עמ' 66 , 2014לשירהקשבהצואת
לגילי,מתאיםגב;;ריש :אומרך"ברגע
עדלבי /מה.מביןאינירוחש ./"ואולי
נהי"מפולתונפשגוף .1אובדנך~דרת.

 .) 64עמ'נדמה',('השלמה,

הוצאתהסוף,לקראתחטב:יוסף
עמ' 77 , 2013גוונים

להיגמרלא ;אטאטמתכונ;ן"גופי
שממילא ;תקיןגרףלזרוקחבל ;בטוב

 ל;:למנועאזי ;ויא~ליתפור;ר
בהדרגה" ;מתקלקלהוא ;תשחית

 .) 46עמ'מתכונן',(גופי

הוצאתובה,רנחרשתשקד:נעמה

עמ' 77 , 2013המאוחדהקיבוץ

מניחברכיה,עלעצמ;ומניח"והשדה
בתלתני!ורכותלחדורהשמ;שלמסדדק
בושה'ללא~ל 9 ~ר;נ:יודעתאניכך ..אחד

 i!"במגבתוחםחפוףתינוקויור;ם
 = _ _ .) 52עמ'<'השדה',~לה"·ס~

הוצאתואבןקפקאשטרנברג:חני

עמ' 100 , 2014מקף

קצרים.וסיפוריםפרחהקטעי

עםהמתכתבתספרותיתביוגרפיה

שנקראסיפור(כוללקאמיסופרים,
פרוסטשולץ,ברונומוסיל,'הנפילה'),

דמתהמדי"יותר :כמובןוקפקא,ועוד,

במבוךכמוהושנלכדהעדלקפקא,
ואולייציאה,פתחבסופושאין

הבינהכיאותו,אהבהמלכתחילה
שלללבםמביניםלכודיםכיללבו,

 .) 85(עמ'לכודים"

:.-_ ,-; .• ~=··~~?:. 'f ;·-..ז; :' ~ ,j 

 ~.;' .~ i :.::-~;:;; 1בערבהכערערטביב:מרדכי
, :_).· ! i ~ \' ~ f.r: ~ג

 ;_~(:נ:~~', 2014המאוחדהקיבוץהוצאת

 ;~~!~.·:,::·~ .ג.עמ'
 :~ר:כ.(הiנזקהרומןשלמחודשתמהדורה

 .- ~tסנהוחלקהשדה,כעשבשל
 :::.:·ם .Pדפואשרמתוכננת)בטרילוגיה
 ' >חניכתוסיפור .-1957בבראשונה

מושבתבןיחיאשלוהתבגרותו
הנע~מתברותהתאהבותוהאיכרים,

 'ודל .ענימנערבוהחלוהשינוימחייו,
 "~תדמעמותודעהבעללצעירהשכלה,
 'לה;הקהאתלהנהיגהעתידולאומית,
 : ·:כוב,.אחריתכוללהספר .התימנית

גוברין.נוריתמאת

d :.-·· .-·-~~ ,;: ץ,! ' "'~, $'" 
~,,. Q.. ~ • ';ז '(~ 

1 i ~ 
י 1 1ו

הזמניםעלהאמתפלודס:אדם
דנהמאנגלית:האלה,המשובים

ביתאחחתהוצאתאלעזר-חלדי,
עמ' 356 , 2014

ואשפתועבודתו,ממקוםפיטוריולאחר
מתח~רהחולים,בביתכוויותבעקבות
שמןסקוטיגבר ,מקנאמיהווארד

ורגישגאוןילדסול,עםמוזרומעט
לזכייהאותומייעדיםשהוריומדי,

האישבין .בזיכרןוהעולםבאליפות
רקעעלמבדידותהסובליםוהילד

המניעהחברותמתפתחתחריגותם,

 .הרומןעלילתאת

וקמיבסקי,אביקלמן:דניאל
הוצאתליברמן,רחלמגרמנית:

עמ' 158 , 2014פועליםספרית
 'לאמןושאפתןצעירביוגרףביןמפגש
אלהקוראאתמובילונרגן,קשיש

 ,האמנותעולםשלהקלעיםמאחורי
 .והפרסוםהתהילה

~ 
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