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ההמןוכשבתוךגםנדהמוהפתעות.חלוקתעללקרניתמדועה
שועטים-פנימה,זורמיםכלוםלמיניהם,מומיםבעליים tvאנדאו

בטשו,פו, mשואחדיאותם,שהובילהדךהשטיחעלבועטים
~תודאוהנחשקותללדתותהגיעווכמה,כמהעלודילגוקפצו
הכיסאות.שני

החיוור.האישישבמהםאחדעל
ריק.היההשניהכיסא

* 

בזקןהסיפוראתלתפוס

המיקור-בעקבותנוסד(מיקרו-סיפורים)המיקור-טקסטיםז'אנר

 ] Augusto Monterroso] iס i ר['~ iמ i~אוגו~טשלסיפור
ניסיוןזהו .)"םשהיהעדייןהדינוזאור("כשהתעורר,"הדינוזאור"

ומהותותמציתוכתיבתידיעל"בזקנו"הסיפור/הרומן~תלתפוס

בעצמומתחילתו,כולו,אותומשליםהקוראבדמיונו,נמרץ.בקיצור

ולעצמו.

בירושלים,מתגוררת .-1961מבישארל .ארגנטינהקודרובה,ילידת-ירןורבקה
ופרחה).(שיהרובעבריתבספדריתכותבת

מאי-יוני
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שנעצרלאוריוכללאכולוהחושךכל 1

עמ' 83 , 2014 ' 77'עתןרספדיהצואתהורוח,המצבמור-חיים:עדינה

שביהרנדירשהאושירי,ניקיןומשרדיםמור-חייםעדינההמשותררלששיריה
ביןלשתוקיעדותאלאנוכחתו, mבכמפגינהאוינהצעקניתאינהה mשיהחשדה.
הבאות:השרחתשתילמשלכמראמיתית,שיהרעלהמעיהדדקהשתיקההשחרת

אמיהרמההרוזרשתיקה ·"סי.ק~~אןר ר~~.נ~לאדריו~ללא mך~rזח~ר ~"
כמרני.שיהר,ר mשקואר mרמאתגמעניינתעלוםתמרנת mריצרחקזה

"אניהארשןוהפרקפרקים.לשבשוהמכונסיםהזההקובץבשירימרמייםמרטיבים
המדומה.האנילערמתהפנימיבאניומתרכזשיריםאורעבהשעריםכלולאוני"
לשממבטונבנההדימויעבדרהכתרנה,השיריתהמילהעםמזהוההפנימיהאני

האםלשקלוההדויה.שביןמהיחסיםארהאב,מדבןררהאם,לשמקלוההאח;ר
הומובאבקובץהוישיריםהחקזיםאחדשהוא ,) 11(עמ'ארשןו''קלושבירנשמע
במלאוו:כאן

ע;לים 1נ.~מ;תיס r1. ~~ ~~ aז~זזf~חךוקהך; י1~~.ע 7חך;~ת ,;ה~~~ ri~ןpי י~~"
~לילגום .;יקז~~~ז;ובו~הת .?t #~ ה;~~סע~מ;תיס aו~י .;םי~כrקך;ך~ים י~~

 11רזקע;rכי.~ת ו;ז~~~ י~~ 1mזקלזpפרד:י~נ;וחן;בירי wחד ,;םל~ a~ק~הןקך;ה

 .";ןמ~ י~~ע.~ר

ההרירם:ביןהיחסיםבמערכתעוסק'צהוב'השירגם

החייםמירםהמתפקדים , mתקשרנטלריאוםאב
 :) 20(עמ'אחדגגקרותתחת

ניתנ;וגןנקצהכהי;םשסקעץענפיניןאבי"תמונת
;ןה.-האח·הלילהוא. i:".צה ./ב·ה·צפתהך~אזת ~iצרעב
תמה;ןר Tאגלינ;טפיtנפרי Tעצינין~לחת1י:את ·יעדלשא

י mפ'ליהמזtת~טהאח/.דההואהמבטלש ;~·יפלמארה
י 6 ;מי~~~ז~דונ;rכiי T •חםים ?iז:יי i ./-םי pע.ז:י~:~~ע~ים
ששתיק;תיראבי .11שרדרניקבעואמיבחיק ; mהארש;נ

אב;יאת 'ה;גינ7ואלשמלרת;;,אמי ./אמ~אתהשביעולא
" : • :• • " ' • " ."" " :• T • : • •: T • 

זרים".נפש;.צהני /עפ!.'רנרגניגססויהם mחל;מ
:-'' ."' : T •• : ' : T T •• "•, : ·: •; T " 

שיריםמישה mשעריםכללובדים''צירושהניהפקר
ביחסהמשותררלשהאישימבטהלציר:ושהיהרשביןבאינטארקציההמתדמים

היא ) 37(עמ'כותרת''ללאשבירלמלשעוהרגךראוןמאטיםפלרקר,לשלציירום
למרות.שבציורהשתיקהביןקשרמצואת

 1~וכתש.~ה~י~זכר .1~זקנכח ל~~~ד .r1זז;יתךח~ןג~לרי~;ה.טוךי; 9 ת~~"לע.

 ."ה~ר.~

שעריםהקובץשלהארשןוחלקוכמרמכילאביב"תלי"לעהלשישי,הפקר
איים mפממקומרתזכהשיהרלהפיקמרר-חייםמלציחהובהםשירים,אורעבה

<עמ'מלטןו'רב mב'לדתהשירהאוזאתשמדגיםקצרשירהגדלוה.העירבי mב
67 (: 

 ה~~ 1תך.נכנ;ו 9 ~~~ח;ןיר /ר'.!יקע.לקך#קתחו~;הל.ךתסחך;;ב~~זק~ע"~נ;ואם
rזtכוךקים". /די.;לע. ה~ז~~~

 .העציהרנר mבשינדירשהאוהומרולשחןנקתדומשיריהקטןלאבחלקמזההאני
בדמיןוההומרומלוהושהניחלקואתבמלאוואביאשממנו ,) 10(עמ''חלב'שביר

סרריאליסטי:ממדלשירהמעניק

 ;;תח,ע~~לי ה~~~~י~ה 9 ב;: ;ק;ח~~לילע.סלב ייr~ב;:tקז:י1י w ם.ע~"
 י~~ם ry ~ ,;ן~~~קר ה~~טוקךי;ם~;לירים ה;~~ ;תח?~ ר~~ב;: /rזסזך1i.'ר יג;:~
m בי1ם-w ן~ךזקלאכונ:ו~יםיםp1.ריח;ת". 7הנ:י~~רתי ז~~ 1 י

אערייםרגעיםללכדוקצרים,לירייםשביריםמלציחה,מרר-חייםעדינהאכן
 •מגנווים.קירםמצבילשחמתתולמערכתלוצרפם

6 
 375-6גליון

דייךאשר

כהןשירה

* 

מ;סנ~~ת~ט 7גכ~~~ים ?7א,גורב~
האמבטיהנחדדלד~שמזוחת

• ----:--T : - : - T 

~r:יף רז~n רסקס:;ניט 7;ןרים~~
האחריםשל:פמ;תם

: T •: T :-•• • 

רי tJ ~~~ק;ך~י~הךט 9

מרשעתזך;ניתאגדהסתםא;
--· .. : • :-זזז:

ל.א-~רץ p:~ם

:P ם~ם~רץ~

:פזפד:פרשנהארבעיםנדד
 ד:•- TT •ז:-ז-

מהשמשהגפה iV9'לח~בא
T • • - : T - -: •• -."" ."" 

 ם~~~לג wזקל~ש Q7PiJ וק~;:
מעצמם.ים nש~;מ~ביער;ת

• T •: • : T : - • • 

:פמ;תםנהםמביטיםאנתב~
:--: -" " T : "." T 

מ;סנ~~ת ט~?גכ~~~ים ?7 ~
w לזה"ב~ר~W ל~דלג

-שהשחיר~עצמ;תגלמזוחת
• ---:-T :• • : • 

?~אןזק~אורים iiJסם ~'~
הא"פלר~חשלכפניהלפגש

• : : T •: T "." T -."" 

ס~סד ל~~ק"לךב:;נזtק;ם
:פזפד:פרלהםשהתגוה

ז:·- ·:דז-:··:

* 

:P ך~יrס~ס~רסז~ד~ר

עג~למשושמרבע
: .•" T • •• : t T t • 

רס~ה

מהרלחזראפשרלחזר,אפשר
."" : T -: -T : •: -:--•• 

~סי~לזקללז~ד
ואדם

: T T 

~ק~ה~זpין

סרשד~דסזt~יא 7י wQ ~-י~
כ;זק~ש

ךךםלג W ,י~,א
ס~ס~רן~ן ?iJi ה~ז:rזקל-ים
~י WiJסז~ד~תזק~ךב-א,~י

ורעילמרשה~אושלג
: ."" :• :• -: T • 
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ומדומיםאמיתייםנסיכים

עמ' 351 , 2014דבירביתן,זמוהרכנרת,קצה,קלריבך:הוןגלית

זאת,לעשותהמתיימריםלשטיבםמההקיום?מכאוביאתלשכךניתןהאם
האםנגעוה?פרקטיקהלביןאידיאליסטיתנפשמשאתביןהגבלועובדהויכן
אומבילוונטיות?שפהתלויותהןשאףאומובחנות,ישויותהןומדמהאמת
אלהבכזב?האמתנוגעתוכיצדהאמת,ונפקחתהמסכהמסתיימתהיכן

הצפויותלסכנותמרמזתו mשכות"קצה"נחמןהעלוותהמומיותהשאלות
היציהר.אתהגשדויםקיצונייםלומצביםהדמויותלאופילגיבוריו,

מקודהויאטמפרמנט,לשכסוגגםהחמןעבקרוימחלחלתהזאתהקיצתיות
האינטנסיביותלד.רגעאיןחגע.נטלותקריאהלחווייתומקדוהורדמה mהכ

האםהמימטי:הייצוגשאלתלגביתהיותמעהלגםאךגחתיה,עלעלוה
עםחשבןולבאואוזביסדוו,שהאומהדיאליסטי,חמןכאלל"קצה"להתייחס
הפאוטיקהלפילספרלהתייחסאלויאושום,פה mמידתיחוסרעל mהמחב
קומיים,אלמנטיםמיזוגעםיחדמכותתקיצוניותלש-לשודת mהמי

 . mגבלוופוצרתייחדויתכסוגה-וסאטידייםגרוטסקיים

סיפוריםבכתיבתרדכהאתהחלה-34הבתקלדיבךהוןגלית
במלגתזשכהכהל,אחותיבעולגןבשםמבטיחרחמןקצרים

לעבפרסיםזכתהפעמייםהלאומית.הספרייהמעטם"פדרס"
נעודספדאלדויצאקצההופעתעםבבדבדהקצרים.סיפרויה
ערמ:ודבוהרבפרסזשכהערפיאלה,בשםהפנטסטיתמהסוגה
ד mבמיובלוטסיפוריהאלמחלחלטילויםכמרדיכתעיסוקה
יההדו.במדברש mמתהגדלושחלקוזהנחמן

האיעוריםלגשדוכאיזןוומדקוקד,מתוכנןבאופןבנויהחמן
העממיתמהמשעייהאלמנטיםבלוטיםהדמיןו.ותעופות
אםבתפקידאימהיותנטולתבילווגיתאםאיחניים:בהיפוכים

בדרכיםמהביתגישחעת;בטםרלעלומושהלךעדיןאבחורגת;
אנלוגיות,במערכותאפשריים"נסיכים"לששוהכמות; mמת

אךדנהבהגזמהמעצובתהמעוותתהאםאונטי-נסי:ךסבתאדמויזאבכלול
משפתיהמשהאינה"חביבתי"שהמילהקוקרטיות,נוטפת mכדמבשכןח
ומתפקדתחסהדדמותהיאפסיכלווגיתמבחינהמשמע.")י m(ת mהצבעו
ב'משויעים'.לשהלוצךרויסכהלשהנפשילמצבהעלילתיכהסברעביקר
שכנגדוכמשקלומיטיבמאןזכגודם mהמתפק'סבתשו'היא mאחדמות

יסכה,לשנפשהמתךולפעלוממשיכההיאה mמאחדיההדס. mmלכ
ליתיום"נטילת(עבנייןמשחקים"לאנפש"עםהמשפטבאמעצותד mבמי
כסצנהמעצובת"סבתשו"לשההלוויהאגב,הח-קוטבית).התסמתתכנגד

יות:רמינירויםאחדים,קומייםלמעמדיםומצטרפתביותרמצחיקהקומית
פיגורטיביתלשןוגםהממזגדיף mשנןובסגנןומצטיינתהדן-קלדיבך

לו.עניתי"לאשבמה:טעוהשהמתגלאחדלחגמה, . mmומיתמציתית
השיט"האו : mאחדוגמה .) 12(עמ'מלדוק"פעצכמוי mבמפעם'קאסיה'

 .) 23(עמ'מאדו"שאובמבטאלי.אותוהוחזירבחללמבטואת

אארללאארל.יסכהשביןהסבוכההיחסיםבמערכתמתמקדהלעיהלעיקר
תעריםילדיםאליושאוסףמאדו,הגלחיםהלבבותמסוגחומלגורוהאו

קת mמנמדבריתבחהווהערעוותיהם mנפשאתלרפאומנסהאבדוים
ותרומימתפלעתסצויאליתעובדתלפעםמפעםמגיחיםשאליהמהעלום,
עיקריאתאחשוףלאהגילוי,שמחתאתמהקארוליטלולאכדיכספים.
אמביולונטית.דמותהואשאארלאצייןאבלהגלח,הפיתוי mלמדהפרטים

שקלוה,מגושבת,יציבה,בהיהר,כדמותמצטיידהאוהחמןבארשית
בךרדשמוערפתעצהרוובמיניותבכירזמהמאופייןהאוורגישה.מתונה

אךמההתחלה,מופיעיםאישיותושלהסמוילצדמקודמיםרמזיםמחשובת.
לנוהיעודההתופעהזהוי .משמעותםאתלהביןלביעליהםמדחוותהגיבהרו

לאשרוםהדבריםאתמביןהצופהשבומצברדמטית:כאיחניהמהטרגדיות

כאשדלדוגמה,הטרגי.העיוןורוכמיטבמחדיקהגיברודוקבהתחלה,כבד
סמויבחגזאךבאיפקואארלאומדמקודמת,העדוהללאלחוהויסכההגיעה
להסתיר.מהלושישמיסכהיותרמביןהקארוהפתעות.אהובשאינו

ומשרימהגבהוהספחתיתיכלות mהמחבהפגינהאארללשדמותובעיצוב
שבדמות,הכפילותלכיסוי,גילויביןהמשחקשונים,בניאונסיםהשימשומאדו.

אושדנחמןד mבמיאותישהשרימוהדבריםאלההמיתי.העומקהמסתורין,
איעוריםשלאודנוגילוישלהאוהחמןמהלךהדמות.אלאותיריתקו

להיפרמותעדלהפ,ךאוהערמפניהטובניכרלאשבחלקםאמביולונטיים
כיסנהעמקויםשינוייםחליםבמקבילמשמעי.חדקיצתיקוטבאלהסופית
הלאהליתיום,חשובתפקידממלאזהבתהליךגופני-נפשי.לקדוכןההופכת

ואצייןלשיגעןו.שפיותביןההבלדהאו mהיעאושקיומוה"מתג"הוא
מתועדויםאנויעשיהו.מספרהמשמעותדובהיפהפההמוטואתזהבהקשר

כדינקוטיםשהםהרדכיםלומגןווכריזמטייםגודרמינילשהשכנעולאמעצי
תופעתלכפינקובתביקתרומבטאשהספדספקאיןהונפש;הגוףאתלעשבד
חלוייאתלרפאהמתיימריםלאלהד mובמיהז,מסוגלמנהיגיםההעצרה

הןודז.לשכמסכההויופימתעתעת,כתכונהמתאורתהכריזמההאנשוות.
מקלבותתיקיןומתינותמוקפ,דסרדכמואארללשהמשרימותתכתותיו

האםביןהאנלוגיהגםעלוהוכאןאיחניות,משמעויות
אלצבאשדהמלא,ךאארללביןאוכזריותחלויעדהנקייה
עכוהר. mפנימיעלהאובססיביהניקיןומחפהשניהם

לעישןבמאמרנתקלתיזאתביקתרולשכתיבתהבעת
פןלהשישאמביולונטיתבכתמדוברלפיוסיינטלווגיה,

הלצחתןשמקדוייתכןמא:דואפלפןהמסתירכביכלומאיד
הארשתיתהכתוהשביןטשטשובאותוהזמסוג mכתלש

 mהכשכןחקעבבותשמתפתחתהדינמיקהלביןהטובה
אנשים.לשדבמספרעל mעמוקהלשפיעהויכלות

כוונותלולייחסהניתןאמביולונטי?אכןאארלהאם
מוטיבציהבצדמרוכבת.התמונהלטמיןו? mשי mטוב

לש mבלוענגםבלוטיםאמת,לשאוכפתיותחיובית
להאדהרכאמעציופגיעיםעציריםבאנשיםהושימשואגו,

להפ:ך .שטחיתבפסיכלווגיצזיהכלשותאינה mהמחבכייצויןעצמית.
גםוכחכיםובחיצוניותה,שבמהגםהרמחיםמיתייםממדיםמקבלתהדמות
מצמררים.פלוחנייםבמצבים
שהיאיסכה,לשהורפאויהפסיכלווגיהצדלשאארל,בדמותומהטיפלושבתה
אארלעבדובתלכית,אנשויתדמותהיאיסכהאוכן,מדוגש.בדומן, mהדוב
מעטמזכירהגיבוראחד mהמחבלשהמעקבמהחיים"."גהלחדמותהאו

פטריםהמוניהעקבות.אחדלאטלאטמתחקיםאנוטיפיןטיפיןשבומותחן
שנשארתדמותחשופיםהקלהעדותגםכמואארללשהתנהגותולעקטנים

התגלה"סבתשו"תחליףאונסיךלהיותאמודשהיהמיקת. mומית mחי
מקרויתבווריאציהכריזמה,נטלולבגניסטאחד,נסיךנרמזובמקומוכאזב.
 •הנדרמת".ל"יפהפייהמאדו

צביבןשאולרבקה

מאי-יוני
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באפלהביקורת 1

עמ' 59 , 2014 ' 77'עתןרספדימאדר,אחרתאץרסגל:עקיבאעמיד

אוקזיסטנציאליסטי,אותנטיישהקלומציגסגלעקיבאעמידלשהשניספח
בישארלהשיהדביקתרולעדבריםכמהספהלשלגופושאגשלפניאך

במיטבה.לאהפרהחביקרותוגם , 2014בישארלשיהדביקתרואין . 2014
הסופדיםלעעין mלפקשיעדהעתיתספתחיתמעדנתפעםשחיתהממה

מעדנתדקנותהרויתחנתו,לשכיםלעלהצביעהפלעוים,הומשדדוים
מבוססתספחתיתביצהנותהרהצריכה.תרבתובחסותדשבבעטםתגובות

בהירות,אסתטיתוקביעתויקבעסדר,שישעהמיבהשאיןקשרים,לע
מתמצאשאיננואמת,לספחתנותרעשדוהמעוטלקהלחיונימרדגיציג

עלעביקרומפתעי,מדכדכךהדברהמיטב.אתלו mשיבה mאלבבספחת
בהחלטישהספורט mמיאוהפלויטיתהזיהדכמושבזיחתהעובהדקרע

מהעודו.במשרתתהמדופסת,עביתתתונוקבתביקרות

אלויזאתמעניינת,שיהדנכתבת 2014שבישארלגם
השיהדאלבהקלונעו,לצדכאןביותרת mהפוהאמנתו
אוףבינוניתשיהדלשמיללויבלבילטועבתהטובה
מעלוים.ציברויחסיעםההז,למטה
בסוףבמאמריונכותאמנןושחהזזאת,לקירסההסיבה
נעשיםשבהשבמדינהנאדהמרוכבת.השמונים,שנתו

עצמהענייהולכפיאחדעםלכפיעלווותשניםמשך
פעילי~ Tי 1בינותחהואתיקההמחאהפצילו:נצור

שחבהפלויטיתשביהדגםלאחתוה,או,פלויטיים
נותהרהאסתטיקהאוילואסתטי,עומקלכנעתרד
המלדולמציאות.קשרבליבחממה,ים mכפטההרו

לרנווטי-בזמנובתרגילםשאותוומכקדסופדלש
שופטתספתחיתמעדנתבהעירדלימינו.גםתוקף

כתובגםכמוסגל,עקיבאעכמידמשודדנאלץומסננת,
ומתרבותהסינןומהיערדייאשומתךוחאתלמבק:רלהפךואלה,שורות
בעלוםשקידםעודושקדים-לכומדבדשב,הוצפיחיתעצמיתהאהבה
מה"מציאות".יותראתונטיאו"נקי"עלוםהליותהיהשאמרוהספחת,

למשוב","קובעיתןושיהדביקורותקבעובאופןמפרסםסגלעקיבאעמיד
למשדדויםשהבחיםשמאחודיהשקדיםאתחשוףהאושבהלמדי,ת mניבמה

אלהשתורושכתובמהגםבדיוקזהכיסוי.חסידצ'קיםשהנםומשודדתו
האו.גםלמדי mניאתרתרבות","יקוםבאתרבמשרתת,לשעתו,מנסה

תמידהיאכילמלש,היומיתעביתתותנקוביםדבריםלפרסםאפשתחאין
ימינו.לשהסחורותעביחמחמיאים,מתקתקים,כביכלו,"מבקידם"תעדיף
משדדויםשבועביחציברו,יחסיכאישיפית,כג.השיהדמבקד-לכומד

שאינניסגל,לכןוכתיבה.בקריאהמאשדציברוביחסיזמןיותרמשקיעים
לבק:רלשנו,ות mהניבבמתומנסים,אונוכי,איתר,דיברתילאומעלוםמכיד
מתפרסמתשבההואהובההיקהרבבמהאפילוכיום,אפשתחאיןכיחאת

עתכתבלשבמקהדמשדדוים.מד;דואםגםחריף,באופןלכקדזו,שרימה
ובמקדיםמשדדוים,לעהמגונניםעהרוכיםלשלבםבטובכנארהמחברזה

"תרבותכאמודמכנהשאנימהלביןזהאספקטביןשבילובמחבראחדים
מחמיאיםכלוםשבהלהוייקים,הפייסבקותרבותאובדשב",הצפיחית
מידבק.בנקריסזיםלכלום,
בצניעותה,יפהפייהעטיפהלשומאדו",אחרת"אץר-הניןודלספרועכת
שכמשודדלעי.האהובההציפורערוב,כצעביאבסטרקטייםשוחודאפוד
בספחעצמו.עםגםהלחמירעליוחובההמנקהתפקידאתעצמולעלקוח
בעיות.נטלואינוהאואלבוישרהאחריותלשאלמנטישנוסגללששהני

"אופקיםציידילשכזומופשטתולשה,בעטרילאיותהאוסגללשו mשי mכ
לשדיקוןהאוהספדקלתו.מקומיתונגיעותעםוסטימצקי,זדיצקיחשדים"

המלחמותעבלוםאםוביןהפתסהעבלוםאםביןהחבהר,משקדיעייףאדם
גםזהויהקיום.אתבישורשתשקףמדהדושפהלמצאוהמנסהישארל,לש

ביןהבינאישייםביחסיםגםמצוא,חוסרתחשותקיומי,משבדלששיהד
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לנשים.החבר
ש"משנהשכתבז,ךנתן mמשיאלוישאובהאדגים,שאותההעטרילאיות

אתמשאידמחבר,במהספיציפיתלצייןמבלייותר"מעןדונהיהזהלשנה
בשוחתגלעב,אמידלשהשפעהגםאלויקיימתהקואר.לשדלמיונוהפרטים
ערטילאיותלשהיופיצלדאזת,עם . mmהמאו mשילשהוקטעוותהקצתח

להפךווכדיסגל,לשיחידהכמעטהאמנותיהאמעציאוהנשק""לכיהיאזו,
אמעציםעדולשולארסנללוצףדבדדנולהמשיךלעיוממשלשטובלמשודד

אתלהעשירכדי-אחדדברכלאומטתימיתומטאפותח,-ספחתיים
בכתבישןורולהליתבריאיןויש mמחמדושאמדכמושביהד,כיהאמיהד.

שבפה. mהכלכעםללכתדין"חדרים",העת
אקדישלא"אניוייאשו:ישורשלקיומיתכוונתו mהצהמציבהארשןוהשיר
בגבהיםמפתההזומותו;זהליתאמינומוות;זההאל;ההחייםכילז;העצמי

האבסטרקטיותזהויהזאת.""האלשיהמתל;הוויושבגםישאלבאחדי;ם
אתהקואריםאתםתתאימוהמשדוד?מדברמהלעהספד:אתשמאפיינת

זוגיות?עהבהדו?עבלוםת mהיששחשדתהתקתפות-לכםשנאדהמה
"יהיהפחות:חזקהשירסיוםמתאים.הלכהאחי?צבאישיחתמשפחה?
איחני,הסיוםאםגם-הדברים"שאדביןבהפוכ;ההזלאבאואניבס;ךך
עבדוהשורות,לשהפשטתואתמחזיקלאהאועשכווית,לשפהבניסיןו
יתו:רמעניינתהארשונותהשתורולשהספקניתהדרמה

תישארהמצואנקתדו;יציב.אהיהאנייציב.יישאר"הזמחנק:שידעדוהונה

אתהמק;הדבלכאםיציב.עדיףיציב.זהאתזעו;בכמוב,ןהמצוא."נקתדו
קיומיתעחתזמניתבואבלאבסטרקטיתו,שוב,יציב".שיהיהעדיףנחנק,

ייאשואלטתטיבתו.שאיןהבנהמתךוברוגניאוי mשגקיוםבאזיההליאחזות
השכ;הרוו mדיאתעחב"אדםשבמו':תקאר'אלשכידישנווילזטייד-משהו

בידו". mהרויולמעטאי;ששםלואיןכבדמזהדוו."עםהתדלוולעירחתר
הכל":אדהכבדהאולספוג;יותרמוכןלואכרג;עעלבדותונשיםביןהאו

כלהקיום.לשכילכפיבחהדהתרסהלבאדעייןכיאםלקיום,עףדוהפניית
הפשטות,בגללחאתעצמו,בפנילהחזיקמעטמתקשהבספרמשהיירםאחד

תנופה,צובריםהשיריםכמכללואלבשכאלה.שוחתלשיתד,פשטותכמעט
דניםשיהדבספדיגםכמוזה,בספרלשיריםנותחתלעלוותרהיהומוטב
כקואר,דנים,ובמקדיםלעדתי,עטות,היאשםחייבששירהמוסכמהאחדים:

בנאליות.שחכןהכתותחלעמוותראני
לפלקטיותמלגלשוהנהזריםהמחאהשידיהםבספרנוספיםמענייניםשירים

ששב"לאחדמאדו": mאח"אץרהספד,שבםגםביטוילידיהבאיםפלויטית,
נותחתלמחתניצח;ןומעצדיהיולאהעי;ןאתכיסהאובךמהמלחמ;ה
הקפהובתיימי;םבאתוםרב;ךעשהלאבחלונות;בהייהלמעטעהיתתי;ם

המלחמהמזעוותהשבחיילדבר.""היהלאעצבניתו;במלצריותמלאי;םהיו
"גםגם:כךשיתקו;תתקףאודישים,אגאויסטייםנותחשהחייםאחההוהרג,

יפלו".מישהוובצקד;.קד,גשרלעלברדנהוגהם;.אואנחנוזההפעם
אתהמאפיינתעהצמיתאלהבהסגללעתיםמתפתהמדגירתהעוסקיםשבירים
עם'שכבתישכידכמועצמית,באיתויהמהלושהיראםגםהעציהד,השיהד
עםשכבתיגתי;ךמישהימת;יבדיוקמשנהלאשנתיי;ם"שנה,סגל':עמיד
האחדים."להילתוכמולאכבדשרית;אחדי"כיאותשתקו""וגםסג/לעמיד
ישעטםאהזיב!ללכהזעםלשעותמהמשו;גכבדלישאיןזמןהזעשכיו
הקדומיםהשיירםלשהעמניינתהעטרילאיותכאןשכדית?"אחחת?בנשים

לפשטנתו.הופכתשהובאו
כתבוכבדלהגתעגע;.הלוךאניאלבעצמ;ןאתמיצההנוכחיב"שהידגםכך
הגלחות.""האהבותלשהזאתגם .1הונדדויםהבדיתח /לשהסיפרואת
הניכורהנשרדת,החזהראתבהןאיןכיקלישאתיות,נותחתההלכלתוכאן

שביריםהקייםקו, mמבמציאותמתכתןלאבסטקרטלהגיעכדיהנשרד
בספר.הטובים

מהנבאו;ה"האישמהנבאוה':'האישנאוש,ויפה,ערטילאישכידאסייםאלב
לשmד;ןאתבהןשאיןהז;המהסוגלפניותעת;הזמיןאיננוהיו;םיבאולא

 •במילים".לתאראיןשאתו;ןהדכ;ן

גלעדיובל



 . ....................ו••כרט • oר /מאות ...........
 1בלילהעיר
חולפיםזוגותהנשימה.קנהואתהוושטאתמחממתוהדבשיתהחריפההמתיקותקרח.קוביותשתיעםדראמבוויולוגםהברעליושבאני

באסתטיקהומסתכליושבאניבשיחה.שקועיםזהבצדזהפוסעיםאוידייםאוחזיםאחריםשמחה,שלבתנועותחבוקיםחלקםלשמשה.מעבר
שהואולאנשיםלצירומסביבחגקיומו,אתחוגגהלילהאו:רהחזריצבעים,תוויות,צורות,שלחגיגההדלפק.מאחוריהמסודריםהבקבוקיםשל

שלבשוליהןגבוהים,אורותביןפועמתתשוקהבועתהזאת,ההמולהבתוךיושבאניקדימה.הכלאתמניעהשהאהבהדומהחיקו.אלאוסף
האחרים.הקיוםטעמיכלאתלשכוחכזימתוקנוזללוגםחליפות,וקופארותחמהבהבות.גלקסיות

געגועיםערשאש,פיסת

עמ' 62י 2014ד mהמאהקיבוץהלישרכהןאלרנדרשחדרו:ציפי

כושבספרהאולה"שרכהן"לאונדר mשחציפילשהחשדשיריהקובץ
שלמותשוחתהמפתיעה.ובפיגורטיביתוהנעוזתהשיירתבאמיהרומפעים
האשהדמותאתהאם,ארנןואתחובקהספרמרפות.אוינןבךננעצתו

לעארובנייםשיריםארספאוטיים,שיריםמפוכחת,אהבהקיומה,בנפתלוי
כלב, mהמתהדריוסלומחתעורו.הצפןואצרותהודו,יוקר,ניראביב,תל

מא:דוונוכחחהךiאנישהיאאחת,מדמיהלנקהדומחובירםהחוטים
~םאשהופעםילהדהיאשפעםהנשית,דלמתוכהןלאתדרשרהספרבשירי
תצרו,אוםהחיים,תאתווהאולונפש.לגוףהכאבמשכךהאוסימביטוי.בקשר
 Dance me to the end of loveבחשכה.אליונלשחתשהידהארומתג
שביירהבעהרחומרהאוומותהלחייםלוהתחברלקרדושאהבהלאםשרהאו

עשליוגעגעויםעשרהואלשוהקלופסהספ:ראתהפתוחיםהחזקיםהפריהד
וכוכבי;םחלבכוסאמי,שנותר:כל"עשכיומילתויה.אתהמשתדדומניחה
חקרתאני"לבד-ובהסתלקתוההלב".קולעבדיוקידיבכףמניחהשהיא
חייה".אתעשכיו

מחיצהכלהשוברתקץאיןאהבתהמשחזריםעלומים mפרישיריאלה
לי(נדמההבין-חריתלחוויהבאשראמבילוונטייחסאומקונפליקטונקייה

קבתרוו).במקוםהעוסקשבירלאבביחסקרקייםכהזשקונפליקט
כמוהמשותדדאחרת,ךדדובאין .אורנןומותובמיליםמללכדוקשהאין

בניגדוהעומדהעברמןזיכןורלוהחיותהאוגןדתהליךאתלחבוקמבקשת
הפיך:כמצבאמהמותאלצהנתפסמסויםברגעעהשכווי.למצבלט mמ

 mגהויתמותאיזותאריבפיוס;.שלובבךמפציהראניבאלבי,לי"סייעי
פנים".אוכלותאנשוהחיהכמומלע;יפתאום
האחדהצירעלכלוםנעיםבית""רסיסים mשכותלצלויםשירגבישי
המגיחהעובריתבתינקותהאםלשוגלגהלולחיתו",ממנינתדלו"אמילש

המץו"שארביותחלההקחבההנפששלדמותההלפנמתביטויהואמתוכה
הקשר ."יר:נ~~שבקשנותיהלכתועדינקתו;,שנתלופתבגוןרסעורלשא

באופןבתפקידיהן,פעםמדימתחלפותהובתשהאםבכךמעוצםהסימביוטי
המנציחוילהד",אמאלש"תמונהבספהרחלפיל mלששיריהאתהמזכיר
לחקוקהבתמבקשתאחדמצדהאם.מןממשוכתפריהדובפתיחותבאומץ
בהמקנןומאיךדהאימהי,בחיקהידלותשלהמלטףבזיכןורלוהתכרלבגעגעו
הסולבת.לאמהומגוננתאימהיתדלמותלהפךופחתולאחזקצרןו

בתהעצדיאתמזהתהונמצרתהעציהרהאם , mשחשל'שלומית'בשירי
ונלפתתשבה"היאוביום-יוםאחריה.הנשרכתהיאחייהסוףלקארתהקטנה;
בדימויחיזוקמקבליםגםאלאריקחללפעוריםקרלשאלידתי",בגעגעוי
מגהדרהזיכןורחבלו"."עוגןשתוכוהחהז,לעמעוכהבלחקשתשלהאותנטי
האםידימעשהריבהעטםנתב;תהובצקהכמןוריחותהחשוים:באמעצתו

ליהד-מתוו-ליהדשלבמעגלהבת.לשבקלוההנענהבחלום,הלצלוקולוה
לעיה.הנכתביםבשיריםמחשדנלודתכמוהאם
בדיתח,לתחשותובאהבהבחייםעיקשתמאחיהז-שתיםגותיםביןנעהספר
מןמבעבעחלב"שבילהמשודדת,מסכמתהחיים","כךיהאולחהגעגעו

ניהד".דםכמוירכתייםעדמהלשןוהניגרהודםהפטמות;
אניתחתיותבאפלת mי"מוכתונחצרת:לצלוהשיריתבאמיהרנפתחהספר
גשםחוטיעשויהמעבהר;,מופתדרחשדהאשהמהןלבאורמילי;םגוררת

ש"טיפתהחשוניתהאשהבדמותכשתתמקדיותר,ר mמאאלבמטהורים".
"מטובכיותהךוערגה,נטלותנידף,לעכהתחשוגםהיאשלונה",לעדם

ספקאיןחג"..ליישדמותךשהאפילה"מאזוכימעוקתו,לאובלבדאינאיש"
הדמותלשממרוכבותהחלקהם mרהולכימצביםביןהקיצתייםשהמעברים

שהח:ד mבשיהנשית

הזמןקללתהאוהאהבהלשהקשתמקצתוואחד
לשעביקרהדקנה,במרוירכאןשביטויהלעיה,החלה
מכמידיחסעלוהלמלש,השכן','אלמנתמהשירהגנ:ו
כבראבישגלששירכיההמלהדחלכפיכאחדלועגני
אוגב,הזקנה".לעבבןוהלכאוהגוףאתמפשיחת"אינן

שבירדומההתנתבותמזכיהרהקזןבמלךההתבוננות
"עתהבספהרשהופיעספסל',עלישןזקן'אישאחר

לאהבה".שנייה
"היאהורסני.מתעתעהיבט mשחציפישבירילאהבה

זאתובכליד".קמצותזחנית;ש;הךךלעימגביהה
לעהומוותהמיםש"מוטבלאופליההמשתדדומייעצת

נאמרכבראלבאהבתה.ומתומשוגעים"כתונתפני
האםהאהבה.מןיותרימיםמאריךמהאהבהשהזיכןור

בנוכחותה mהמייסשהאהבהבכךמנחםמשהויש

לשיהר?סינתימיתהופכתועבצם~ידביטויהאתלבסוףמצואתובחסחנה
המיטה"/.לתךושחדסנ;ושיהרחיתההאהבהש"לכבכךמהדוהמשודדת

השיראהבה"."מפוכחתכברהיאשבההוומכיוןועירוות",שיהרזוחיתה

מוקצניםרגשותלשקצותוביןהנתןואינטנסיביאהבהמשעההאועצמו
דוינמיתחיהישותהלןמעניקהמילים,מחשדחקחת mשכהדובוסותרים,
אחטית:פיגרוטיביותשופעיהארספאוטייםהשיריםלצרכיה.אותןוחתמת

זל;וזוות mחעגבותיפילט;רבלימזוהאני י;~ר.;מביןנלשף"שכיהלום
פאוטית".באהבה

אינההציפורית,במהותטבעוהמלאששמהמיהקדומים,בספריהוכמו
אםשתות,בהשתמעויותללוותהמוסיףשלצההציפרו, mממטפומתנתקת
הלכאוות",הציפרוים"בכיעלכותבתהיאאכזרי.כאיוםאוםנפשכמשאת
עקבותאלחלד".ציפרופלהד,"ציפורלהיותחלומתלמדר,ציפרויםקוארת
המצמררהמחאהמשירעלויםתיל"לע"ציפרוכהןלאונדרלשהיעחשיריו
הועורביםבתי/לסבוכתונצוותיהעיחמה,תמהיתה"הויא'עורבים':לשה

מכתחם".גופ;הלחרץוזהאחרבזהתי;ם mנ
חלומה","ציפור-המשודדתלשדומותהזהותהלשת mההגמגןוובין

עננים",מאובקת"אשהכנפיים",דרופתחרופנ;הדהדו,דרכים"שתדדו

אשהוגםלהודואחרבמסענשימותלוקחתמתדרו","ילהדפעחה","ילהד
הזמרת-הלוידיינילילשלוקלוהפרקוצ'לרילשהג'אזלמחיקתהמתמכרת
עובורד mהמיקלוהאתלשוהמחיקהעלשלהבישהמהאלוםהשחהרו
חורם".מגהר"זיכרןוהיאשהחד

שכזוובתורתתגשם,לשאמשאלהבגדרהאוהספראתהחותם'תיקןו'שהיר
 •תגיע.שאליובעלוםמקוםכלהיאשכתובתהאינסופיתעצקההיא

בן-דדויערה
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לושאכפתמשורר

עמ' 104 , 2013 ' 77'עתןרספדישלום,שלאספןקלינסקי:איתן

הארשונה.האינתיפאהדבימיבארשתהופגשתיקארתיקלינסקיאיתןאת
לואאחדיםעתובכתבי"חותם"עבתןרזהבצדזהפעםלאהופעיושידינו
להבחיןכדימובסת'עבריתללשןו('מהרוהארשןוספח mלכותזקקוהייתי

מהרוהעלום:מןחלףשכמעטהנדירהסוגמןומחנךבמוהדשמדובר
הספדאתהאהובלתנ"ךומוהדהשונים,לרבדיהשלבןוהשלוטלעברית,

נלמדים,הפחותמוכרים,הפחתוהפקריםאתגםבומכידמלמהשהאו
אדם,אהובמוסדי,צורב,אקטאוליבאודופסוקיהםדמויותיהםאתומאיד
 .ם mותוהאמתנביאיבחור

לשיחותחייועבבדותהאחהכמחנךאוופיוובמקארבלשןולשיטתובצד
הדגישאמת,משודדוכאדם:כמשדדואזכבדלביאתמשךממש,של

כאובביטוילכךתותןהמחכאים,החלשים,לוסלבהאנשויהמוסדלצווי
לעבאדם-אודםשביריו;כאחדלבוקערו

ספחתית,במחאהמסתפקשאינוומוסד,מצפןו

שוביצואאלאבכיכחת,ובהפגנותבהטפה
בהםשהשהייהלשטחים(גםהשטחאלשווב
מנסהנאבק,ה, mממשמ),לשבסכנהכחכה

מעתדדובאופטימיותאזת."בכלאלוישלנות,
ירמיהולשמגולדולרגעלחששוובליהשתאות.

לתךושאמדהאמתדברילעשהלשוךהנביא,
המטהר.שבחצרהברו

מדגישאניכךשבלרקלואגילי.בןהאואיתן
האושבהםהאישיים,שיריוחבעםההדזתו

"לבוריתמדולבלת",כסופה"לברויתמזכיר
זקרה"שיבההמהדד","שיבתיבבתרר",שיבתי

נארהאתה"איךמלחמה",לשסעתוריהעשבר
"לכהנפלאתו:השורותארעבעםאו ;" 17בן

נמלטוממנ;ההכבהד,בנקבי~ליםמסמןבמקלדת;,חלומותאוגראנייום
שבירשכתבהמשודדאלבנקי".שירשליריכלותי~תן ;נקיות~ליםפירחי

אינו-יצעוי"עלחפקמוותלהשילמתבקש"אני-אביב'סביתי'עם
לוהשתתףלשום",לשנלאהלבתי"אספןעצמואתלוכנותמהלמשיךע mנ

מ;כהרשבהםהמקומותשואדעארקיבאלסוסיא,בעלבין,סעוחתבהפגנות
האמתנביאידבריאתוגלדנוננדלוושבההמידנהלבובאטימותבאכזריתו

לעעמים",לשנימדינות"שתילעכתובהאועדובבית".ביתמגיעי"הרלע
חלום-אגח" m"סייחלוםמוערלישבניהןאמהותלשותחינתןתפילתן

אתוישבחרספריםו"אןורעם-הבחיהרמבלעואיוב". mב"סיישנסתיים
העמים".מלכאתויבחדלואעהמים;,לכעם

החשדים''העלויםגילובנילכפיבהתנשאותבילחתוהאוגםשחטאכצב;ו
ומצטרף'לזמן',המלטטלשיחעםלביבלכמהדזהאניהשאוה,מןשנילצו
הרבהירם mמאלעלויםהמקושדיםשיריואול , mmהמאהלסיחהלבקשת

העודשחדוילפליטיםהנארוהיחסלעים mומונטשאה,כאלכסייות;ר
מצואם.לאצרותומגשדויםאלינו,המגיעים

לדמויותחקואשהקדיששהיריםאתגםוכאבבהתרגשותקארואוני
מיכל :ןג;.א~אתומאז,אזלשנו,לתנ"ךהמדויםחשותמידלשאהמקאריות

שכהאואיתרמסכיםאונידהראשתשעבבתאיה,בתצרפהשאלו,בת
יחסיאתשוף mישארל",מלךל"דחוילדיההאומההעצרתאתמקויע
ליש.בןפלטיאולהחתיאדויהאלהאוגםיצואלובישואלו.שמאול

לביבלכממליץאנילכבבי.אדםחור,אישמש;ודוהאוקלינסקיאיתן
בפארפחהותם mהאחרים,ובקבציוהזה,בקובץהשיריםקריאתלע
"ישנםאלתרמן:לשהארשןושידיומספרכךכלהמוכתורשהורותעל

 • .כמהוו"משדדולנושיששאירנואךממנו;גלחיםמשדדוים

קי.קלינסא'תן

םושלשלאספן

אלמגורןד
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מותם"מגזרתדברים"הפקעת

עמ' 234 , 2013חשוןאבןהחשכה,גגוייכדט:דפי

רפילשספריואחד-שערמתךושיריםמבחרהלקוט-החשכהגגהספד
נקודותהמזמיןיריעה,ב mספרהאו-חשדיםשיריםבתוספתכה,עדוייכדט

תעדותבלצהאבסודריהקיוםבתיאורילהתמקדי mבחמתוכןמרובתו.מבט
השיהראותהאהבהאתשוובשובהמשודדמציבלמלוה , mמתממוות

עבודמשמעותןעומןהושיהרשהאהבהישעודו,אזת .משמעותכמעניקות

כחרוגותמתאוחתשהןישאךכמותו,להתלכתוכניחנותנתפסותהמשדדו
מעבדלהבקיעעותידותחלוף,בנותאינןלוכןהאישיקויומוגופומגבלוות

החשכה'.ל'גג
אתהפותחשבירכברמופיעההמוותתעדות

 ,) 1994מיטהבספר , 7(עמ''חיה'-הספר

~ן"א.יהז-אדםלשהקיומימצבואתהמתאר
תמונ;הלשבצ;הדשריטהמהiיהראת;החיה

להק.,r;ןלשאמתרבהומגלד~/ם ·כנס~תר Tמקימה
; • T • • • : • T : • T - : " ."" : . ; -• 

 "".ךת~מהןת הlי:t' 1ס~ה~ןא.יןה
1כlה 'tס~ה~ן"א.יזושבורות:מסתייםהשיר

ת aa~נ;רנו 1ו~זלותא.ש יל~?~רררתר.חח
~ק~נותזקנכ~ךת ה;~~~ת aa~נ;רנו ה~~~

האנשוישבקיוםהאבסדרותמות~ותה".את

n הפשרסד:T ,מכמעוצםלכאהרוm מעדותוו
המכביהדהמוותתעדותלסופיתוו.האדםלש

בספר,הארשןושבירהמופיעה mהומאתג

שתות:מתקופותשביריםזאתאודגיםאדונו,לכלזשוהר

~~חנולג!~ז:זים:כךכו~:;גי;ם hh ~זrrזח~ן~תךוו~נ;ר~~ד~זקס;ץרר.rזס ו~~~"
מיטה ' 14עמ' ,'דדח'(המתים"לשעיניהםארכותלעזה;במטעבותכמו

1994 i :~כשאב~/T צפורבמשקנחותתכתפיעל-בכתת;י•:עכשובהם:מסת-לכ
t' "עןנ,'ג~ש;עדו;,'םרי~יs ~אהבך,פת'ק ··ךT 2עלולםo04 (; ך"i ש ;~~~~הi ~~ 

"~זrpךךקים ;) 2006צפוהיאלעשה , 90עמ'('תלצום',מזמר"שנפההעפראת
('ערב ·למות;,ממשיכיםאנחנוהחשכהגגשכתחתי-iלות~'נדרפיםהפ1רס~ם

 T : --: . : -• T "-:-,) 2010ומכפלותשבר~ם • l68 1מ'••עעך;,

קיומהעלהמאבקדכאונית.אינההקיומיהאבסדרומלואלוייכדטלשו mעמ
אתלעהמידמבקשהאוהסופיתומלואלבאשרבכתיבתוזשרומשמעותלש

עתה.אתמקדבהןשהויהר,האהבה

אוהבהלחברין;םת,לבתו,זוגו,לבת-באהבהספוגיםוייכרטלששיריו
זמני,לךוה, aמעמספקתהאהבההסופיות.נטלאתכמהוו,הנשוא,אדםללכ

~תוךמוס;ה~~תכ~ת ת~~~זr"~ת:חוה-החלוףברשבקיוםלאבסודר
שנלכדמהישכ;חלאהערואתש~פעצמה ]".[מגבהולעינושנאהזההלילה

ה i iciזל;J.ד~תךותסו/ח ~לה Q ~האוסב·rז~אicךגוף- n; ~ל:האודק~~~שןר
ר~ע."ל :עודו ,) 2000בהלויםימים , 32עמ'להיהל'('בתךומגבה"לעינושנא
עמ'.אחת',רגללע('שירז;ימוסה"א.יד ת.?.ל?ז~~צע.וד י;~~- א~~יiiרס.ר;ל

נתורתהמשודדלשעמדתוהשיירםמןבחלק .) 2006צפויהאלשעה , 84
כלכמשמעותומלאתנפלאהכילוקארויולעצמומזכירהואוומאופקת,זהיהר

כמו:;נוכ~ינו,ר~ע.לנהנ~ן"נאiהסופיתו:ללכליהאהבהגםכפופהשתהיה,
זללות,ור i:~חקד ]".[מרמוךיtנ~ק~ותריקות;,גpי~:םמוסס,םך 9 ~ ,;םח~
 ך;~~:;ננ;ןללוית~~זקסה ה~י~~ ו,1~יג;:~~החז 'tר~~ה 'ptר~ע.?~זק~א ,1ל~ב~י
 .) 1994מיטה , 21עמ'('צאצא'להשמט"עותיהד

לאהבה:ביחסוקת mמבהתפתחותהלבחיןניתן;ודל:;~תרשנכתבוש;ירים
הקץתעדות mחחבהדרגהאךהמותו,מפניכמסתורזאתנתפסתתחילה



לוזמן,לגוףשמעבדבממדהנהדמתפתחתמכאןהאהוב.לתעדות
 .האהבהמשמעותאתהמעמיק

שמסיהדכמיהבת mמתאולליהדובסמךוההיריןובתקופת
הספדמןשיריםלששוהמתךולחגמה,אביה.מלעהמוותאת

לבופעום ,באלוטדסאונדבצפייה :) 2007 (לחיךיהארשתהבשנה
שמחה!"ה;לחי;ת.צהחלחי;תצהחלחי;ת"צהחלבה:בקצב

 1~ךת b .~ע.יגיא;נ:זן·ז:רי i ~ח" ; >' 105עמ~שבחשיד('אלוטדסאונד,

?W .ד ] ... [ .וי~~א.תב 9 ז:;ר~עpיז;ול??די~םלל.?.תא;סן~לזiאזז
גו;נ;ןקזק.ת~ת ח;.ק~~א;נ:ז,ןף"ט~~" ;) 106עמ'('לבתי'ל~י;ת"

הבאבספרוגם .) 111<עמ'ף" Qנ;י;םלזP. ;ב~יכ~י1םחץ~ד w ~ר~יכד
יארתיהלי!לכלילדתי ~השחריתי m"יל :) 2009 (רדלשירים-

qt' א.שביר· ~> 139עמ, =בקור; ·('ד~מ_נןר · ,;ל~גליזק.~אנ:ז~ד 1ריתn ד
בביתמעניין:תהליךמסתמן ,) 153(עמ'לילית''מחשבההזבספר

ובביתהומנחמת,המגינההאהבהאלהמוותתעדותחתדדוהארשןו
א;נ:ז;ן לי~~~ י~~~"הפצרה:אתלסגודב mהכממהרהשני
 ;סג;~ע;ת~~נכ:רמלו .מ;תי ~;ב ;wח י~~~הלtי,~ה wqסו;נחץו
לחזtzומתחילהשכאתאבל ;.;איבותבההדודיחט;;אאנימחמםנלח

ד~;ה:ח~ה·~ה-~טרת =:ר i~י ם;יר~~י~~ 9 ~ ~ל~~מצ:י~~זJת" ,;~ש
אמות."לאהלשתכנע:ממהראני

;-• : -•• : • : -:··-T 

אוביה,הבתלשההדדיתם mהלתפתחכיבטיוהבאים,בספירם
mד mומשהלוכתהבתממנו,בנפmדדההאחןורלשו mהוכ

המתייחסיםשיירםומופעייםאחירתו,לבזהאביבןכחיץמתפקהדי
 mובהמשכיבבתהדגשמשוםשםעללומו.לכתואשחירחייהלא

קוחאכיחמה :שמתפתחנוסףלממדברמיזםבהםהבחנתיאךחייה,
 mב mהלתו mאהובלינמנע,הלבתיו mבמיויכטדלשהברעיסקוו

שם,שהייתיתזכרי"האם :בד-חלףושאינומהעםלומגעתעדותית,
יד~ה,. ·ה~~:~· 'ב; י~~~~~םקtקי;ב ft:זק.~~tקיןאלןם ;מ~סן;ב
מלשיםיויכטד .) m 2010ומכפלשבירם , 114עמ'('אשהל' "תנ;?

קיומו mמגבלושחרגה mהיבאהבתו,נחמהמוצואו mמ mעובעם
 .יmלולשובנפהשמינתוההלותקייםהלמשיךעותהדיהמוגלב,
מציג ,) 2012קדיםבקיתם , 191(עמ'שתורו'ח"יהבדירם,'טעבשהיר

כלכ"שהאיר,במלאוו:שהניחלקואתאואיבנפאלה,חגמההאוגם

דו~י /~בלד~.~תן;~tףד ,י~.?י.אזק.~~ד י~~לזק.;ן~תן;תו'קי,זק.קן
שוהמע!זזiרי .הגחמזזiלכעלגנהתמסדיהאדמה;,פנילעקהלדל

תתפנילרגע'אום~ת;האלחפרפתר;,יוש_תלילות'כמתדiוטנת;,~היו_
ד~רי ~זב~~ב; wזtק;סi ~~ ;~~לד!מיווע,יומרבנכד~יס~;ץה~ד
W הגו;ף~סי:נ:ויtא.ל:ר!רז~ t' ~~יו:נ." 

נכקtקי:;גיל 't "-התמותיותמלולאמתייצבתהאהבה,כמוהשיהד,

:;נ~גי~~דרסזpלי;םלזק.ס~ק~ניסחח~ל;נד~נ;י;ןהא.יןלי~ם .לי
 . ) 1994מיטה , 8עמ'('מיטה'מ;סם"~~ןתר.ר~דים ת~~~ס ,;סז~ן
ס~ד~ן ;ן;~~תזק.~t;כיח ד~"-יותר mmמאמתקופהדוגמהאו
 ;שנד;ףמהאתלכתבה;ףכאלאצעב;תי mגלשג;רצהחאני
~ t' ם;~:~מים '~ך~כות=ל;."חל qt' .~ד~ס· · 1 ~ ;ך/~ס~ת· חי~~~ר." 

 .) 2002חחרמבט , 59עמ'יד'('עשןו

 mמאדייאלצזיינהזריויכטדכאןגםלאהבה,ביחסכמואלום,
 ~~סה~ךן~שבז:ר~ה ל~"-ספקןד mנהאובריםושבירים

 ' 3 3עמ'הים'מלו('תמיד " 1ר.ר /o~ם~~יכד~נ;יפדךiןה fך;:ז 1,1ךי.tקי

 "iזז~ m ב~~~~r:זיםחרםק;אך;~ישא.זזקיךם ~~" ;> 2000בהלוים
כתאצוה .) 2004עללוםאהבהפתק , 69עמ' ' iשיידבברד('עההד
היכלותב mהכאלצמתפתחתבתו,מלועשבדלתלהיךחבומהמכה

למגעךדדסללותהמתוויעידתהונצחי.המתהלכאתזמניתבוהלכיל
 mי mהתממתעדותשלחררנדעולאהנצחיעםהומגעהנצחי,עם

יויכטדזו.אתזומחmדד mהשעדותחמה-הלפךאאל mהמתמ
(עמ'אביבי'תלמשדדולש'זלבחשבירשיירבאופןלתלהיךמתייחס

ס~~ת~ת ?דft~~~זrmכ wז:זד l57 ,ו~ l:"קך"אלוי ) 1994מיטה , 16
 • ."הל~~סח1ן;ף,

-,חצ·-
 ~בייביקובאיליה

 r= 1זידלולנהבייביקובלנהמרוסית:
באיחורף

מח"ךףזpלר;~ים qס~~~יוזpלס~פר ם~נ;:~
~רוד (iפ;ף iJל~גי~ג;ר~ים

~~פ"ךן~ים ;tר W.7PiJס~~;כים י~~
נערפלמדללים

: •• • • T T -: T :• 

ד;ת w ~~רק,~תרךק;ן~נ;~ית

רוסינטעםנזפדור;ת -: : --. 
כאשמעליםעליה

 ••זז•:ז T •:ז

איליההיה.לאשכמעטלחורףנפלאשידיד"שעדוהנהעלינומשתלטשהקיץלפני
גוונים.מחמישיםיותרהרבהלהשישומראה"אפוד"המילהאתכותבבייביקוב

לנצח.בעורותרוסי""בטעםהומדודותלרגעצרדויםהםהנוףשלהקלומיתדי
עדושהדמיןומהאתלציידכדילציפוןרהמתחדדיםהענפיםאלוינשאר?מהאז
 .לחלוםהעזלא

סומקורני

פתוח"עו~ה.אני-"פתוח

עמ' 81 , 2013פדרסהצואתבעצם,אורכלגלעד:הדס

נמסו ;מעלברתבמחל;פחצודייכפזזi;יאלרכנו"שכצעהים
גהiד·יושספהרנפתח.לאו 'זVבז1חו .)-9(עמ'-~~~קד'~יל~י·~ך·:~ל
החהיוותיארו-בוהמזכרייםהיצידםאלחדיסדו mמנחיהון

באהבה.אובטעב mהתמזגלש mההתלעתחשותהנומיניחת,
שהיירםבאחדגםיבטיולדייבאגדעללשבכתיבתההזהיבט
לעגםשמופעי > 40(עמ' ' mלהיל'אחירת-בספרד mביהיפים

מתךושבותעדותימצבהאושהירלששיאו .האחירותהכירכה
לבאחשביכלותהשנית mחחניעםמגעמתאפשר mהלשמידיעת
על;מזזiאכפילכנהרהלזזiדל~ע!זזiדאסור"יחפה-עולוםחיים

T ::זז- Tז··: T · ; -T 

יבנושהאווהמזמזבספרהנומינחיההיבט~סךד". /ע.י~;י ף~~
השמתדדו ,) 2012קןר(חדהללמאתעיחםשירהספדלבין

באחתוה.גדעלשתרגמההאעבר-שעהר,המאהבתהקשמיידת
א.רז , ?iff"קרדי- mהתמזגבחיוויתנפתחהלללשספהדגם
 mהמציאלשאייתאתהלסירהוניסיןו ,) 21(עמ' "םך~~?בWןת ,;ד/tifקיך,~~ירח mע?

עסיס;לת;כינטף"זא-ה mשויחייהבמזכרעומדה'הז',הלא,הטעב,לבזיבנההמפריהד
לע mמ 1עה'שהאווהקוחאאלום .) 100(עמ'~ום"?תן;~~ךג~וםסשך;, mzלזק.ס~!לו
שבהם mהמקומאותגהעללשה mשי mמדוכבאתחשופתהספידםשניrבשהתינקmדו

מקבשתאינהגדעלהמשmדדו.שלתיפת mהשמהמאצולנקתדומעבדלאבת mמתהאי
אתחשופתהשאיתךועמה,מאלבמגע mחלימנסהאםכי , mהמאיצלשאייתמלעלפשח
אדו"לכלספר:שבחהדשבםכבדמופיעההזלניסיתהתחעשחמניהנשגבים.היבטיה
באמבילוונציהגםכךחהלל','לתעדותלא;דומאלההתמסתחלעגדעללשויתהרועבצם".
הקומהממםחגדעלמשקיפהשבו ,) 54(עמ' ' m'הולבשבירללשמ,ניכירם,הברידםקושוי.

גבה:לע mכחלחג m ~ m"אאיקאהלשהצובהמאשיתחתהשבווב mהלאלשהשיית
מתחככתב:rחה ,;ב mליצ;את"שאהשבהדונפתחשהיר .ס~ךתה'"לזקק;r:זים m'םל;מ
~rח~ה ~~~יתבד~ן ה~י~ ~ m .י~~~ה ~rלפניכ~חושתי ,"הכr1T שב,אלופןמדדקיאדו

בביתכלוו.ובספרשהירבהמשךהיוויתה,אויתרגדעלהדסלשמבטה mבמיצאמתחכך
תוכה,לאלבאוו mאמזמינההיא-עבלוםמתכתבת-מתחככתקדאינהגלדעשבירהאחןור

 • ."ו[lת~ .עזיה י~~ !-"~תיכובמופשט:אחיזתהאתאלבדהפחדבמחירגם
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הזאתההשתאותלהרף 1

עמדההוצאתבחשכה,מייללהקייםהעךרנפשי:יחזקאל
עמ' 98 , 2014

שאותההאמת,מןתהדוהלהבקיעביכלותועוסקיםנפשייחזקאלשלשידיו
באותנטיותרטרוספקטיבית,בהפנמהבאוטוסוגסטיה,בהתעודדות,חשהוא

מציאותביןטשטשוכדיעדומלאכיםמלאכיותמעליונהורים .ובחזיון
מבחינתו.מעודפיםשוניהםלדמיון,
שידיוספדהוא , 2013עד-2001משיריםבחשכהמייללהקייםהערך
לכאןהדיםועודדולכןקודםפורסמוככלוםדובםהשיריםנפשי.שלהשני

לוכאן.

בחזpכה'מייללהקיים'הערךהכותרתאתהנושאהשירלפי
בחייםלהיוותרשצריךמהכלהואהקייםהערך ,) 66(בעמ'
הטבעהמתבונן.ראייתאתהמולידבטבעבהם,ונאחז
המסמלתובתנועהבדממהלחששלכמיןולהירשםיכלו
לעומתזאתבחיים,השפעתוכוחהוישדרותו,חיותואת

וחשכתו.עצבונו

בשיר,הווירטואלית.השפהמןמונחגםהואהקייםהעךר
המוות.לעומתהחייםשלההקרבהדדךעובדהקיומיהמצב

שיריםכדדך(שלאהזהבשירהמרכזיהענייןאינוהמוותאך
גםוכמוטיב);כהוויהבמוותעוסקהואשבהםבספ;ודנים

שהואבחייםלהתבוננותכדךדמאחכדהואמעכב,הואאם
במאורו:החייםאתמאנישהטבעכאלהוים.לזהותםמבקש

עוטהוהמאודהצומח;,ברגבימוארותנוגותלבנה"בהרות
המשתקףהאודאתפנימיתבאחיזהז mואפניה",באשרת

ופדי"האורניםלאחיזתו:כמניעשקייםמהוכלהבין-מיני,לחיזורמבעד
דמעות .1עץכלונסאותעלבהוקיםנצוצים,ענבי;םזגהדיח.האדמה.
ירוק."נהרהגשם.

באנקה;,קוראתזעוקת,/האדמהפעומת,"האדמההקיימת:בהתחרשות

בהבעהבד~קות,להישארהחייםאתלשכנעצריךכשידאלהוים."כאן
אלהוים.המנכיחה
שלברצףשנמסדכפיהפנימי,עלומושללייצוגכדדךבטבעז mאהכותב

אחד:שיד

בשםתקראהיע;דלעצילבית.לךיהיההוואהטבעאתתעבדו"אתה
למש~כiלכותבמוהרחיזיןו .) 56(עמ'לך"אחותיהיההידוקהנהראחים.
כתחליף.ומשפחהביתשלהוויהבטבע

(בעמ'אלהויםמלפניהתכוונותאוקדשוהלשכאלמנטמיוצגתהכתיבה
לאודךהכתיבהמפרנסתעלוהחטאתחשותאותה.לצחךישתמידלוא ) 5

 .) 32(בעמ'מחיהכדיההלומותבתעסוקותנאמדיםשתחליפיהזמן,

שיבינומאמיןשאינוכיווןגלויה,בצוהרלבועלאשדאתלומדבבקשו
לדייקנזהרוגם ,) 29(עמ'בכתיבה"עתהצוךדלי"איןמחלץ:הואאותו,

או: ) 32(עמ'שבוק"רוכללהיותעליהיהוכי"ייתכןבמילים:לוהתגמש
 .) 79(עמ'הקרקע"לעומתאלמתעופפיםקטניםפרפרים"שני

הניזונותכמסכתותומההררת,וידוייהיומניה,אית, mפבדךדהיאהכתיבה

כותביהםבשםהמובאים(מאמריםבעיקרלוכתיבהליציהרות 6מהתייח
וטיוטותידכתביאליו;שמעונומכתביםתוכו;אלכאזכוראולשירכפרלווג
במסעתחנותהםששיריוכךמהם),ללמדוכדיבהםמעייןשהאומשלו

הוחווייתי.האוטוביוגרפי

בחילדןו:עוסקיםשיריםהרבה
הוא"העבידכותב:הואשבושידוכותרתלפיהעברית",השיהרענין"מהות
השראת•אתשאובהוא ,) 78(בעמ'ןת" r?fז~זל~תב T:ש T:ס~;הך~ת :~~

וקלווסאליותיצירתיותומפיגודותהמונומנטלימעדנהלשוהכתיבה
שידיואתהמאכלסותלאשויותהאמצעיתזיקתואתחוויותיו.אתשאכלסו

אליו.לקרבןחששהאובכךלודיאלאלאששו,זקוקאינוהאו
הבחירה(לדוגמה,נפשימשתמששבההארכאיתבשפהישפומפחיותגם

 375-6גלירך

"ממקום"בקוארי","בלכתי","בישובי",פעול:בינוניבצורתהחוזרת
מנייריזם,וגם"כמדומה")"כמדומני",החחדות:ההסגרמילותאועומדי"
אתשמאפיינתשגבתחשותעלאלאטרחנותעלדווקאלאוהמלמד
שמתבוססתשיהרזואלהוים.אחדובחיפשובשליחותשתפקיהדכתיבתו,

אהבותיו,אתגםמונההואההיעלםבתוךהויעלם.הזיהחלום,בתחשוות
הקיים.לעדךערובההןשאף

שידתונפשי,שלכתיבתולאסכלותהטיפוסאבשדה,פנחסשלבדמותו
במהלהיזכרותארנןו,עםלהתמדדוותלהגשמה,כךדדהסיגוףאתמקדשת
לדשושבשהאוכחלום,שנפדרמהעדו,אוינושלולהיותהיהשיכלו

עלשיריםהדנהבמוות.נקשרתהאהבהגםובהימשכותם.בחייודדנואת
שביםאךשחלדולקשריםערגהמתוךהחשבזיכרןו,מוצאםאהבהחוויות

תחשוותיו.עלחותמםאתלהשאיר
להתקייםשבשהואכהשראהעלומו,לביןבינושבןו mכדין

האוטוביוגרפיהלנתחיהמיעד,לפיסותוכווריאציותמעבהר
דלוודחההוויהאתמגלםנפשייוצרם,שלהאישיותלומרכיבי

הקיומיות,עםגלויההתעמתותשלקבעובמסללוחייושל
בסובייקטיביזם.המשופעתהמציאותשלחיקויהתךו

ארנוןמתחשותליציאהכדךדחשובהבעצמיההתעסקות
באבחנהשמשוגמהמשוגת.הלאהתחושהאתלהחזירוכדי

באי-הואדוות.צרופהכהתמדדוותעוומדתלויהמתמדת,
לומצואאינושהואהעבדאתחוהוכשהדוברפעם,לא
המוות.עםכהזהדותבהשלכה,העבדתשתיתנמסרת , mמנ

מעודדחההוגולד,האמונהשבאלתנכרכתאי-הואדוות
אמפתיה.

מאוד:אוהבשאנישידהונה

פרפרים;שנילמבשרת;הסמוכההאוטובוסכתחנת"כשבזוי
 ,םי~~ק-·~ר~רים-.· .1ך~ע iPסת'~~ד~ל~~ים i ע~~ ·ק~~ים

אהבהכבמעשהנמזגיםכאלו,אלומשתדגיםהם .1פי"ימלאיזוינוק~ים,
ה-חלiפים=-פ'המלאכים=' ·הםאלואולי .11כמשתהה ..נהםצרפה=אני .iממש
דזטשדיםאדמתעל·'הזו~ ..המדרןואדמת-עלל~ m /!iשאבחיי-1כ~כשר,
rן~./םך-~~ך?נות;ם-7 ~~ל~ים-~~י-קךם.~דדסזו;;::זלכו ה~~ז!// ~ ry ף·זם~

עדו,נךiעז.ףינו ח~~~ ם~~:ש~סםזקא"1.ד~נ~~יםאליי .םי~~נ~סיו
-ן~ס~ד~כiלדוקרי. ,ה;~ iZ ~ריה~סהז:ר~~י ./ן~ךזr ף~~קודוז.ו~הם,~ת:;כי

ממלכיהאחדהיהלמעשהמטעני),/אינוזכiדני(אםהאחרןולא.עכנוד!/
 :ם~.מ~~~?? Tדים 1;:זהך .מ~י-קךם." ·.-ם~נד~מות~מות: .1ם i ד~~ o/. Tלסקדו~ים

הפרפריםשניעכשו.הפרפריםשניעלום,ל wרנונו~ר 11רב..ע.שכiת
 ."ה ~i.r '-ע~ר~' /ד./~~~חםסלל~ןק ry 'לו~~תד~~נ:ייכiנכהחםךק i .כtי~ד? 6

 ) 79(בעמ' "לי."~~י~גכה~הודה."אוגכהד?י

שלבהעבהרהזדהותומלאכיםעםהשפה:דדךהכותבעובדתעתעויםאיזה
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אתמשאירותהאחרונותהשורותשתיבדימוי.הוןחייםכיצוריםהן-יופי"

השיראךהתלם,מןהתנגדותמסמנותלואהמוכר,המוטיביבתחוםהכותב
נפשישלהשיהרשעובדתהרטטעלמעידשבו,המתעתעתבדינמיקהכלוו,
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שושןאדיביאסתי 1

סליחהמוזר),בחיוךאותנובלעה(מפלצת

עמ' 114 , 2014חושןאבןהוצאתבשקט,למפלצותתןפז:יובל

כפלבסימןעומדבשקטלמפלצותתןפזיובללשהארשןוהשיריםספד
תחומיבכלהקיימות'מפלצות'אחדמצדבכותרתו:כבדהמתממשהפנים
חייםלואפשרהמאיימתן mנוכחאתלהסות mההכשני,ומצדהחיים,

משאלתהאואחדמצדפנים:כפלוהאוזה'שקט'שגםאלא'בשקט'.
השירלשהאמצעיבביתלמשל,מתממשים,שהםכפירגעויםלחייםלב

הגליםאתשו;ב"לשמעוהספד):שלהאחוריתבכדינהוגם 59(עמ''ים'
חדגוני,האוזה'שקט'שני,מצדהארשונה".פגישתנו mסילעמתופפי;ם
חיים:קרחתהספד:אתח mהפשבירניכרשהאוכפיומצמיתמעשמם

 ]".[דגי/וספדביתדגי/ופחדדגי/וילחחדגי/ואובאאמאדגי/ו"ליהד
 .) 10(עמ'חמצוים"מלפפוניםלשקופס;הכמומענייניםחייםדגי/ומוות

עלומועלשהשפיעויצוריםעםכמחוהומתכתביםהספדמשידידנים

למפלצות'תןהספדכותרתהכותב:לשהתרבותי
'תןדלוךיונהלששיהדעםמתכתבתבשקט'

בךתיכנסנהאלוחופש;יהיהלהם"תןלמילים':
בךיחלולוצרחת;עלצmדועשויפנימ;התבאנה
 ' 1992(דלוךבך"לעשותלמיליםתןחווי;האותה

כחרוו,עבלנענה,הספדכותבאוכן ;) 171עמ'
לשיריםונותןהארס-פאוטיתלהנחיהלוטובתו,
השגהר,מכלביבלטלטה mשלחבו','עלשות

לכתובאלולצולו,האופיינייםהונימוסהצייתנות
להשמיעלו mמאפשהכתיבהפעלותשידיו.את

לאוןררו,ובה-בעתחייו,'מפלצות'אתעללום
הנחצרת:לתביעהההיענות mהכלבינו.בינו
זהשבירלמלש,ניכר,בך"לעשותלמילים"תן

שהאותךומגלה,מאשדיותריק mומשמכסה
הגלויות-סמויותהפניםלפז.האופייניתהפניםכפלפאוטיקהאתממחיש

ומצדהדנהעלכמחיקמצביעהאחדשמצדו mבכותנינחתהשירלש
ניכר"המפלצת",החיים,לשהמחדוקההיבטתוכנו.אתמעלימהשני
ו mאוכלואיםהמסתיריםלסוגרייםק mתבגלוי,הליאמדשמסרבבמה

שלהפגיעהעצומתאתבסוגרייםהאמורמתארכההשטח.לפנימתחת
 ;) 34(עמ'האץר.")"בכחדאסטראוידכמובךמתנגש"(זהבחבר:"זה"

שלחייומישוריאתהמעברלתהכאוסתחשותמתאורתהשירבמהלך
את;ה ]".[שבמ;שדהוותהרדכיםלאחו;דבזחיהלנסוג"(."הזמןהחבר:
עלטובי;םהכיהחבריםאתמקריבבאדמ;הארששבמים,רגליים-הפךו
"(ביתהמטונימיה:ךדדנרמזנאמדהבלתי ;)םש( ") ...לשךהבשוהמזבח
חמישיםשוו;ב"(להךובר:לשהותנאלץשהחברגלח)"אחדחלוים
ה"זה"כנגדהחברלשהכלשויםההגתוננות mניסירנקילומטרים)".אלף

חחקזהאבללויש;ןוהלדתאתלסגוד"(מנסהלסוגריים:הםגםמחדוקים
אתהמסיימתהמילההנשימה").פתחאתחרסםפנימ;הומתפץרנלע

חזרשהחברלאחדהשטחבפנישנותרמהלשקלשוהטביעההיאהשיר
עצםלעקואריולפנימתנלצעבדורהסוגרייםאלחייומפלצותאתחדוק
"סליחה".וביטר~ן:גילר~ן

עצרת 4 'סומקחנילששיחאתמההדדעצובה'לילהד'שיריםהמחזרו
שבתיהןבתכלית. mשתאךלכאוהדדרמותהשיריםנותחת .' mחקלילהד
הילהדדבריו.אתלהומקדישמצבהאתמתאר'ילהד',לנמענתפתההאב

14 
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המהריבותויכלוותיהגופהאתלעלוםומפגינהמממשתסומקלששבירו
ומוטלתכנריהפזלששבירוהילהדלט, mמבניגדו ." mחק"ילהדבהיותה
הפלעותלבתומעניקסומקשלהחברעצובה"."ילדההויאחלויהבמיטת
שבני"שירים".לבתהדוברמעניקפזשלבשירואוילו"עצרת",בעלום

בהתאםסומק,לשבשירוארעב:למספרמבניתהתייחסותישנההשירים
בלשןונוכחת,שניבגרףכפניותהמנוסחותעצרת" 4 "האבמפנהלכותרתו,

 / ]".[פיקסוהייעלי;,ךמסתכלל;אאחדאףכאילו"קרדילילהד:ציווי
לילהד'שיריםהמחזרואוילושם).(סומק, "]".[חכרי ] ... [למכחלותני

לשישיהרבפנייההאולהםף mשהמששיריםמארעבהמרוכבעצובה'
המתחניכרהארשןובשירכךהפנים.כפלומצבהתיארותךולבתר,האב
המכההיומיומיהדימוי mמכהמועצמתבמיטתה,המובסתשכיבתהשבין

"אתמעיניה:הניבטהוהתחשדותההבארהפוטנציאללביןעבצומה,בקואר
העלוםניבטעיניי;ךנקיקימתךורדוס;.לכבכמרמכרצותבמיט;השרכבת
מתממשתהשיריםשניביןנוספתדמיןונקתדו ;) 67(עמ'לשך"החשד
נכונותומובעתמטפורית,תמרנהךדדובהם,המסיימים,הטוריםשבני

בתו.לשרםלמעןלכךומעבדשביכלותולכלעשרתהאבלשלטת mהמ
חייה,בסיסאתלחזקכדיבתם,לשחייהלקרקעיתדוכניםהאבותשני

נחצרת.גברית-גופניתהיאפעלותםטוב.לעתידהמארתהאתלואפשר
שמרגע"חכריפז:שללשירומוטומעמידיםסומקלשמשיחטוריםכך
 , 2005(סומק,דגלייך" mלכפמתחתבעוחתמצרפותעוק;דאניך mלי

אניהספינ;הס mמאתהמתקןצלוןל"כמופז:לששביחגםוכך ;) 10עמ'
 .)םש(חייך"מנעואתמחשדלהפעילמנסה
'הגיטהרהאומצבהלשלכפל-הפניםומתייחסלבתהפתחנוסףשיד

מטרנימיתר mרכרתעצובה',ליהדל'שיריםלאחדמידהמופיעהאחמה',
האחמההגיטהר"עכשיובבת:האצורממומשהלבתיהאמנותילפוטנציאל

מצבה ;) 68<עמ'תנעוה"שטורכמרהמיט;הלידזקופה mערמשל;ך
במאתן,מונחת,להיותשבמקוםהאחמה","הגיטהרלשהלוםהבלתי
תנעוה"ל"שוטדומחמהקזופהלעמיהדמאונשתהמגננת,לשבחיקה
"שכהייתלהוהו:העבדביןבניגדונפתחהשירהבת.לשמצבהאתמשקף
אנטיביוטיקהובמקרםהי;םשפתלעטיילנולרופאללכתבמקוםקטנ;ה
"באגחפיםאביהאתהבתחיבוק ;)םש(חם"שרקושותינו mערגיאלכנו

השירמצבה.לשכפל-הפניםאתדב,בכאבהאו,אףמשקףקפצוים"

כדיבכותרתוהמופיעהבמטפהרומשתמששדדוים','ספינתהעוקב,

ההורים,אלוישביההדובריםהנמענת.הבתלשהכאוטיתנפשהאתלתאר
למים,;שרתזורקיםעצורים;."בליהלהנפש: mסעאתלהשקיטמבקשים
היאאלויאהבה. 1באררי1.רומפזריםהמעמקי;םמןאהבהלשחופןאוספים
חוראיךנאדהאונחנוגחתיי;ךלעהמתי;םהעצצעויםגאותאתתשקי;ט

זה,שיד ;) 69(עמ'נפשך"שלהשדדויםספינתאתפתאוםהופכתטובה
מדויקתמטפוהרךרדורבהבאהבהבתאחלבתו,מאדוגאבפונהשבו

אחד:אבלשהיעחהפנייתואתמההדד , mהסעונפשהאתומאיימת

ד;בוערדמעוףאתמעחאמיר ] ... [נפש!.'ןשמדיהעייפה,נפשך"שמרי

 ;) 1965(אלתדמן,שאנב?"בחפשהבחדדציפרוכמר

בילחתרהןהחברחיימתנהליםשברהעידתיב mכממשמשתאביבתל
ר'מרכדמרנטנה''גליהד'בלרמפילד',המכבי','יההדוה'ירקןר',בבגחתר.הון

לשהאהוביחסרלעיר.מטתימייםכייצוגיםמשמשיםהחרף'עלהארטיק
שיחעםהמתכתבמתמתחת''העירשבירמתאורר mהלולעירהחבר
אביב"תלשהירטורשורב, ;) 97עמ' , 1984(שם,אוויר''מזגוילזטידשל

שבני .פזלשלשיחכמוטומופיע(שם)לאמבט"בבגדיהשהטילהוכאשה
גרפהאושה.עירבעתבההויאשהירכנמענתאביבתלמשמשתהשירים

שביחכךתשוביה.מתהלכיםשברציברויב mמהאוזאתעיר-אשהשל
תחפהעשכיומשרטטת;הויאזה,אתלהשעו"בריוניםוילזטיד:לש
משופלילך"מיילליםפז:לשושביח ;)םש(לחסד"מייחלתרברת mב



 ;) 36(עמ'לבך"מרדכותעלנשפכים ]."[ערביםבך[."]/מהלכיםמבט

חחפהבעלוה,לעיר-אשהאהבתםלעהדובריםמצהיריםהשיריםשבני
אביבתללש ]".[עבלו;םעליהאהובהאוויר"מזגוילזטיר:כךומשומשת.

אליה"חמהמילהאמרוהזאת,העירעםחסדנאעשו ]".[חוףר;.בליל
החיךובשביליהמסכה;,אתזקרי ]/".[אהובת;יאביב"תלופז: ;)םש(
 .)םש(בעלום"ביותרהיפההאושל;ך

המחרבהואהעברית,שביהרמופיעאינושכמעטנשואלפז,ייחדוינשוא
במחרבהמתבונןמבוגרהווהרומוהר,תלמידנתוניםשבוחינוכי,הכיתתי
הספר,שעריארבעהמתךובלששוהשונים,שביריםילדו;לשהלמיהד
חשהאוצעירכתלמידמהתפקידים.אחדבכללחליפין,החבר,משמש
ה'אני',בהעלמתהואהפאוטישביטויומצבסוכניו,לעינינארהבלתי

בעשראלוי''מחרבשירכהב'הוא'.המרתותוךהמדברקלוועלבוויתור
לשיע;רמסטיקלוהדביקובהפסקהאותו;.ארהלאאחד"אףהארשןו:
 ;) 13(עמ'החצר"בגרדותלהתלטףשכיצאבמרדגות;~תויהדרהובשוה

המילים'כ'מפלצותהילדבעינינתפסותאותןלקאורללמדושישהמילים
מתארהשלישישבעראפור''חינךוהשיריםמחזורמהן. mלברשיש
המנהל:דמותכך!;כרית. ?tהבית-שבהוויההפניםרבתהדיאלקטיקהאת

במשרדכךאחר ;הילדים;.אתלשלוםמבךרמזדק;רבחיוךעשבר"עומד
השיר .) 86(עמ'מוקדמת"לפרישהאופציותבדוקשלוחנ;ןעלשמוט
בכיתותלספחתכמוהרלמקצעוופזלשיחסואתמשקף'המהרו'היפה
לאשעדתםמשגיחילדי;םספינת"משיטהחובל:רב mמטפוךרדתיכןו,
שרמיתבלשןו ;)םש(ניצלוים"לחפשלמים;קופץהמבחןאחרי .1תשקע
השקפתאתהנסיעות,יעדיךרדפז,מתארונימוק,הסברכלללאוקצהר,
לפלוין"לנסעוותלמידיו:הספרביתלמוריהמוכתבתהפלויטיתהעלום

 .) 88(עמ'לא"-לבילעיןלנסעוכ;ן-

המתממשותמרמיותערךתכונותהןהאחרכלפיאוחריותהגינותישוהר,
שבהםשביריםהיטבנינחתהוןפז,לשובפאוטיקההשיריםבנשואי
ולתלמידיו.לילדיואלוערכיםלהעניקהמנסהמוהראואבהאוהדובר

אבא"תארהלאביו:המאושרהבןפונהכאשראחת','משאלהשבירכך
שהדג(לאחרהמוטדרהאבהדובר,שלהאחתלבומשאלתדג",תפסתי

לחיות"של;ילילדוייתןקצת;עדו"שישחההיא:במצוותו)למיםזר mה
לתלמידיובתשובהמתמהמההמוהרבעדו'פיגעו',שבירגםכך ;) 66(שם,
להרוג"שוצריךעצקות"מתחילתוובכיתה'פיגעו',בעקבותמחשבותיועל

ובאחריתו:בהבנהבאהבה,בתלמידיומתבונןהחבר-מוהר ,) 101(עמ'
פג;זקליע,תבעהר,בקבוקסכין,אבן,כמושל;ישהתלמידיםחשוב"אני
בטעביות;חחריםהםכךאחרהפיג;עו/עלחשוביםהםמהיעדויםלא
חקלאותאול ;ק;ה mההלשהמתמטיקהאולהשכח;הלשההיסטוריהאל

של mחחקריאה ;)םש(השנאה"להשקייתד;םטפטפותלשפשטו;ה
הכיתה,לחרדשמחץוהלאומניה'פיגעו'ביןהזיקהאתמבהיהרהשיר
האובשירהמתאורהעיקריה'פיגעו'שבתוכו.התעדותיה'פיגעו'לבין
ההוויה mנותכךומשוםספרי,הביתבמחרבנידןולואנלמדשלאבמה

גםניכרתהאחרכלפיהאחריותשנאה.ומייצרתמדממתהישארלית
'קבצן'חרוב','אישבשיריםהעירוני,במחרבהשלוייםבאנשיבהתבוננות

הדיבורית-נזיריתובשפה~דיוק mניכהפאוטיתהישוהר .המרדכה'ו'על
להימנעבתוקףמקפידשהואתךוחייו,מפלצותאתלתארפזר mבשבה

אובדימוייםמשתמשהאוכאשרגםומהגבהתה,הלשןומיפייפות

במטפורות.

השיריצורכךהמתהפך",ה"שירעיקרןועלבנוימהשיריםניכרחלק
האחןורהשירכשטורמזה,זהההיגיןובךרדהנובעיםמארות,לשקטלוג
לוגבשהשיראתשובלקראוהקואראתומאלץצפויבלתיהיפךויוצר
העשראתהפותחמערכות','סקירתשבירלמשלכךיות:רמורכבתהבנה

גופוחלקיאתהוריםזוגבפניהמפרטחפא,שלקלוונשמעהרביעי,

הצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

פרוורז'ק

האהוביםהילדים

הלילהדלתותעלשעףנים  ז:-- =--- • :

~~~יכה~ג;וג~קיםסאו;:ז:;ניםסךלדים
עליהםמצ:פיעיםסחולפיםהא"כחךעו:;נךי
 ." ..-: . . :-האוה~~םהילדיםאכל
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~יש ן~~?~ם םי~~tז~ל"א
~לםךכק

כבלילהשרועד
~.· .. --: -,. 

ח iהאעוברישלזעמםאתמעורר
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סם 1$ךק~~חו~ם~תלסם W;:ז:פףז~תז~~ם~ת
~ישד~~ןזVם םי~~tז~ל"אסאו;:ז:;ניםסךלדים

ללךלה~ר .vזגרסק iJסם
ןג;:ז!זום~כוcז

הראשונה.אהבתםשלסמסנורת~ב.נi:זירףת
 T •די-זז:- •: •:•::-'""'::.:- , •

מחזאי,משורר, . Jacques .Prevert> 1977-1900 (פרוורז'ק
שיריםלעלוםשהעניקהאישהאו .ותסריטאי; .פזמונאי

ומתמיד..מאזבההתגררווכאילולנשמההמחליקים

ראוים?הרגליי;םבין"שוםהאם:בבטןהעוברשלהומלשומיםהשלמים
בקטלוג,וכמוהרגליים"הונה ]".הידיי;ם[הונה /גבר!החמ;דוהבלובלוהנה

אתאגב,כבךרדהנוטש,השי;רשללסיומועדכלוןהגוףמערכתונמנות
באומח:ה'מצפןו'לעומוהרלעין,הנארותהפיזיותהגופניותהמערכות

השיראתהופךהשירסיום ;) 92-3עמ'(שם,נקי" /אורים?המצפןו;."הונה

בפניאתגרהמציבפלויטילשירהתינוק,איברישלמותלשנאיבימתיאור
נוסףמתהפךשירבבגרותו.גם"נקי"יישארשמצפונוילדלגלדההורים,

 :גבהוהבסמכותשונותמדרפעלוותאורכולכלהסוקרהמודר''האםדהאו
אתמילמהרואמרהתלמידעל;ימחליטהלאאתבבכילאמואמר"הילד
למנהלאמרהעובד ]/".[לשוטראמרהנהג ;לעשותמהלישתגידיבכלל

שהדוגשהמדרעקרןואתשוברהשיראתהמסייםהטור ;) 108(עמ' "]".[

 ;)םש(המפקד"כןאומרראשוהרכין"החיילהקטלוגי:המבנהבאמצעות
ובדיקהעערורתךושבנית,אותולקראוהשירקואריאתמאלץזהטור

הישארלית.בחבהרמרכזיכהשהאוהצבאיתהצייתנותערךלשמחשד
עמהדבסיומו,הדובר,מציגבשירים,המתאורותיםיהחמפלצותמלו

הביתי,במחרבאושה,גברביןהאינטימיהאקטזהיהר-עזיהר.אופטימית

מניעתגםאולויהרגעתם,החיים,חדרותשיכךושלפוטנציאלנשוא
אחורית"בחצרהארשןו:שיריוספראתלסייםפזר mבכךהעלום'.'סוף

סוףאולוי .;אהבהלשאחרןומעשהלהספי;קאושהאישינסו ;נסתרת
 •העלום."סוףיהי;הלאהעלום

 :מקחרתשרימת

 1965לספחת,מהנחתקיץ,חגיגתתבךו:משמד''שידאלתדמן,

 1992,ד mהמאהקיבץו ,מניפהכמונפתחתההכהרתת :בתךו ,'למילים'תן ,'ילודה

 1984קריאה,סימןהשישים,שנתוקיצרו :בתךו ''מזג-אוירד ,'מולזיטי;ו

 2005ביתן,זמוהר,החלב,מחתרת :בתךו ,' mקחלילהד mעצ 4 ' ,'וסומק,

מאי-יוני
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והעכשיוהכאןאחרבחיפושוהזונה:הבניאבין

 2010חאן,מוסאהצואתשמש,אורשלמיתריםבצלאל:יואב
עמ' 162

א

עכשיו,דווקאאולויעכשיו,גםשנים,כארבעלפניאורארהשהספראף
זמננו,בתהיצירתיתהכתיבהאתלאתגרהתנ"כיהקורפוספוסקלא

לכתובכדי~נים, iמכקלאסייםנרטיביםאותםעםהלתמדדוהיצואת
עלואםהועערור,.הפירקודךרעל(אםהישארליותמציאויותינואתמחשד
בצלאליואביצואשמשאורשלז;קיננריםבספרנעדו).ללאהכמיההךרד

כדייהדוי,ארכיאלווגיהוחובבפלשתינאירעוהעבקבותסבסטיה,משדות
אם-הספיהרלפניהשמיניתהמאהשלהאלימהשומרןואללהתחבר
אכזריות,חצרבמהפכותישארלמלכימתחסלים .בהםשנהב,בהיכלות

האיטית,גסיסתםאליוםקשינמקיםשםמשועוות,עוניבבקתותאום
גר~:רובתהמצאו,לעתזונהר~ל:ים,ובהם
אלוהיםמצוהוהארץ",תזנהזנה.כיזנוניםוילדיזנוניםאשתל~ .קח"לד

היעדספרהאוהשועספראוכןנבאוותיו,לשהארשןובפרקר i:כלהעשו
הקונפליקטאוליותחרףמחשד,אותולכתובלנכןומצאבלצאלשיאוב
עלגםשהקשתהלזונה),נביא(נישאויכךכלהמביכההואישיתהדתית
עזאר,אבןאבהרםהרמב"ם,כךות. mבמשךהפשרהלשהלמדניםגדלוי
זה,מזעזענישואיםסיפורנוכחשהתפתלו-אוחריםהמלבי"םרש"י,

וכהנהכהנהעדוהיואמנםהעדת.אתמניחהסברלולמצאובניסיןו
כדיהתמהוותבהתנהגויותיהםשהפתיעוויחזקאל),ישעיהו(כמונביאים
החריקוהושעשלמחדויותיואלבהנלחים,מעשיהםעלהעםאתלהוכיח

שלמלדולקהליולשמששאמור , mהרואישהמוהרהאומכלום.לכת
(לפיובוגדתטמאהאשההפרטייםבחייולהכילפונהומוסרי,ערכיטהור

אחריו.זערואתשיטמאוילדיםלעלוםעמהלוהביאהמקארית),החשיבה
לואהיולאאלהדבריםכיבטענםזו,חייםלעילתהמפשריםחדולפינה
הנביא.לשהדמיתייםבחזיונותיוופעלונקרמוורקנבארו,

כפשוטה,הדבריםעלילתאתקוארהואבספרו-לשובלצאל.יאובכןלא
ריאליסטיבסיפורמלבישהאולכאורה,הדמיוניים''החזיונותאות

האשהגומר,לשהביוגרפיהביוגרפיות.שתישבמרכזווכאוב,מצמרר
לזו,זוומשיקותשיש- mהראישהנביאהשוע,לשהוביוגרפיההזונה,

ביניהם,הטרגיתההתנגשותמעדזקתובחיבוריהןלזו,זוומתחברותויש
מ'ממלכתניתקוהשעםישראל','ממלכתשלהטרגיתההתנגשותוממילא
לצמה~רדדרהארץ,לשבצפונהמלשהעצמאילאוםלבנותיהוהד'
ממשברלמלחמה,ממלחמהלמלהממלך-וכתרבותכחבהרהיהדוי
למשנהו.אחדלככלי

בחרוכיצדזה,היסטרויביוגרפיברומןהמרכזיותהדמויותלשטיבןמה
חדפרסונהבעלותאינדיווידאוליותכנוכחויותאותןלעצבבלצאליואב

ומקום?לתקופהכייצוגיותבעתובומלשהן,פעמית

ב

השבי, r(המנבאורהרסימןוכתבהנעשית",אשהנלודת,לא"אשה
לוא'תרבות'שליצואכפעולהאשהלשתופעתהאתבהסביהר ,) 1949
האשה-הזונהשלתופעתהלגביגםיפהה mכזואמיהר'בילווגיה'.רק

ואכן,נעשית.זונהנלודת,לאזונההדיינו:הפטריארכלית,הגבריתבתרבות
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הכתיבההגנטיקהלאהיום,כמואז,גםזונה.נלוהדלאוכלייםבתגומר
שהחליטהקנאי,אביהשלהפאטריארכליהשוביניזםאלאנשיותה,את

אמנםמביתו.אותהולגשרמספיק,כנעוהחיתהלשאאמהאתלהעניש
חסותממתןהתנערותוהדיינו,עבוהר;מוות~דיןהאוזהשגירשויעדהוא

וכליים,ואכןגב:רכלשללוידיוהפקהלשטחהלשכתהבבחינתהיאלה,
במסגרתמוגנתימיהכלשחיההליכות,ונעימתחצורהביתעקרת

חלכאיםקהלעםשומרןו,בירכתינטשוהלפתעעצמהמצאהמשפחתית,
כשהגיעהאבלכפיים,בעבודותעצמהלפתסניסתהבתחילהונדכאים.

להשנשאראחרןוכליבאותוהשתמשהקטנה,ילהדעומהערב,לסף
נחשפהלאגידלוהשבסביבתגומהוכךוכלייםכךגופה.הוואלשרור,

מיניכאובייקטעצמהאתתפיסתהזלותחיים,שלאחרותלאפשרויות
לויהד.היריןושלצפויותלאלתקלותאוגבריםלשתאוותיהםלסיפוק
מכלעוזובהבהדדולעלום,ילדמביאהכשהיאהאלה,התקלותבאחת
האינטרפרטציהלפי .השועמופיעלה),התכחשומאהביהוכלמתה(אמה
בחצרואחיואמועםשחיתמהוני,טבענערהאוהעשובצלאל,יאובשל

שלוטטמרבההאוזאתעםהמשפחתית;בנגרייהחלקלווקחאחת,
ברחיותעםשויחשיגמנהלשומרןו,לעירשמחץוהפארייםבמחרבים

מסריםלהעבירעליוהמצוותחורניותישויותשלפקדוותיהןוממלא
נוסחהשועהעי:רעשרכמוהומים,ציבורלמקומותלאומיים-מוסריים

הויסטוריתפלויטיתכם mהמתהמקאריהעשוכמושלאבלצאל,יאוב
אלהמתלבטרדכו,בארשיתעצירהואלעיל),המלומדיםשמורים(כפי
מקבלהאוזו,אכפתיותומתךוהמסאוב,החברתי-הפלויטיהמצבמול
לפשרלדרתמאמציוכלעםאךכדבריו),('אלהויים',מסריםלהעבירעליו

העשואחרות,במיליםעבורו.ומתסכליםסתומיםנשאריםהםיישומם,
הבנתואי(חףרהאלבצדקתהשלמהאמונתוביןנבךו,מיטלטלנמצא
אשהלשאת(כמוהמשפילותהוארותיוכנגדהתמרמרותולביןאותו)
כאשרומייסר,משפילהואוכליים,בתגומרעםהמפגשואכןזונה).
הופכתוכלייםבתשגומרוסוטה,דורסניתהלולת,חבהרלשרקעעל

אתרבן jZ ~מהםאחדכשכלנביא;זונהיחסיםמערכתמתפתחתלסמלה,
 .לשו.בדרכוזלותו

אותהאוסףהאוזאתובכלתחתיות.שבפלגומראתמצאהשועכאמור,
אחיו)התנגדות(חרףמשפחתוואלביתואלאותהמביאמאשפתות,

היאגםכמהוו,למצילה.תהדוכלחשהאינהגומרלחיים.ה mאומחזיר
אשההיאאותה.הקוריםהתמהויםהדבריםשללפשרםיודרתאינה

-זהאדישעלוםעלתהוההיאומבלובלתבעצמה,מתכנסתשותקת,
כזונה.אותהומענגכזונה,בהשמתעלל
 ,) 2008בזבוח,בשים-(מופקרותגורענתגםתהזו,דיאלקטיתבסוגיה

מבקשותבזנותהעוסקותהנשיםחבכיהאוהמפורסמותמןכיבציינה

שזנותהטעוניםמחקריםישנםמצוא.ללאממלוכדותהןאךלעזוב,
עיסוקהאלהזונהשלהתמכחתה-התמכרותאלאמילכדורקאינה
כלכליתרקלאהיאכאןההזקדקותכלרמה .רכ~~נפשיצוךרכאלגם

~נ:ו~כרותלשזוקבצוהעםנמניתשגומרתארה.פסיכלווגית,גםאלא
מסגרת.לכמעליהלפחק mmבהיאהתאששוותהעםאוכןנפשית.

אללשובלומהרהעשו),להשמציע(כפי mומכוביציבהשגהרשל
מתגלה-התאששוותהעםאגב,דךרהתחייבות.מכלדרת mמשעצמה,
לומשחקילוחשוניותה,הלופעתההמודעתכמהו,מאיןיפהכאשהגומר

שורים.יעוציםבחצרותגםהמבוקשיםלשההאהבה
סוחפתשופעעינוגיםלחייהתמכרותהרקלאכילהעיהישזאתעם

בהעשושההציניהניצלואותה~קרמםבהלולויותיה;להמשיךאותה
היותהבלשרקחצוות,בראשומבישמרlויעכסמלאותהבהציגוהעשו,
אשתו,להיותהשועבחראישיתבהלאכימבינהגומרכלומד,זונה.אשה
מסדיו,אתלהמחישו, mלתופומביעלשות-ככליבהמשתמשהאואלא

השועביןההבלדלמעשההאומהכהאםאחריו.ללכתהעםאתלושכנע



משמשתהיאכאןוגםכאןגםהזימה?שטופימאהביהלביןהנביא
גברים.שלצורכיהםלשרתאובייקט

שלביוגרפיההיאכאן,המתפתחתהזונה,האשהשלהביוגרפיהאוכן
הגבריםקהלאםגםבבדידותה,מקלולתגברים:שלבעלוםמקוללתאשה
ותיה-היא, mבכלשדדויכלותהבאימקלולתהדף;ללאבמחמדיהחשוק

זד;גברלשהשתלטותוידיעלמאוימתמשלהעצמאיתעשייהכשכל
מטהאתממוטטהיריןוכשכלהנשי-הבילווגי,טבעהבשלמקלולת
פרנסתה.כמשאביוכיופיהבגופהופוגעמעבדוהאותהמנטלרלחמה,
גומד,שלבחייההונואשיםהקשיםמהפרקיםהםהולידהההיריןוואכן

בילדיםגםהמכרסמתעדה,מחלהכמוכאןמצטיידתלידהכלבאשד
ממאהביה).והןמהעשו(הןלעלוםמביאהשהיא
וזים, mדוחאנשיגםנמניםה'מקלולים',לשההיסטוריהעםכידוע,

מעידות ,)כ(פרקיולדתי"בוהיום"אדורירמיהוהנביאשלעזוקותיו
מע.לםכאשדבייסרויה,זעוקתהושעהנביאלשהביוגרפיהגםכך.על

הוערבהשכםהנתקףנדרף,לאישהופךהאולכל,אהבהשופעחלום,
אוםעמו.המתגודדיםזנוניהוילדיאשתובשל-המקוםאנשיידיעל
עצמומוצאהואו'האהבה',קללתעליוומשתלטתהלוכתבכהדילא

יעדוואשדוטחו;וזךרשכלווהושעכלרמ;זאשתו.לגומרבתשוקתונטרף
שהאובייצוגיהוממילאנגומד,כלותעדחשוק-מחטאיוהעםאתלטהר
שהדידכא.עדאותומאמלליםזו'אהבה'שלתעתעויהוכל.מכלשלול
ל 'tהאוישארלאולהוי'האהבה',היאני mהדעלומובתפיסתהלכחזות

כןלאבראויו.בוומתקיימיםהיקוםנוצרהאלהויתובאהבתו'האהבה',
הכשילשהאלהוים'אהבה'לשכשלןרזהו-לגומרהעשושל'אהבתו'

ביןעולבןו,תשוקהביןוסלידה,חמהדביןאותומטלטלכשהאואותו,בה
כשהיאבצדו,הכפלויםחייהאתמנהלתגומד(כזכור,והשפלהסליחה

ופריצות).זpןארמונותלביןואימהות, ת:~ביןיוםיוםנעה
חייוכנגדלהזעדקהשועיוצאהסותרים,רגשותיומערבלוותבין

אתחושףהאוכךובעצמו.בכבודוהאלהויםכנגדוממילאהמקלולים,
בעל ...הפתעותמלא"אלהויםבו:האשמותיואתומטיחל, 'tבספקותיו

אלהנואשותהתפרצויותמנשאו".קשיםאיתרהחיים ..שחו:והומרד
מאבקיוכלשחדףומודהשבהאוכאשדלקריסתו,העשואתמובילות
מעללהתעלותכוחעדובואיןאהבה"),תכסההפשעיםלכ("עללאהוב

כאישבתפקידולהמשיךכדילשדדוזאתבכלעליואוםכאנשו,גבלוותיו
 .ממנוגומדאתלגשרעליו-האלהוים

לשהם:הביוגרפיהפרקיוכןוגרמ;והעשושלרדכיהםת mנפואילךמכאן
היאלפרנסם,יכלותלהובאיןוב, mהאלילדיהעםנשלחתהיאנאמר;ו
שמתנהלתאחתהחקלאית;באחתהלשמשילדיהעםעצמהאתמוכרת

להתעמרדקיועדיםופעוליהשומשגיחיהפדהעבדותעםכלאביתכמו
(בהתאםעווונותיהחטאיהעלאפייםאחתמנהלהלהחזירבאוכמובה,

גומד,מתעצמתכאןשדווקאאלאעוונש).שכדשלהמקראיתלתפיסה
בגיהינוםם 'tוככפעולתמתמדדותהיאלסבל,נכנעתשאינהגאהוכאשה
עדובהבאיןתקנה,חלוהנזרקתשהיאעדשנים,במשךאותההפוקד
תעולת.

ג

שפעלוהנביאיםשנים-עשרבסדרתהארשןוהנביאהואהושעכידוע,
פרקיםארבעה-עשרשלבקובץמתכנסותנבואותיוראשון.ביתבתקופת

היום:עדביותרהמרגשיםהופיוסהאהבהמדבריבהןישאךבלבד,
אותמשם,כדמיהאתלהונתתילבה,עלדויברתיהמדבר,"הולוכתיה

לבינהבינודקאינהפיוסשלזושבדיתאלאתקוהו".לפתחעכרועמק
היקוםעםכיבעלי"),עדוליתקראילואאישי,תקארי ...ההאו("ביום
השמיםעוףעוםהשדהחייתעםההאוביוםבדיתלהם("וכדתיכלוו
מןאשבורומלחמהוחרב("וקשתהעמיםביןלדנותהאדמה"),ורמש

אתויעדתבאמונה,לי("ואישדתיךואלהויוהעםביןוכאמודהארץ"),
 .)בפרק ,"'ה

אמנםבצלאל.יואבשלספדוגםמסתייםאוהבהדרךשלזובאוויהר
מעלום(הושעונפשיתגופניתמוכותממסעותיהןחוזרותהדמויותכל
ניסיונותיהםעלאלה,מסעותאבלגומד),פניעלאחרתאשהלקחלא

סיכוםעםואכן,הבנה.גםאלאסליחהדקלאעכשיולימודםותובנותיהם,
היהדויתההיסטוריהאתצוה mבלצאלחתראויחדו,שיבהשלזהמעדדו

גלות,שנותאלפייםלדנותשוני,ראשןוביתחורבןדךדלדודותיה,
שיבתשלהחשדהההיסטוריהאלומצטרף

שיבתהאםהיא:הושאלההמדורנית.ציןו
היסטורימעגלכאןפותחתהמדורניתציןו

לפתחענודעמק ת~"(אהבהשלחשד
נוסחאלימותשל.אוהעשו),נוסחתקווה"

"להבין(כדיבשומרןוהעתיקיםהז;ו~דים
ההיסטורית",במולדתנועבדנואתיותרטוב

הרעוהבפניהיהדויהאדכ;אלווגכטענת
 .)אפרקשםהפלסטיני,

במלודתנועבדנואתלהביןכדיהאםכלומד,
דווקאלהתעסקבצלאלפנהההיסטורית,

זוכמוומסאובתמעועררתכהבתקופת

השמיניתהמאהבסוףישארלממלכתשל
שלהמקלולסיפורואתלשחזרלספיהר;
הופעתואחדלוהתחקותאשתו;עםהועש
ידיעלונעזבשננטשאלהוים,של mהנכמ

בתחבולות.לולהחזירםנאבק-מכלהונישאהדםהואומאמיניו,
באלאאחרתאוזובתקופההתנ"ךאתמחדשלספרהניסיןולהפך:אוולי

להתמדדולנרלוסייעלהווה,אותולגייסשבאכפיהעבד,אלאותנולהחזיר
שומרןו,אתבלצאלבחדבכדילאשאלויכךזה;אפשריבלתיהוהועם

ביותרהמכאיבותהומוסדיותיות mהחבהפלויטיות,הלצקותאחתשהיא
לעתהאזביןוההקבלהאז,שללשומחןאותהמקבילכשהאובימינו,

עוכשיו.כאן-איתנוהקורהכללגביהנביאשלבהתראותיומהדהדת
העינייםובגובהאמפתיתמבטמנקדותבאשה-זונהלעסוקהכחידהגם

ממשיךבהזובתקופהירתחואכפתיתחברתיתאחריותאלאותנומנתבת
-גלובליתכתעשייההדנותשידרתיאתיב mלההחזיריהקפיטליזם

גומד),של(בחייהכאןהועקביהפרטניהתיאורנשים),(סחרהאולרווחיו
שלה,הביוגרפיהשהדיאשמים.כולנואתעשוהאלא~קומםדקלא
-הזונהשלמדיוקנהפירוקשלתהליךהיאכאן,מתפתחתא.שהיכפי
הגברית,החבהרשבתנאיאשה,היא;באשדאשהכלשלנוכחותהאל

אתלושלםעצמיוiוה,עללהיאבקממשיכההיום,גםקת mדוהמגבילה
פנימה.בנפשהדקלווחירותה,שלהכבדהמחיר
לאומתלעהובשקט,באיפוקמתנסחופשוטה,הרוטהבצוהרכתובהספד

בנביא,הדומיננטישהעיסוקנדאהאוכןהוגות.רגשהשללפיוטיותפעם
האדםאתבמרכזוהמציבני mהספדותי-הדלtקדנדמאליוכמומתחבר

ומכזבת,אנוכיתמציאותמולאוניוובחוסרשבבדידותוהפוסט-מדודני,

יאובגםותקווה.נוחםבהןלמצואגופניות,חץורוחניות,חוויותאלחותר
 ,'חוד'(טרנסצנדנטליותחוץ-גופניותחוויותלייצרפונהזהבספדובלצאל

מפנהאלהוים,שלחקרועלתהוההאוהועשלשכשבאמצעותו'מלאך'),
אותןעללנוומדווחמטריחת,אנ;שויקוםבסוגיותושיחושיגראתאליו

 •שמש.אודשלכמיתריםאותוגםהמציפותהאדרת
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יכולה""שירהוסגלעקיבאעמיר

אחריותלוקחים

המדינה,אתהמשודדיםיכבשומעטשעדונדאהשניםכמהלפני
שהפעםדקשנים.עשרותאילואילפנילהשהיהלמקוםתחזורוהשיהד

 .יותרמענייןאפילויותר,סועדחדש,דודשלהשיהדתהיההיא
יצאוו'מטעם''מעין'העתכתבי , 2004בשנתהופיעהברזלבעטאסופת
הארשןובגיליוןכתיבה"אזורהיגייני,"אצליהמאמר . 2005בשנתלאוד
והמשודדותהתשעיםשנותשידתביןקולמתוחהיהאמוד'מטעם'של

חברתיתורלוונטיותמחאהשלעידןהחשד,העיחוביןאותהשייצגו
לפעולשהחלהתרבות''גדילהקבוצת ,) 2007 (אדומהאסופת .ופוליטית
עלבישרוואחדים ,) 2006 (לצאתשהחל'דקה'העתכתבשנה,באותה

בשיהד.חדשעידן

הפגנותהציבור.אלהרחוב,אללצאתאמוריםמשודדיםשבוחשדעיח
פוליטיותלמטרותלאודשיצאושידהאסופותשידה,נכתבהשבהן

הכתיבהרמתלאוד,הוצאתןמהירותלומרותשונותטענות(ולמרות
"עופרתמבצענגדשיצאהלצאתכמואחדות)מאסופותנפלהלאבהן

הפגנהלאחדשיצאהחומהמפרקתשירה , 2009בשנתבעזהיצוקה"
המהפכהשירןוהואסופות 2010בשנתההפרדהחומתתוואינגד

כולן . 2011בקיץולאחריה,האוהליםמחאתבמהלךשיצאווהתנגדות
הםבהוהחבהרהמדינהעללומדמהיששלמשודדיםבבידודטענו
לומדמלבדכי-והואנוסף,דברטענואלוכלזאת.אומדיםהוםחיים,

להשפיע.יכולהשידהלהשפיע,יכוליםמשודדיםלושודד,
הישראלי,השידהלעלוםביחסובוודאיהישראליהשוקלגולדביחס

עמוקה;חיתההשידהעולםעלההשפעהמרשימה.חיתהההצלחה
אמיהדשלשדותבאותםצמחוהזההזמןשלהבולטיםהמשודדים
ניסווגםפוליטיתשידהלפרסםהחלונוספיםמשודדיםפלויטית,
לשחזרמנסיםהיוםעדפוליטית.חיתהכהעדשידתםמדועלהסביר

מחאתאועירומהמלכההאסופותבהוצאתלמשלההיא,ההצלחהאת
כפיים.

שלומיוחברישותפיעם(יחדהמנחיםמצוותחלקהייתי 2011סוףעד
עדהשלום'.'כלבתחנתמחאה""שידתהרדיותוכניתשלבן-עטר)
בביתפוליטיתשיהדעלכאב""שידערביאתהנחינוגם 2012אמצע
שהיא,במהכלעלהזאתהשידהשהצגתהאמנובירושלים.חיאבי

ציבורילדיוןוגםבציבורלהתקבללשידה,למשודדים,מסייעת
מאוד.נהנינומקדהובכלטעינו,לאלדעתי .משמעותי

השיהדבעלוםשויות mההתעםהציבורשלמעוטההכרותשלמרותניכר
לדאותאפשרזאתמשודדים.שלציבוריתלנוכחותרצוןיש-העכשווי
מעתמשודדיםשלבהופעותלשידה,המוקדשותדדיותוכניותבכמה
בנושאיםלדובכיאם-ובטלוויזיהבעיתונותמרכזיותבכתבותלעת
הציןו .מזדמניםשערורייתייםבהקשריםיותראלאבמיוחד,פואטייםלא

שטרותעלשיעלומשודדיםבדמויותהבחירההואלכךביותרהבולט
המעניקהישראלי,הממסדעמדתזואחדדברמכליותרהחדשים.הכסף
אישים.שלאחדסוגכלפניעללמשודדיםמרכזימעמד

אנטי-קליימקסחושףהיוםהישראליהשידהעולםעלמבטאבל
מקבליםגםוהםטוביםמשודדיםישהשידה.שלברלוונטיותמשמעותי
אנשיםלמצואקשההקטנה,השידהלביצתמחוץאבללעתים.חשיפה

האחרונות,בשניםשנכתבהאועתההנכתבתבשיהדמתענייניםשבאמת

ולמשודדיםשלשידהכךאותה;שכתבווהמשודדותבמשודדיםאו

לעומתוגםרוצים,שהיומהלעומתמשמעותיתפחותהציבוריתנוכחות
רוצה.היהשהציבורמה

שידה.שלהקיוםבעצםכלקודםמדוברמשודדיםשלציבוריתבנוכחות
אופחותוכילקהלזקוקהמשודדכיקלדדוןנסיםטועןשנייוםבספר

שכותבמשודדנכןו.זהונעלם.הולךהזההקהלהשמוניםמשנותיותר
משודד .חשיבותלואיןתרבותיתמבחינהאבלמאוד,נהנהאולילמגידה

 .מוגבלתתרבותיתוחשיבותהשפעהלוישמוגבלת,תפוצהשלשיריו
להנדתמעבדציבורי.מעמדהיאהציבוריתהנוכחותשלהמשמעות

בחברה;המשודדשלמעמדולעצםדנהחשיבותכאןישהמשודד,שידי
וכיום,כסף)שטרותעלבהטבעה(בפרסים,לשמדפעםשניסומעמד
מצליחים.ממשלאכלל,בדדך

חברתיתלהכהרזקוקולכןהחברתיבתחוםעוסקבתרבות,שעוסקמי

חובבישידה,קוראיישלשידה,קהלישמייצר.שהואהתרבותיבמוצר

(אםתקציביםשלענייןדקלאכמובןזהמהם.דניםאיןפשוטשידה.
שעיקרהמשודדים""מאבקקםהיהלאכןאללואחשיבות,לכךישכי

ציבורי.דיוןשללרוונטיות,שלענייןזהתקציבים),עודהיאתכליתו
לאעצמיאניהיה,לאהזההעתכתבהשיהד.קיוםעצםשלענייןזה

שאכפתאנשיםשלקהילהחיתהלאאםהזההמאמראתכותבהייתי

מאמץזמן,להשקיעשמוכניםאלהשיהד.ששמוהזהמהדברלהם
עליה.ידברועליה,יכתבותיכתב,שיהד,שתתקייםכדיכסףגםלועתים

חדשים.לקהליםחדשים,למקומותתגיעשהשידהכדי
לאאניהאמת,בלוטת?ציבוריתנוכחותהמשודדיםלמרביתאיןלמה

להישארמשודדיםשלהבחירהעללהמרמוכןאניאבלמבין.לגמדי
החברה.בשוליאכןשהםלכךכגודםהחבהרבשולי

משודדיםישפוליטית.שידהישהפוליטי.בתחוםקוהדמהלמשלאדו
ששידתםאומדיםשהםכךכדיעדפלויטיות,כדמויותעצמםשדואים
פלויטית,שידההרבהשנכתבתלמרותאך .פעלוהלהניעאמורה
והיומרותחברתיות)ברשתותכבעיקרהפוליטיותהאמידותשפעלמרות

בודדים .משודדיםשלפוליטיתפעילותמעטכךכלישהפוליטיות,
בעמותה,מוניציפלית,בדשותכלשהי,במפלגהשפעיליםהמשודדים

חברתי.לשינויבארגון
הםבאשד-שמשודדיםלטעוןיתקשהביותרהלהוטהשידהאוהבגם

עללהשפיעשרוצהמי .אופןבכלהיוםלא"משפיעים",-משודדים
למשל,יכול,לאבשידהשמסתפקמיבשיהד.להסתפקיכלולאהחבהר
כאןאיןבמיוחד.גבוהציבורילמעמדאותקציבית,לעודפותלצפות
קריאהכאןישאלאבשידה,העוסקיםשלידיהםאתלרפותניסיון

החייםאללצאתחיים.הםשבוהמקוםעלאחריותלקחתלמשודדים
(גםהפגנותלארגןלעמותות,לחבורלמפלגות,להתפקדהציבוריים.

שידיואתשמשודדמייהיהאוישאםכמובן, .ומשודדים)שידהללא
בהםודואיםלשיריומחכיםושרביםאצטדיוניםממלאמלאה,במשרה
הקריאהולכןהיום,משודדיםכאלואיןמספיק.שזההדי-מוסדימצפן
עומדת.בעינההציבורייםהחייםאללצאת
ולמעןהשידהלמעןהציבוריים?לחייםלצאתלמה :להבהירכדי

הצודקהמשודדים""מאבקדוגמתפוליטיבמאבקדקלאאךהמשודדים,
בולטים,פעילים,כאזרחיםגםבציבורנוכחיםלהיותאלאהמגזדי,אך
אמידה.בעליכמשודדיםוגם
להיות,אמורההיאשבוהמקוםאלהשידהאתלהביאכדיהפדרוקס.זה
לפעולצודךיששידה.עללכתובאפילואושידה,לכתובמספיקלא

אכפתיהיהיותרדניםשלאנשיםכדיומקומותשדותבעודאופנים,בעוד
 • .מהשידהמהשירים,מהמשודדים,

וניימאי-

1 
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עדקלטואדילאורךמדוושים
מבצבצתזיעהמוסא/נכימסגד

העור/מנקבוביות

והצהוב.החוםבתוךחותרנחל

הר-שפיסיון

שליהטבע

 .תיי:r~;ע י~,א,pזא;צ;וףרז:רי iiJדז

~? W יiJ ללרדתךזגן~iJ כארי
w ~~ס?מ;~נז;ת ת

סא,ךז;רה ן;ר~ו;:: ת;ע~~

i צח.בבכי
: • T 

~r:1 רזf ך~פ~~קעi ג

:קסא.ריך

גאלהשל
:• : ••" T 

 2014ריתמוסהמאוח,דהקיבוץידע,לאשקהלתמהמתוך

 ) 45שירה(סופ"ש

המשוררתבעריכתשירהסופ"שמדור

ומארח, 2012במאינפתחדגןנילי

משורריםממאתייםלמעלהכה,עד

שלומגוונתמקוונתאנתולוגיההיוצרים

ביןמופציםהשיריםישראלית.שירה
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כאבים.משככתחשכה/יורדתבה
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ה rמצז 1

 ·~לויתונומוס

הציבוריהשידודשלב'א'

ב'משרתברדיוהתחנותמחווןאתאחדיוםידיהזיזההעדתבהסח

שניםוחבהר".תרבותידע-א'"רשתלי:נגלהחשדעולוםא'לרשת
ב'רשתעלמקובעקדומות,דעותאובורות,הרגל,מתוךהמחוון,היה

השעה,ומחציתשעהכלמבזקים,יומנים,מעדתי.אותיהוציאהשכבר
בליואינסינאוציותאינטונאציותעםעצביםומורטימתלהמיםשורתים

אחר.רדיופוניעלוםגםשישממני,נשכחכבראושיערתי,לאסוף.
עםאקדמיתהרצאותתוכניתבשש,הבוקרעל ,'"א-ב"אקדמיהלמשל,
תלודותעודהעלוםבתלודותקבוהרמטקסישונים,נשואיםעלשחר

מספריםפרקיםקואר(הנפלא)סלטןוצביסיפור","שעתובשבעהמחזמר.
יומית.ספריםסקירתהמףד"על"חשדוחמישיםובשבעוישנים,חדשים

שעהעדוכךלגעת".שמנסות"מיליםאולספרות""מוסףלופעמים
הועורכיםהושדרניםומעודכן.רענןקםטוב,מכלמלאכבראנישמונה

אפרתמדרג,אורלישושני,אפרתכמוומסורים.צנעויםציבורעובדיהם
מסקין,אמנוןהשכל,אילנהגשרןו,רונהאסקרוב,ברוךשחר,בזרקןו
 .וטוביםרביםעודו
ישהריהשידור,בשרותברפורמהעכשיודניםאום .'א-מחלאאניאז

ממנה.ללמדושאפשרומעלוהצנועהשרת

ונסתרגלוישסע

 ) 2014 ' 77'עתרן(ספריהפגנהלוי-וייסכמורוניתמאתהנובלותשלוש

הסיפוריםבנשואיאלאבעלילה,מקורושאיןאףובמתח,בענייןנקארות
לביןבמוצהרשנאמרמהביןלהסתר,גילוישביןמתחסיפורם.ובדךר

בעקיפין.שנאמרמה

גםאךעבדינות,לוי-וייסמציגההתשכיטים', m'מוכהארשונהבנולבה
ליל,ךשלה.מצוהרכנשואעהודתיתהאישיתהזהותשאלתאתבנחישות,
אתלמכיהרומציעהחזהלענשואתשהיאאבנטמעיןלושבתהגיבוהר,
באחת-עשהרהצוףר.אביהשיצרששרחת)טבעות,(עגילים,הכסףתשכיטי

אתמציגההיאגוןודר,וב mלהכיכרשביןבקעטדיזנגוף,וב mל " m"יציא
זאתעשוההיאאלבאמיץ,עצדלשכעצמוזה .שוביםעלובריםמרכלותה

גםאלאב"ענבל"),כרקדניתלעבתדוההכנסה(תוספתהכסףלשםקרלא
אומרים,הםמהלשמעורצוההאנשים,עללהסתלכ"צחהשהיאמשום
"עבהדושלטתלוימאחרוגבהעל .) 11(עמ'משהו"לאנשיםלומררצוה

מקוריתתימניתעבהדועצמהשהיאלההמעיריםוישמקרדית"תימנית
הפעלוהעשוה"מהתהוה:עצמהשהיאישלקנותה.אפשראםשואולים

פלטהעםדזינגוףוב mבמטיילתמטופחת,תימנייהבחוהרלשי,הזאת
עשוהזהמהלארוהו."אותםומציגהחהז,לעתימנייםכסףתשכיטילש

תרבותן mופית mהמזעחת'תחייתשוובשובמתעסקיםשבולעניין
"זהפעם:להאמהרוב mבפניהלעעשבהרמישהיבישארל"?שחכאה'

וקה mאינהאולויהספר mלכותשנבחהראמיהר ,) 11(עמ'הפגנה"כמו
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וגםעצמה,הגיבוהרלשה mאמיזושאיןלבגםנשיםאלבהאמת.מן
במידתניצבתשהיאבעדוהפגנה","כמורקאלאממש,הפגנהזושאין

הדברים.פנימעלמה
קודםשבעמודלאחרדעתהעלעוליםבסיפורהגיבורהשלאלהההרורים
אשכנזיםדנושבה"מגעים")או("מפגשים"טלוויזיהתוכניתתיארה

מזרחיתתרבותישאמרו,המזדהיםבמדינה.התרבותמצבעלים mומז

חברהלקוםצריכהבישראללדבריהםעוד!לאולכן,דיכאו.שהאשכנזים
כיאומרו,הוסיפוהמזדהיםבלבד.מערביתתרבותלואפלולריסטית
שלה,הפולקלוראתרקהמזרחיתהתרבותאתמכיריםאינםהאשכנזים
מזרחיתתרבותמהישאלומצדםהאשכנזיםתרבות.לאזהופלוקלור
ידועיםולארשימותרוצים"הםבלעג.חייכוים mהמזדוגמאות.וביקשו

 .) 16(עמ'העניין"שלביתהאלףאת

בשניתיירתמרגישהעצמי"אניאוומרת:הגיבהרומגיבהאלהדבריםלע
הקלוותללכתיכנע"אלהיאהמצבמןלשההמסקנההאלה".השחת

לשטטשליאסוראמת,בידישישמרגישהאניהכינווים."מכלהנשמעים
משמעותאת .) 11(עמ'לומר"להפסיקלואאותהלומראלאה, mא

מתךואלאמדבריה,לאיותרטובלהביןנוכללשההמצוהרתהעמהד
שיצרתימןיהדוישלמסרותיצורפותמשעההתשכיטים,מכירתמעשיה:
(היאכמשררותה mפעילוגם"ענבל",בלהקתכרקתיתפעילותהאביה,
ארושארהשקל,בשלשויםמפתחבספרלשיריהפעםמדיאותנומפנה

שמבקשים " mל"חגמאהתשובההםאלהכל .) 1986פעולים,בספרית
אמנותיבמעשהבדברים,לאבמעשיםהיאתשובתהלכרמההאשכנזים.

פלולריזםלאותולוהגיעית mהתרבה mזהאתלבצררדכהשהאונטי mא
מדברת.היאעליו
שלדרךגםהיאהסיפורדרךאולםהזהות.נושאשל"הגלוי"הצדכאןעד

משפטיםשלהואבאחרותוגםהארשונהבנובלהכתיבהסגנון"הסתר".
אותהותם mמסוימתעובהדמוסראחדשכלאפילו,מקוטעיםקצרים,
הנפשחייהריברורים,לכאוהרהדבריםהזהותבנושאאםלפשר.מבלי
נסתרים.נותריםהגיבוהרשל

אינהאוולםהרחובאלהחוצההגיבורהיוצאתהתכשיטים'ב'מוכרת
מזדמנותאקאריות,הןהמדרכהעלהפגישותהביתה.אליהמזמינה

מהקוניםחלקדמויות).אותןלפעמיםבהןמופיעיםאם(גםוקטעוות
חוסרהפגינו"הםשלפניהם.מהאתמביניםאינםכללפוגשתשהיא
שליאבאאםשאלמהםאחדבתכשיטים.יסודייםהבנהוחוסרידע

התכשיטים .לגמריאחרסגנןוזהשיציקהלוהסברתייציקה.גםעשוה
חוטישלשזירהפיליגןר,שמכונהתימניתעבדוהזאתעשוהשלישאבא
עלעסקלעשותשרוציםאנשיםשלהםאחריםמקרים .) 26(עמ'כסף"

שרצוההיהלומיםמתווךיוסף,כמושלה,עדתהבניאפילוחשבונה,
החטטיםעםקומהקטןהתימניהאישאת"אריתייורק.לניראותםלייצא

בושאיןחיוךאליחייךהואראוות.לאהכאילוהועינייםהפניםבעור
כשהעסקהחיךו.אינווחיוכוראוהאוינוראוההזההאיש .) 32(עמ'חיךו"

הואמסרבתוכשהיאאינטימייםיחסיםלהמציעהאולפעול,יוצאתלא
זההתימניותאצלידועתאתכאלה,קיצונייםלהיות"אסורלהאומר

אתשמסתיריםהתימניםמסוגלאשאתמקוהואניהקיצוניות,אופייני

"זהות"מול"זהרת"לנרהרי .) 47(עמ'בזהותי"מתביישלאאניזהותם.
הצונןהגגעלבלילההראשונההנובלהשלסופהמזו.זושרנותהןוכמה
שיכלוהשליהאמנותעלדברים,שניעלחשובת"אנישלה.בדיהר

מוותדיןגזרזהאדם.לאףמקום,לשוםלהגיעלואעצמיעםלהישאר
גםמהלהקה.ניצןעלזההשני,הדברובכלל.שליהאמנותיתלהתפתחות

(עמ'בהופעות"להשתתףשיוכלכדיהמילאויםמןרר mשהאוהפעם
הנובלותשתילשהמובהקלנשואאותנומכניסיםאלההרהורים .) 64

הראשונה.הנובלהמןהנעדרתהאהבה,נושאהבאות,
לגיבורתהדומהאורית,היאבמשמרות''עבדוההשנייההנובלהגיבורת



עוסקתהיאוגםב"ענבל"רוקדתהיאגםלילך.הראשונההנובלה
האהבההואכבראשונה,שלאזו,בנובלההעיקריהנושאאולםבכתיבה.
הואשלה-הקבועהחברהנפש.שלהעומקכחייגםלהגדירהשאפשר
נדבאליהם,נמשכתשהיאאחריםלבחורים(בנוסףעמוסבשםסטדונט
שישילילות mבאראשכנזית.ממשפחהשהאומביניםואנותאביק),

להתגבר.למדהאבלבנוח,מרגישהאינההיאעמוסשלאבאאצל
בחברתם,רעמרגישהשהיאלהדוותלעצמההרשתהלא"במציאות
יותר"אופחותוהצליחהמהם,חלקלהיותכאילוליהנות,השתלדה

לוהתגברהלבבעקבותללכתלהתקרב,מודעניסיוןישהפעם .) 69(עמ'
ולשלוטפניםלהעמידלומדתהיאמאוד.מצליחההיאבכךקשיים.על

ממשמרגישהשהיאבחייםראשונה"פעםוכיופיה:בערכהלהכירבמצב.
פניםאילולעצמה,ואומרתבראימסתכלתהיאהעדתית."בזהותהגאה

תימן".שנקארתמארץשלהשהמוצאנעהרשלעדיניםתוויםעדינות,
'"רואיםלה:שאומריםענבלבלהקתמחבריהחיזוקלכךמקבלתהיא
ריקדויאתמבצעתשהיא ""זהמשפטשלפירושותימנייה'.שאת

אבלרב,אמנםהואהעצמיבטחונה .) 73(עמ'משולמת"בצוהרהסגנןו
מעתוצציםהשטחלפנימתחתקיימיםהוםלגמריסלוקולאהקשיים

החייםאורחביןההבדל"מהעמוס:אותהשואלהפעמיםבאחתלעת.
שלובמשפחההחייםאורחלביןתימני,ממוצאמשפחהשלה,במשפחה
אתשאל"הואאותה:מסעיהרהשאלהעצם .) 79(עמ'אירופי"ממוצא

הפלנטהעלזהאיךאחרת,מפלנטהיצוראיזהעלשאולשאדםכמוזה
האשכנזיםעםלדוןהמזדהיםמסרביםשבוהראשוןבסיפורכמושלו".

כזהדבר"עלהנושא:עלעמולדןומסרבתאוריתגםכךב"דוגמאות",
שלתמצותולאשלמיםחייםשלענייןזהאחת."רגלעלמדבריםלא

 .) 79(עמ'הנושא"נחתםבזהשיחה.

אלאלדיבוריםנשואלאהםהגיבורה,תפיסתפיעלכאלה,דבריםשוב,
השסעשאתבעצם,אומרתהיאבכךשלמים.לחייםובפעוללמעשים,

כךכלייעלםלאהואולכןגרידא,בהצהרותלפתוראי-אפשרהזה

שרטןו.עלעולההשנייםשלשהזוגיותברורנחשףשהשסעמרגעמהר.
להמשךעמוסנוסעהקיץבסוףכיכ,ךלשםשלמיםחייםלהםאיןהרי

יימשך.לאביניהםהוקשרהבריתבארצותלימדוים
אתמעטלאמסתירההסיפורדרךגםבעלילה,הסיבוךמלבדאבל

כלפיהופוכותסותרותתחושותהןהגיבורהאתשמאפייןמהפנימיותה.
חשה"היאעמוסעםהקשרניתוקלפניעדואותה.הסובבוכלפיעצמה
במשמרות",ל"עבהדו(חברהמנדבולבקשלמלןוללכתחייבתשהיא
אלכמואליונמשכתשהיאחשההעבהדו.אחריאליהשיבואע"ל)
הואאיןבאכשנדבאבל .) 74(עמ'אימה"עדמתרגשתשהיאמגנט,
אמהר,והיאבריחה.זאתשיריםשכתיבתאמר"נדבאמנותה.אתמבין

עמדותועודעודשישמיערצתההיאהמציאות."עםהתמודדותזאתלא,
ובסוףההצלפותעוצמתאתוהפחיתהלךלאכזבתהאבלקיצוניות."

בעתבערבוביהכאןמשמשיםהויפוכודבר .) 78(עמ'לאלסקה"נסע
ושנאה,אהבהוחדייה,משיכהעמוס,עםביחסיםגםכךאחת.ובעונה

הזיותכדיעד<לעתיםמתחלפים mרממצביכתצואהקבעוהוטלטלה
באיזהעופראתלבקרנוסעתשהיא"חלמהלגמרי:גוגלויותמטורפות,

 ,) 68עמ'מדבר",הואהזהוהצפוןהרחוק,בצפןושבעבארשנקראיישוב

חשבהפיפי,דחוףצריכה("חיתהבצנצנתפיפיכמוביזארייםמעשיםאו

ואסתכל",המנורהלאורקרובאותהאשיםכךאחרבצנצנת."אעשה
נהירהשאינהמסוכסכת,מורכבת,דמותמסתיריםאלהכל .) 107עמ'

גםאלאועדות,תרבויותביןרקלאכאןעוברשהשסעברורלגמרי.
פנימה.הגיבוהרבנפש

עללגשריותרעדולכתיק mמניסיןונעשה'כפר'לשהישיתבנובהל
ומנסהבעירמגוריהממקוםיצואתהשם,חסרתהגיבוהר,הפעםפערים.

בתקהווכתפיים,ב mושושרימשובניקבזעו,עםגולרהאתלקשור

ובחרדבילדצרונהמשותף.ילדלהביאלהםתסייעהפסטלרויתשהסביבה
הזאת.למשימהותיה mכלכאתלגייסמוכנהשהיאכךכלגלודיםמלשה
 : mהמספומוסיפהבתמרןו"אלופה"אנימכריזההיאהנובלהבפתחכבר

 ,) 139(עמ'הזמן"כלמתמרנתהיאכמהעדיעדויםבאמתאליה"הקרובים

ובאמתכפשוטו.האוללהןשיסופרמהלכלשאלקוארהמבהיהרהנחה
הmרניבעלומהמתענייןאינובעוזפשוטים.אינםהשנייםביןהיחסים

נשים("אלצגוף mתוישלבזעובכתיבה.לואבמחלולאהואמנותי,
באשה,מחפששהאומהתהקצת")בלוטתהפוניםעצםלמלש,חזקתו,
("אדםנפשתרותמעיןישלה . mבוגבאהבהממששלניסיןולואיןאבל
התרוותשתיכיצדבררולואלכום")לשניחייבלאאחדאוףחופשי."האו
מוכנההיאבקלות, mמוותהיאאיןהפעםאבלאחת.בכפיפהידורוהללו
שהםמהעסק"זהחלקיות:מטרותלוהשיגעקרונותעללהתפשראפילו
שבזעולהנארהזאתובלכאהבה.ביניהםאיןעסק.פשוטחשבה.עשוים,

 .) 154(עמ'אוהוב"נאהבלהיותיכלו

לשניהםהמשותפתהמטרהגםהמזללרועאלום

היו"ואזבקלות.מושגתאינה-ילדלהביא-
מעליו,חיתההיאשלהם.הילדאתלעשותנכונים
היההואובתחתונים.ענקיתבחולצהלבושה
התבצעלאקלה.זקפהלוחיתהקצרלזמןעירום.
 .) 158(עמ'משגל"

המקוםמןוכןמזהזההוהתרחקותההתקרבות

היאסופה.עדהנובלהכללאורךנמשכותעצמו
באחתונוסעת.שבהאליו,שובההכפרמןנוסעת

לשם?לנסעורוצה"אנימהרהרתהיאהפעמים
שאניחשובתאניברורה.שאלהעצמהאתשאלה

בכלנוסעתאניאבללעצמה.ענתהרוצה,לא
הסביבהגם .) 168(עמ'הגיעה"לאמשמעיתחדתשובהלמה?זאת.

במיוחדמכביד.גורםהיא-הושכניםבועזשלמשפחתו-האנושית
בחצרותיהם.המשוטטפוני,שלה,מהכלבנוחההמקוםאנשיעדתאין
באורחלהיפריעשהחדשמפחדתהוותיקה"הקבוצהמהרהרת:היא
אינהבשתיקותיההיאאבל .לחץ"עליומפעילההיאלוכןהרגילחייה

להתנהגליתנואזאותי,להכיררוציםאתם"אם .פעולהאיתםמשתפת
לאשכנזיםלספק(הסירובהארשונהבנובלהכמו .) 173(עמ'דרכי"פיעל

חייםאורחמהולעמוסלהסביר(הסירובהשנייהבנובלהוכמודוגמאות)

הצדאלההוכחהנטלאתמעביהרהיאכאןגםתימנית),משפחהשל
זהלאהפעםאבלחיי.אתכלקדוםשיכבדאותי,להכירשרצוהמי :השני
אתלחיותכדילגמרימהםניתקולאהוריואחרכרךובעוזשקורה.מה
לנסוע.עומדתאבלבכפרהיאודאות.באימסתיימתהנובלהעמה.חייו
נמצאובעוזההוריםלדירתדירתםביןמחיצהעםאבליחדדריםהם

נמשךזהאיןלמיטתה,נכנסכשהואבלילהבדירתם.מאשריותרשם
גבה."עלשוכבתברפת,חלוהפרה"יש .להעירובאאביוכירבזמן

מסתיימתזופסימיתבנימה .) 175(עמ'רגליה"עללהעמיהדוצריך

לחייםאופטימידימוישהיאממליטה,פרהלאכולו.הספרעומההנובלה
וגםרחוקעדייןל mהמיהתיקוןגבה.עלשוכבתחולהפרהאלאחשדים,
בעינו.נותרהשסע

1 

לים-תיכוניותממזרחיות

בעיקרגדלוה,קרבהאליהםחששאני mהרמאנשיאחדהואקאמיאלכד
העשרים,המאהשלהטוטליותהאידיאולוגיותאתהאמיצהביקורתובשל

כךעלשמצביעכפיקאמי,הצרפתית.במהפכהכברנעוציםששושריהן
וגבולותקאמיאלבר-והצלובהעקו,דהכבול,בספרואוחנהדוד

23 
וניימאי-



1 
מזהיר"קאמיבשורשה:זובעיהתוקףתשע"ד)(כרמל,האלימות

מופשט,וחינוכיפלויטידגםהבוניםנדרסותיאורטיקניםמפניאותנו
חייםלעצבבתשוקתםאחריהם,מחזיקיםהמחריםמהפכניםומפני
אנשיהיסטורי.לניסיןופילוסופיעריןולהקדיםניסיןוזהואחרים.של
תיאוריהמופשטת,תבניתהקחדובמוחםיצוריםואינטלקטואליםרוח

מאבקו .) 56(עמ'צהר"סדוםלמיטתשוניםפרטיםהמכפיפהמחייבת,
המוות,בעונשדעותוכהוגהכסופרדרכומראשיתקאמישלהעיקש
החייםבערךלבחורהחליט"קאמיחד-משמעי:באופןזועמהדמבטא

שנקטעלביקורתעליוימתחואלג'יריהבמלחמתהצדק.בעקרוןלוא
אחדעיקרןואותוידריךאוילךמעתהואמו.הצדקבענייןדומהעמדה
ומפנילפניעליהםולהגןאדםלחייעדיפותלהעניקישתמידויחיד:

המפורסמיםדבריו .) 182(עמ'יהיו"אשריהיועריונות,

אליהםנשובעשודואמו","הצדקעלקאמישל
נובלפרסקבלתלאחר 1957בצדמברנאמרובהמש,ך

חשמליותבתוךפצצותזורקיםזה"ברגעבשטוקהולם:
החשמליותמןבאחתלהימצאעללוהאמיבאלג'יר.
 .) 257(עמ'אמי"אתמעדיףאניהצדקזהאםהאלה.

הסוגיותבכלעינייםמאיראוחנהשלספרו
פרקיובשלשותהנידונותהללוהנכבדותהפילוסופיות
דבריאתכאןלייחדמבקשאניאבלהראשונים,

הואשבואביב",בתל"קאמיהרביעי,לפרקבעיקר
(אפילובישראלהיוםגםלנולרוונטיותבשאלותח

אוחנהלמעלה).שנידןוהפגנהכמולספרבהקשר
וכיישראליםהלאהסופריםמביןביותר"הישראלי"האוקאמיכימציין
בישראל.בחוםהתקבלוהאלג'ירי-צרפתיהסופרשלועריונותיוספריו

שגילההאומץקאמי,שלים-תיכוניותולעדתו:סיבותכמהלכךיש
השקפתלוישראל,ליהדויםהאהודהיחסהשנייה,העולםמלחמתבעת

מלחמתלגביהמורכבתועמדתוומאלימות,מדריקליזםהרחוקהעלומו
אנשילנושאין"חבל :-1958בבאמירתושהתבטאהכפיאלג'יריה,

אתסוקראוחנהארצם".אסונותאתשמחהבפחותמקבליםשהיומוסר
בישארל.קאמיעללוכתובלדברהרבוכיומוצאהישארליתהעיתונות

לילהבנסיעתהנפילהאתקארכיבשעתוסיפראלונינסיםלמשל,
סוףעדלקאמיתדוהאסיראותוהפךהזההספרוכילאמסטדרם,מפריז
בליחייםהמודרניים:החייםשלהמרכזיהיסדואתתפס"קאמיימיו.
קאמי,לשתיכוניהיםהדיבוראתגםאהבאלוניאלהוים".ובלימלך
כימעיראוחנההשיח.שלמדורניתהפוסטלאופנתיותמנוגדשהיה

זאר.עדמשוכתבאזוטרילז'ארגןוהופך"השיח"ואילומפהר"הדיבור"
פרקובתאונה.השנימאיידס,האחדטרגי.מוותשניהםמתווקאמי"פוקר

דיבור".אחריוהותירקאמישיח.אחריוהותיר

של(מתרגמםכיראודירוגןצלקה,דןמיכאל,סמיגםכתבוקאמיעל
הגורמיםהםתיכוניהיםהמקוםאוהמרחבגרמני).לידידמכתבים
לתרגםאמיר,ואחרוןוטשויונתן"הכנענים",המשורריםשללמשיכתם
כימצייןאמירהזד).אתואמירהדבראתתרגם(וטשומיצירותיו.

אהבתומכאןופוליתאיסטי.פנתאיסטייםהתיכןוביםלראותרצהקאמי
יווןחיתהכנענית""העבריתההשקפהעבורגםאליה.ונסיעותיוליוון

היםהתיכןו.היםאגןעלחותמהאתשהטביעההתרבותהקלאסית
מהאלוםוקונפליקטים,מלחמותחסריםאינםלחופיווהשוכניםהתיכןו
ביןלצרפתי,האלג'יריביןדיאלוג:הואאוחנה,לדבריקאמי,שמציע
סחורותלהחליףהחדשות,לארצותיהםמהגריםביןלאירופי,הגרמני

המשוררגםכתבכךעלאידיאות.שלומתןמשאלקייםתרבותיות,
רבותואכ,ן .) 246(עמ'התיכןו'ביםקאמיאלכד'עםבשירוסיןואריה

אוש,רמיתתהדב,רהז,רספריו:לעברית.תורגמוקאמימיצירות

24 
 375-6גליון

"המיתוסמסותיוומלכות";"גלות"הנפילה",סיפוריו:הראשןו;אדם
"מכתביםוץ", m"פנים"כללוות",המודר","האדםסיזיפוס",של

גלוומביעקבברונובסקי,יורםגם"קליגולה".הומחזהגרמני",לידיד
ביןמפורטתבהשוואהעסקואוףקאמייצירותעלכתבויהשועוא"ב

ניצבתהסיפוריםבשנייזהר.של"השבוי"לביןקאמישל"האורח"
לשחררוהאםשנשבה,חהשרצחזהשנתפס,בערבילעשותמההשאלה

הכרעהנוכחעומדיםב"השבוי",והחיילב"האורח"המוהרלהסגירו?או
לפותיםעצמםכשהםחלש,אחר,שלגורלועלעליהםשנכפתהמוסרית

 .) 277(עמ'קלווניאליסטיתמלחמתיתבסיטאוציה

ח'קלין"קאמיהקרויהפרקאלהיישרמלדגאוניבכ,ךלהרחיבאוכללא
"הזהותעלהנרחבהשיחאתמתאראוחנהלבנטיני".הומניזםכהנוב:

עםהיום),עד(ונמשךשהחלהישארלית",החבהרשלתיכוניתהים
מושבאתשהקדישהתיכון",היםלתרבויות"הפורוםשל-1955בהקמתו
 ) 1979-1917 (כהנובז'קליןשלהלבנטיניותבמשוגלדיוןשלוהפתיחה

מירןועמדתה.עםהסכימוכלוםלאקאמי.לאלברטבהקשרובמסותיה
מהבעיהבריחההיאתיכוניתהיםשהאופציהטען,למשל,בנבנישתי,

קאמיביןקרבהשלקוויםמותחלעומתוקלדרןונסיםתיכונית.המזרח
שהםמשוםלוקאמי,לכהנוביחזרואםהישארליםיעשו"טובלכהנוב:
לקבוצתשייךהיהקאמיתרבותי.פלולריזםשלמדויקשבון mדיןנותנים
מיעוטיםבנישללקבצוהשייכתחיתהשכהנובכשםבאלג'יריה,מיעוט

הביקורתיהמרחבהיהזאתועםשוניםהיוהתנאיםבמצרים.(יהדוים)

קארוקאמילבנטיניכהנובקארההזהלמרחבלוקאמי:לכהנובמשותף
היאלקאמיהים-תיכוניותכיכותבאוחנה .) 282(עמ'תיכוני"יםלו

בטבע.ולאבהיסטוריהמבטחההשמההקרה,אירופהעלתיגרקריאת
ועכשיו.לכאןהמתנכרתוההפשטההאידיאולוגיהיבשתהיאאירופה
לקיום.מעברמשמעותואיןהזההעולםהיאמלכותנוקאמיבעיניואילו

וסרטו,קירקגורלקפקא,"בניגדוהתכלית.האוהישמבוטלת,התכלית
אךוכעוין,כזרלהופיעיכלושהעלוםאינסטינקטיביבאופןקאמיהרגיש
היאהים-תיכונית,ההוויההיחיד.כבביתנובולחיותעלינובסיסיבאופן

במסתוהיוונים.מימותעדותמיד,הטבעהתאזןבהאשרהשמש,מחשבת

מושרתהיוונית,המושרתאתזנחהשאירופהקאמיקובעהלנה''גלות
היאלקיצוניות,הגיעהלאמעולםהיווניתהמחשבההמיהד.וחושהיופי
היאהטוטליות.אתחיפשהלעומתה,אירופה,בחשבןו.הכלהביאה
 .) 287(עמ'התבונה"שלהעתידשלטוןאתבלבד:אחדדברהיללה

היהדותהשקפתגםביסודההיאקאמישהשקפתאומרמוסגרבמאמר

טוב".כי"ויארהבריאהעלהבוראבמשפטהמתמציתלעולם,ביחס

אומר ) 1978 (שמשממזרחכהנובז'קליןשלספרהעללדברבעוברו
נרטיביםהבנויהלבנט",של"מחאיקהמציעההשקפתהכינה mא

אתלראותמציעההיאכל.חובקתאידיאולוגיהלואמקומייםמשניים
אומרותשאינןבלבנט,העמיםזהויותשלהעומקשוכבותהשוניהגיוןו,
מוסלמית.אויהודיתנוצרית,מזרחית,מערבית,אחת,מובהקתזהות
דעותאקליםאינוהשקפותיהמקורהלבנט.שלהפסיפסאתמדגישהאלא

אוטוביוגרפיתברטרוספקטיבהאלאבזמן),לוקדמה(היאפוסט-מדורני
העשרים.המאהבארשיתהמצריתהקלווניאליתבחבהרמצואהשנקדות
אינםהואוניברסליותהפלולריזםכיחשהבקהירובנערותהבילדותה
מדגישההיאכיום,המקובלתלדעהבניגדוכן,עליתרזה.אתזהסותרים

דורהיהבמצריםפסיפס.לאותוהחיוביתהקלווניאליתהתרומהאתגם
מןויוןו),(איטליהאירופהמדרוםרבים,הגירהמגליהשפעותשקלט
באץרצרפתיתותרבותאנגליבממשלשהתערבוומעיראק,המשרק

תרבויותבנישלייחודיניסיןוהיהההיאבתקופההלבנטמוסלמית.
השמרנותביןחשדותסינתזותלויצורמשעבדותמסורות mלזנשונות
הלבנטשלהתרבותיתההטרוגניותהיום.שללמדורניותאתמולשל



מלודתהנוףתבניתגםחיתהזוהקוסמופלויטי.לאופיוהערובהגםחיתה
כזהותלבנטיניתתרבותהצעתניסחה"כהנובהשקפתה:ויסדוכהנובשל

הלבנטיניותישארל.שלהסתירותרווייתלמציאותחלופיתהיברידית
רליגיתיות,כגון,מחלוקתמעוררינושאיםביןלפיוסכאפשרותהוצעה

כנגדשהציעה,המדורניסטיהלבנטמזחרית.ותרבותקדמהרציונליזם,
שלמובהקיםמיסודותמורכבהיההאירופית,התרבותיתההגמוניה

לשוויון"תקוהולקדמה,מחויבותלאוניברסליות,שאיפה-המודרניות
הכותבתהוכברגגילהחוקרתשלמדבריהמצטטאוחנה .) 296(עמ'

זו,תרבותיתקטגוריהלהפוךכהנובביקשה"הלבנטיניותבאמצעותכי
תרבותיתלעמהדיציבות,וחוסראותנטיותהעדרהיהמשמעהאזשעד

תרפויטית".עצומהובעלתחיובית

בכיווןדווקאהתפתחולאהדבריםכהנובשלמותהמאזכיהואנכון
עשויהזוכיכהנוב,סבהר 1967מלחמתאחרישהתוותה.האופטימי

דורלעומתומתקדם,מודרניחיוביככוחהלבנטאלישראלאתלהחזיר
שקרהמהלאזהכידוע,למרחב.עוויןזרשהיהאירופיהמזרחהמייסדים

אומרמשליסברהלהעלותלימותר(אםהחריף.אףהמצבלהפ,ךואולי
האירופי,הקולוניאליזםמעידןהתיכוןהמזרחשהתרחקככלדווקאכי-

גםשלחופיו).הארצותבכללאומניויותרקוסמופלויטיפחותנעשההוא
שלבימיהעדוצידדה.שבההפיוסמגמתהתגשמהטרםפנימהבישראל
ההיבטאתלהדגיששביקשופרשניםכמה"היואוחנה,מצייןכהנוב,
שלבכתביההמרכזיהרעיוןמןהתעלמותתוךבהשקפותיה,המזרחי
פונהשאיננהתרבותיתאוניברסאליותשוללמערבמזרחביןדיאלוג
 .) 291(עמ'בלעדית"אתניתלקבוצהאומסויםחברתילמגזרבהכרח

שאחריההצעירבדורתנועותוקמוזהבתחוםגםדבריםהשתנומאז

בסוגיה.עמדותיהןאתשהחריפוהמזחרית"),הדמוקרטית"הקשת(כמו

וציונותמזהערביזםפן"במקוםכיאוחנהכותבלספרהסיוםבדברי
הלבנטשלמחודשתבנייהכהנוב,הציעהמזה,האשכנזי-אירופיבמולד

יחסםאתמחדששתגדירוהיהדות,האיסלאםביזנטיון,שלמפגשםפרי
המשוגאתלחלץביקשההיאחיים".הםשבוהמרחבאלהישראליםשל

ציווליזציהשלהחניתלחודלהדפנוכדיהכר,לבלישעוותלבנטיני
בדבריםחותםהאוספרואתההיסטוריים.מקורותיהעלהנשענתעשירה
תיכוניתיםלאופציההופיכתוהלבנטיניהנרטיבשל"העמקתוהבאים:

בעידןלמערבמזרחביןסימביתההמציעהאופציהקאמי,שלבהשארתו
 .) 304(עמ'הצעירים"הישארליםשללבחירתםעתהנתונההגלובליזציה,

הדגשאתלהסיטזהמציעשהואמההריבלשוני,דבריואתלסכםאם
שנילטובתכלחובקתים-תיכוניותלעברמזרחית-אשכנזיתמקוטביות
הצדדים.

"העיר"עלנלחמיםו"רפאים""כשפים"

הוא ) 2013לשירהקשב(הוצאתהעיררעדגרוסמןחגיתשלספרה

לנומעניקיםהספרבפתחאבולוציהשירישניעוצמה.ורבמורכבספר
וצמד'אבלווציה'קרויהראשוןהשירלוהתפתחותו.למבנהומפתחות
נתזחושנ!יצידפלאוליתי,ציירהייתי"פעםאומרבתחילתוהשורות

 13(מתוךשבסופוהשורותחמשלפה".מהידחיהאדמה,אתנתז

וחילקתיהתפצלתיכךאחרמעשי;םשלבעיןד"חייתיאומרות:שבשיר)
לגוףהסמו!יולעלוםהנארהלעולםמציאות;ועללמציאותהעולם;את

בשיר:הדוברשלבחייותקופותשתי .) 7(עמ'ולנשמה"תמותהבןשהוא
בעידןאחדאחדותיבעלוםוחיפלאלויתי""ציירהיההראשונהבתקופה

מציאותשלדואלילעולםעלומוהתפלצהשנייהבתקופהמעשים;של
הספר,למבנהרומזיםאלהדבריםונשמה.גוףוסמוי,נראהמציאות,ועל

מציאות,בעיקרוהואהעיר""רעדהראשןושבו.השעריםלושלושת
"היכלוהשלישיעל-מציאות,בעיקרוהואהכשפים""היכלהשני

רביעי,שערמצטרף(אליותת-מציאות.אוהנשמותעלוםהואהרפאים"
השנילשערים"היכל"בשםהבחירה"דסדמונה").בשםסונטותכליל

אוילושבמקדש,ההיכלהואיחיד,בלשוןהיכלמקרית.אינהוהשלישי
בעולמות(העוסקתההיכלות""ספרותאתמזכירהיכלות,רבים,בלשון

עניינםאליאור,רחלהתחום,חוקרתשלפיהשאלו)בעלומותאועליונים
שאיןהמגושרים,הגולים,המובסים,בידשנכתבההיוצרת"הרוח

עלומותלבנותביכולתםאךהגלוי,בעולםהמציאותאתלשנותביכולתם
 ." mשבר
 def ectiveכותרתוהספרבפתחהשניהשיר

evolution והואלקויה""אבולוציהובתרגום
העולמותכלעלהשיריהמבטאופןאתלנושמעניק

לקותעלמצביעיםהשירבתישלושתהללו.
ליצמחה"שלאהארשון:בביתכביכול.בהתפתחות,

הלאלארץזז~רושהוריחיתה;שאמורהאיפהגיטרה
לנהר"בקפיצההתאבדהשהרומנטיקהנכונה/"/.
שהיוכפיהתפתחושלאלקוייםחייםכלומרוכדומה,
אתמסכםהשלישיהביתלכאוהד.להתפתחצריכים
כך"אחרהאחרונות:שורותיובשלשוהשירמהלך

כךאחראהב;השאינהמילהלומרהצלחתילא
אניומאזשאדע;יפההכיבדברשנגעתיידעתי

שנחשבמהכלומר, .) 9(עמ'לקויה"בהתפתחותחשה
וכאדם,כמשוררתהתפתחותהמהותבעצםהואלקויה"כ"התפתחות

וכ,ךשתדע.יפההכיהדברושהיאאהבה,עללכתובאלאיכולהשאינה
כמעטיחידשירכלשלבמבנהוכןהשערים,שלושתשלהמבנהבתךו
שהואהשונות,צורותיהעלאהבה,שלמבטאותולאתרניתןבספר,
שבספר.הרעדמחולל

1 

כברהתאבדה"הרומנטיקה(הרירומנטיבהכרחאיננוהזההמבט

ועדו,מתעללחומל,מתייסר,מטורף,הזוי,יותראלאלנהר"),בקפיצה
חייםאיןאבללוהרעלהיטיבשיכולגדלוככוחנתפסתככללהואהבה
מההספר,קרוישמושעלהראשון,בשערהעיר''ערדבשירבלעדיו.

הפנימית"העירכלוה.העיראתמרעידהשנייםביןלכאוהדשמתרחש
ברחובותוהשקטהאמוןפגו"כיהיא.רקלאאבל ,) 18(עמ'רעדה"
הרחובותעלגםמשפיעהלב,ברחובותשמתרחשמההחשוכים".הלב

מןלמשקיפים"הנחנובפנים:במתרחשמתערבשהחוץכשםשבחוץ,
מסתגריםהשנייםהאדומה".הספהעלולשבתולהיכנס ;להתערבהחוץ

חומותיהשכעתמבוצרתעירואנוהשיהד;בספריסגורים"אנוהחוץמן

עליהםלהגןיכולהאיננההאינטימיתהליריתהשיהדגםאבלנפלו",
יפהמתוארהזההשברנופלות.וחומותיהצריכה)לא(וגםהחוץמפני

הרעדגלבחזרה".בינגעתולאהחםבגופך"ונגעתיהסיום:בשורת

שלוהקשההגלויההמציאותאלהחוצה,אפואמתפשט,העיר'מ'ערד
(עמ'פלורנטין'מרחובלטבחאהבה'שירמופיעיםזהבשערהעיר.דרום

השוליים''בפינתשיר ,)-22(עמ'הפנים'חסרהביתלבעל'שיר ,) 21
עלנעהררקובים;רכבתבתיבשכונתהעיר,"בדרוםכיצדהמתאר

שקל"ואףנאמרשבו'צרחות'בשםשיר ,) 23(עמ'ישובתשומם"ספסל
'חלום ,) 26(עמ'לנרקומנית''שיר ,) 24(עמ'לחם"לקנותאוביתלשכור

פיליפיני'לתינוק'שיר ,) 28(עמ'הגבינות''מוכרת ,) 27(עמ'המיליון'
אהבהשיריהםאלהכלוערה 'ל~~ [i ' ,) 32(עמ'המדרכה''על ,) 30(עמ'

שירהואו'רומנטיקה'הנקראשיראפילווישהחיים.לעלוביוחמלה
מלוקקתהמחבתהחלדו;ה."/המחבתאתלךמעניקה"אניבק:לכלבה,
 .) 29(עמ'מאהבה"חומותהגדולות;ועיניךמלשונך
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1 
הספר,שלהשירישיאוהאושלטעמיהכשפים","היכלהשניבשער

הגיבורההסמוי.לעלוםהנראהמעולםטרנספורמציההשיריםעוברים

נאמרעליהזילבר,ורזההיא ) 39(עמ'הכשפים''היכלהארשןובשיר
מוצפניםממסדרונותלגבהים;סלומותעלטיפסהזילבר"דחהבשיר
רפאים".להיכלנהפiןהכשפיםשהיכלהיכןעדפנסי;ם."/להבותאל

מתמונתשעברנוברורעינינולנגדהמצטיירתהתמונהמבחינת
הראשןובשעראביב)תלדרום(שלהמציאות

הנוכחי.בשערסוריאליזם,אולעל-מציאות,
בציור,אמנותיזרםשלשמוגםהואסוריאליזם

מופיעהזילברדחהאזבחקירתי,טעיתילאואם
פלוהסוריאליסטיהציירשלבעבודתומופיעה

הקרוי 1922משנתבציור ) 1940-1879 (קליי

Das V okaltuch des Kammersangerin 
Rosa Silber דחההזמרתשלהקולי(האריג

-tזילבר).

זמרתחיתהזילברדחהכינכתבלציורבהסבר
ההסברלשמעו.אהבקליישפלובמינכןאופהר
שמהשאותיותבתמונהמביטיםאםכימוסיף,

באופניםעליהמצוירות sו- Rהזמרתלש
המתבונןאתמלויכהכאילוהתמונההרישונים

גםכשפים")."היכל(אוקסוםגןלתוךבה
מטמורפחה:עוברתהאהבהשלהתמטיקה

כנפ!יעלנוסקת ".ברחובותמשוטטת"היא
שלהאינטנסיביותזהוילבה".שורפתעצורהאשעצבים,התמוטטות

"היכל(עדתוםעדהאמנותיתהיציהרלמעשההמסורההנפשחיי
בשירהעוסקיםזהבשערהשיריםמןרביםאליו).נשובשעדוהרפאים"
'קריאה' ,) 42(עמ''שיהר' ,) 40(עמ'לכתוב'שהפסיקהלמשוררת'מכתב

אלאוהשירה,המשוררשלרומנטיתתפיסהזואיןכאןגם .) 45(עמ'
עלדופקתאוניסגוריםהשירהחדרי"לפעמיםכמעט:אלימיםיחסים

אניאותיהכניסידוופקת:/ודופקתלשירהמחוץעומדתאניהלדת./
(עמ'פיית'פול''מריאןהנפלאהשירגםכלולזהבשערלהיכנס".רוצה

מאפשרים,שהחייםמהבכלשהתנסתההמפורסמתהרוקזמרתעל ) 55
הבאהשירהאפר.מןוקמהשבהותמידקשים,סמיםעודמהתאבדות

"הבלדהאותה".הרגהזההכלום"כלאשר ) 56(עמ'ג'ודרן''לוסיהאו
שלשויםבגילמותהאלשצנחהסילברסטיין,שלימאתג'ורח"לוסיעל

מריאןשפרסמהשירהאוידו,להשהשויטהגבראלהגגמןושבע

נשכח.הבלתיבביצעוהפיית'פלו

הניצבהשירשינוי.עודהשיריםעובריםהרפאים','היכלהבא,בשער
כללרוחבבשורותבפרחה,כטקסטכתוב ) 63(עמ'מקום""איןבפתחו
אהיההחוצה.לצאתלטירוףאניח"עכשיונאמרהפותחתשבוהרהעמדו.

השיר.שמבטאהמצוקהעםיחדמדרגהעלוהההקצנהחבטותיו."שק
(בתו)בשירשהדוברתדווי,עשרעלחולהבאבמדוברהנשואמבחינת
שכחהלחישות.ספוראיןמצוקה.בכי.לילה.טוףר"יוםלהצילו:מנסה
באוזן.דלקתלחישות.סוףאיןתרופה.להניחשכחהתרופה.להניח
תרופה.להניחרפואה.ללמדועליחורף.מגיעה.אינהתרופהשיעלו.
תרופה."לתתהזיה.אחרחלוםהזיה.לבן.לילההצילו.האף.אתלנקות

שבשם"רפאים"ביןדקדוקיתקרבהעלמראהלשוניניתוחהלאה.וכן
שממנוא.פ.ר.משותףשורשלהםיששבשיר."תרופה"לביןהשער
הורפואהתרופהכשאיןהמתים.נשמותרפאים,הוןרפואההןנגזרים

חיתה"ולאבמפורש:זאתאומרהושירהחלוה.נשמתיוצאתכשולת,
כאןגםלמותך".המצפההאדוםהמלאךמלבדתשובה.חיתהלואתרופה
נותרה"המחברתהשיר:אתמחוללת-לוהפךלבתואבבין-האהבה
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ואניאהבת.אשרבתךהבכורה.בתךשלהשלוחןהריק.השלוחןעל
האהובה".בתךהייתיקצרלרגעלבכורתך.התחזיתילרגע
חופש'אשתלאנט'שירהבאבשירכפשוטה.אוינהמורכבתזואהבהגם

שהיותההבינה"אנטלאהבה:חופששביןהסתיהרמוצגת ) 65(עמ'
בריהרכלאוה".תחשואהבהבעתלכןהאמיתtיהאשורהאוחופשייה

פונ!השהייתלך.""תארי :) 66(עמ'לך''תאריבשירגםמוצגתדומה
ואוליפני;ומעודותלאןושואלתהיפההאישאחר
לשאריתאותךמצחיקהיהואלויהקפ!הביתאל

האישאחרהלוכתחיתהלוכלומר,היום."אותו
אבליום,אותולשאריתנהניתחיתהאלויהיפה,

להיותהיהעלולגולרהחייה.שאריתאתמקפחת
 ) 68(עמ'פלאת''סילביההמשוררתשלכגולרה

 .) 1963 (הותאבהדיוזטדלמשוררנשאוהשחיתה

השירים,עלהכשפיםמולכיםהקודםבשעראם
הסקסהמוות.שלהרפאיםצלעליהםמלוךכאן
המוותאימתאתיק mלהבאבשיריםהארוס)(או

נפשאתמצילאינולבדוהואאבל(תאנטוס),
זוללתאתגבריםזוללת"אתבשיר:הדוברת
וכן ) 72(עמ'עךר"כלחסרתנקלה,בזויהגברים;
אהיהעכשי;ויותרטובה"אהיהשאחריובשיר

ליעזרהאישזרי;םאנשקאהבה.לילבתום
הגברגולרגםכזהו .) 73<עמ'המוות"אתיק mלה

הזערסםבדממה.מאונן"הוא ) 74(עמ''גבריאל'
מותגםלהיותעללוהאהבהשמותלכךאישורהגוף".בכלמשתחרר

לב:נשים ,) 80(עמ'הפאוטיקה''~ךסבשירלמצאואפשרהושירה,הגוף
ת mקמתוךשנכתבשירזהואמנות.כלומרז:tךס,לואערלכלומר ,סר.~

פורטהמוקסיפןשליתרמנתאנטיביוטיק!הבהשארת"לכתובהמחלה
אלהנאהבת./שאיננישנה"כברשבורות:נחתםהשיראוקמול". 500

לאזהבעשרגםמגופי".שחרורמסיבתמעטעודוהאחרונותמילדתי
המטורף'ו'הלילה ) 81(עמ'ועמנואל''אמילילמשלחזקיםשיריםחסרים

בראשןועורבים""להקתהחילדון,לצעליהםשמרחףאלא ,) 83(עמ'
בפרחה,שירבמעיןנחתםהרפאים""היכלהעשרבשני.ו"ערפד"
מדיה."ישעות"לכבודמכתבבעצםשהאונפתח,שבולאופןבדומה
הומסתייםערתולסוףירדתישלאחידתיטקסטעכביש",תזכורתהנדון:

להורג.בהצואהכלומרפעמיים."יריתיובברכ!הרב"בכבדובמילים
השיראבלזה,רוחלהלךמצטרפיםנשואםמעצם"דסדמונה"שירי

סוטהלעצמו,כאילוהעומדהספר,בסוף ) 97(עמ'אחר''מישהוהאחרןו

במשהולסייםחייבתשהיאהמחברתחשהשכאןדומהממנו.זאתבכל
אחר"מישהוויזלטיר).כתבאופטימי",דברשירים("עשייתאופטימי

המדוברמפסיקה".ולאבחדריהומה"אוניכותבת,היאמפסיק",היה
מזהלקנותאפשר"אילהפסיקה:יכולהאינהשהיאשירהבכתיבתהוא

דבש.""מזהנוטףאבלריב!ה
הכשופה,המציאותהקשה,המציאותמשלוש:מבנהכאמו;ריש,לספר

שיאו,אבלובעוצמה,בכישרןוכתוביםכלוםהחשוכה.הומציאות
הקורא.עליותררבקסםהמהלךהשניהשערזאתבכלהואלטעמי,
עלהמשנה,מחבריהדוה,רביכששכבכימספרתהתלמודיתהאגהד
הדור)(צדיקימצוקיםעםעליןו>(מלאכיאארליםעליונאבקודווי,ערש
ונטלומצוקיםעלאראליםגברולבסוףאצלו.אותולשמוררצהאחדוכל
נלחמיםגרוסמןשלבספרהכילומראפשרסימבלויבאופןנשמתו.את

תקוותיאבלגובר,מייעדואיני"העיר".גולרעלו"רפאים""כשפים"
זוהיאאבללאהבה,עריםאמנםהללוהזמניםהכשפים.אלהיהיוכיהיא

 •עליה.לוותרואיןהחיים,שולהשיהרשלהקסםאתשמחוללת
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אביטוביוון 1

tח'וים",ם. 9 .בiהמדףעלח

הקצ;רהסיפורכאמניתשמוגדרתהקדנית,מוגרואליסשלזכייתה

הבצעאתאביחורקצתכמדומההחזירה ) 2013 (לספרותנולבבפרס

במתןארוהםהקצרים.הסיפוריםכובתישלהמודאגותללחיים

הזאתהזכייההאםנכח:דטרםהקצרשהז'אנרבכךהכרההפרס

יישארשהואאוהקצ;רלסיפורתקווהעדייןישהאםשינוי?מסמנת

באץר?הספריםבהוצאותאותוצליירשמנסיםכפינידחז'אנרלנצח

(חרגלו 2009בשנתאורשארהעדרמאיהשלהחמןהקצההסיפוראמן
בשפההאחרןוהקצריםהסיפוריםכותבשלחייואתמתארעובד),ערם

הסרפדעלעדראוילוהאחרןוהיהדויעלכתבקנירקיורםהעברית.
 mהקרמדמיונהלגמריהנושאאתרקחהלאשהיאוכמדרמההאחרןו,

בשניםשפקהדהקיומית-ספרותיתהחהדראתלמעשהשיקפהאלא

שמצבםלמסקנהשהגיעוקצרים,סיפוריםכותבימעטלאהאחרונות
"איןמארקס,גרסיהשלהידעובסיפורהקלוונלשללזהלמעשהדרמה

לכתוב,למיפשוטאיןלהםבהיפךו.כיאםאליו",שיכתובמילקלוונל
הקצינהעדרכתביהם.אתיפרסמוהספריםהרצאותאםרבשספקכירןו

הגלחרתהספריםהצראותאםבמציאותלהתחרששעללומצבלמעשה
שפחות,כמהלפרסםארלפרסם,שלאשלהןבמדיניותימשיכובישארל
 .קצריםסיפוריקובצי

הכותרתתחתהזההמאמראתגםלהכתיראפשרהיהקצרזמןלפניעד
הגדולותלהרצאותהנשלחיםסיפוריםקובציהקצר".הסיפורשל"מרתו
"רעיןוהמתחטאת:בתשובהארמסחריים,מטעמיםבשלילהברובםנענים

לרומן?"זהאתתהפךולאמדעולרומן.מצויןחומרכאןישמלצוח.
קובץאתלעבדוניסרהזאתלדרישהבדיהדבליתנענומהסופריםחלק

אפשרהאלההסרפדיםאתבהלצחה.תמידלאלחמן,הקצריםסיפוריהם
עשולוארומן,לכתובנאנסושהםכיוןרספחתיים","אנוסים mלכנאלוי
הוחופשי.הטובמצרונםזאת

ניסיןובעליחנםקצרים,סיפוריםכותבימעטלאאלצשנצורהשחם
למעטהגלחות,בהצראותלמצערויםנהפכוכמעטשהםבז'אנ;רמוכח
שבוז'אנרקצרים,סיפוריםלפרסםשחזר , mקאתגרכמוחפןיצואי

שהםשנייםאואחדסופרעדראולויהחמן,בסוגתמאשריותרהלציח
הםלמדינדיריםהתצואה:הכלל.אתהמוכיחיםהכללמןהיצואיםלמעשה
סיפרויםקובצילפרסםהאחחנותשבניםשהלציחוהקצרהסיפרוכותבי

הבינוניותבהצראותהטובבמקהרמסתפקיםהום , mהגלחבהצראות

אתלפרסםכדיאתקיהםאת mלפתנאלציםפעםלואהקטנות,ארבגןלדו
החמןביןכשהכליאולבעיהחלקיפתרןומצארמהיצוריםחלקספריהם.
גםהחתונות,שתילעלרקדולמעשההמנסהסיפוריםחמןוכתבולסיפור
ההצראות.לשהשחמתהקופהאתוגםהסופרשלהאמתאת?צרות

יצאוקצריםשסיפוריםלהגנתן,תמידטענובאץרהספריםהצראות
ביקוש.להםאיןופשוטהעלוםבחרביגםאלאבישארלרקלאמהאופנה

בפרסהקצר,הסיפורכאמניתשמוגרדתהקנדית,מוברראליסשלזכייתה
ללחייםהצבעאתבאיחורקצתכמדומההחזיהר ) 2013 (לספחתנובל
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הכהרהפרסבמתןארוהם .הקצריםהסיפוריםכותבישלהמאדוגות
האםשינוי?מסמנתהזאתהזכייההאםנכחד.טרםהקצרשהז'אנרבכך

כפי mניז'אנרלנצחיישארשהאואוהקצ;רלסיפורתקוהועדייןיש
בארץ?הספריםבהצראותאותולציירשמנסים

כרמיתטענהאשתקד,יוניבחשדו'מעריב'בעיתןושהתפרסםבמאמר

הארשוניהקאמבקלמעשהאתעושהכברהקצרשהסיפרוספיר-וייץ
ספיר-וייץ,לפיפרוסמו , 2013בשנתבישארל.המדפיםאלבחזהרשלו

שראוהכלבסךמאותשבעמתוךקצריםסיפוריםקובצישונייםחמישים
להטעותעללוזה(נתןרהכותריםמתוךאחחכשבעההדיינובישארל,אור
לשאלההתשובהאבלקטנות).בהרצאותאורארוהכותריםמרביתכי

בעצםתלויהמעזרי,עמדותבשיפורקראואמיתיבקאמבקהמדוברהאם
ארוכהתקופהבמשךשהפכהשלהן,ובמדיניותבישארלהספריםבהוצאות

המתעלמתגישה-המדףעלחורגיםלבניםהקצריםהסיפוריםקובציאת
 .כלווובעלוםבישארלהספחתימיבדבריהחשובמתפקידםלמעשה

* 
בהצראותהמובילעורריןללאכיוםהאושהרומןלכךהכבדוכלעם

ספקללאנחשבהקצרהסיפורהספרים,חנויותשלובתצוגותהספרים
העשדים.נזידעלבוויכוחהבכוהרזכותובעלהנובלהלשמלויהדכאביה

הןהשירוסוגתהקצרהסיפורשסרגתידוע,ממעצרספרותר mשכל
העבריתבספרותהןהכל,מתחילשמהןהיציחתהספחת,עריסתלמעשה

העתיק,בעלוםעדרמתחילההקצרהסיפוראמנותהעולמית.בספרותהון
סרגתאתהרחוק.הומזחרערבארצותרומא,יוןו,מצרים,ישראל,בארץ

התנ",ךספרכמועתיקיםבכתביםלמצואאפשרוהשירהקצרהסיפור
במאהבתחילהשנאספולוילה"לילהאלףב"סיפוריגםיותרומאוחר

הארבע-מהמאהבוקאצ'יושלדקאמרןר"ו"סיפוריהותשיעיתהשמינית
 .הקצרהסיפורכאביהספרותממומחיחלקבעינישנחשבעשהר,
האחיםמעשיותעםהתשע-עשהר,במאהד mבמיהתפתחהקצרהסיפור

מופסאן,הרגיגוגלו,ניקלואיצ'כוב,אנטןרכמוסופריםעםד mובמיגרים
למאההתעש-עשהרהמאהשביןבתפרגםובהמשךפראלןארגו

למדרגתהקצרהסיפוראתשכללצ'כוב .הנויאושלביצירותיוהעשרים
אתומצדיקהמורדני,הקצרהסיפורפרומטאתכמדומהעיצבאמנות,

 :פעםשכתבההארבן,שלומיתהישארליתהומסאיתהסופרתלשקביעתה
כאמנות,כתיבהשלביותרהמקצעויתהצרהדאלויהאוהקצר"הסיפור

רבישלאמיהרבציטוטשרימתהאתוסיימהבר"לרמותקשהשהכימפני
בלבד".אחדעמודבןספרלכתובצריתיימי"כלמקוצק:מנלדמנחם
הצראותידיעלה mנהיההסתםמןבימינו,כזהספרכתבהאואילו

 .מנומסייה mמכתבלו mלשלשיטחרובליואףהספרים
אתעוברתשאינהיצירהשכלקבעהאנגלי,הומסאיהסופרפורסט;ר .א.מ
תוגדרכזויציהרבימינואלוםסיפור,בחזקתהיאהמילהאלף 50גבלו

מאותכמהביןהכלוללטקסטכיוםנחשבקצרסיפורכנובלה.למעשה
אלפיםשבעתהיותרלוכלמילים,אלפילכמהקצרצר)(סיפורמילים

מהרומןאומהנובלהלמעשהנבלדקצרסיפורמילה.אלפיםעשרתעד



המינימלי.בסגנונוגםאבלבארוכו
עשבתוכתבהגלודבדגלאה

מלשוםביטויהאוהקצרשהסיפור

אחד"קטעשבחיים.לפרגמטי
אושעה,בתוכוהמרכזאדםמחיי

העשויהגולריתאפיזהדואורגע,
אדמותעלילחייםעדותלהיות
להיותאמודהקצרהסיפורבכלל".
קבעפראלןארגושיד.כמומחיק
אףלהכילקצרלסיפורשאסור
יעדאכןצו'כובמיותרת,מילה
הסיפוראחת.במילהדמותלעצב

הצמצום,סדובזכותמתאפיין

בנקדותקונפליקט,לשבסיטאוציה
שלוהאפקטשלו;הסיוםובפאונטתהפותרהמשבראתשמייצרתמפנה
יותר.ומהידרדמטילהיותאמוד

לפיגםאלאשלוהמיליםמספרלפידקלאבעבדהוגרדהקצרהסיפור
הנחוץשהזמןכיציהרקצרסיפורהגדידפראלןארגולשו.הקריאהמשך

אנגליסופדולוס,ה"גכמובן.יחסיהכלעשתיים.עלעלוהאינולקריאתה
הסיפורקריאתאתתחםהבדיוני,המעדז'אנרממייסדיכאחדהנחשב

קצרשסיפרוהאו,מכלשהחשובכמחמהאלוםבלבד.עשהבחציהקצר
מקסימוםלבטאתוכלמיליםשבמינימוםדבר,ללכשלמהיציהריהוהו

מתכווץלאאבלהזמןומתכוץוהעלילהמתכוצותהקצרבסיפורעריונות.
כלאתפרטיםבפרטילתאראמודאינוקצרסיפורהגיבור.שלעלומו

דדךדלוודוזה,לוויהזאתנמשילאםלשו.הגיבורשלבחייהתחנות
בחייובלבדאחתבתחנהלדןוצדיךהקצרשהסיפרוהדיהייסודים,
התחנותחמש-עשרהאוארבע-עשהרבכללואגיבורולשהמיוסדים

הנצורית).בהשקפה(תלויכלון
אחדהמרדונית.העבריתלספרותהיסדוגםכמובןהאוהקצרהסיפרו
ם'גשדהיההמרדוניתהעבריתבספרותהאדשתיםהקצרהסיפורמאמני

הספד.בבתיגםשנלמדמבוקשלז'אנרהקצרהסיפוראתשהפךשופמן,
העשריםהמאהשלהארשוניםעבשוריםהעבריתהספרותגדלויכל

ביהדוהוכלהוטשרניחובסקיביאליקמבתר,החלהזה,בז'אנרהתנסו
סיפורביןשההבלדכמדומהאוחדים.עגנןוש"יהאדובני,אהוןובולרא,
עטו.פדילשירהעגנןוש"ילש"תהילה"ביןכהבלדהאולחמןקצר

אלו-שלוהסיפרויםקובציאתופרסם"תהיהל"אתעגנןוכתבאלמלא
אלויהועצים,האשהנה,עדונראה,סמךרהמנעלו,כפותעלאולו,
הכנסתכמוחמניםשללכתיבתםהקרקעאתלעצמומכשירהיהלא

הספחתגדלולמעשה,שוירה.שלשוםתמולללןו,נטהאורחכלה,
בפרסכהעדשזכההיחידהישארליהוסופדהעשריםבמאההעברית

מאשד(חמישה)סיפוריםקובצייותרבחייופרסם ) 1966 (לספחתנובל

מעלהשוקןלזמןהיההאםבימינו,יצורהיההאואילו(שלושה).רומנים
אותם?לסרסאלויובכךלחמניםסיפוריואתלהפוךלולייעץבעדתו
לשא.מובן

כמוחייםךדדהקצרבסיפרושאדואלהביןנחלקיםהישארליםהסופדים
אתאלויבושאדווכאלה , rאפשטיאלכסאו mקאגתרבישדטיין,יוסל

גבריאלגםלכתוב.חלמושהםהגלחהחמןלקארתהמקפצהאוהאטידו
הויעחיםהגלחיםהחמניםאתשכתבלפניסיפרויםכתבמאקדסגדסיה
שנים-עשר(למלש,סיפרויםלכתובלעתמעתחזרובהמשךלשו,ביותר

ששנים ) 2012יקרוד',(ל'ניובריאיןוסיפהרמונחאליסנדדוים).סיפרוים
לקארתאימןולשסוגדקהיאקצריםסיפוריםשכתיבתהאמינה mדב

הטובהדברהםקצריםשסיפוריםלהשכהתחורואלבשלה,החמןכתיבת

ויינואי mיצליום:המףד",לע"חרוגיםאסף,ערבה

בכך.התמיהדפשוטהיאלהנפיקיכלוהשהיאביותר
חמן,לכתיבתקצרסיפורמכתיבתבמעבדלכאוהדשהלציחוסופידםגם

סיפוריהם"חטאי"אתחקואלהםמזכיריםכיצדשוובשובלשמעונאלצו
מוכניםהספחתמפשרניכמהקלאסי.מקהדהאויהעשוא.ב.הקצרים.
מיטבהיוםעדהםהשישיםשבנותארושאדוהקצריםשסיפוריולהישעב

 m"גאגליה",לש"חתתתהיתיר",לשהערב"מסעהיעחת","מלוו: mיצי
לעחלוקשאני(הגםעודומשדרו"לשונמשכתההלוכת"שתיקתוהים",

 .)ר mיצימיטבשלבהגהרדלשומהחמניםכמהגםומלכילהזוהקביעה
לאשלוניתןעגנןו,לש"יבאשדשהלעיתילשאלהובפדפאדזהמקום,מכל
לפרסםשהתחילעח,עמוסשללזואויהעשושלה mלפקוהדהיהמה

הבמהאללפץחמנסיםהיוהםאילוהחן,אצרותכמוסיפוריםקובצי
 , mהגלח mהצואידילעים mנהיוספריהםהאםבימינו?הספתחית

מלבילופרסמםצדיםדחוושיקלוימלעלהתלעותמסוגלותהיושהןאו
כמוסופדיםאםלמעשה,חמנים?לכתיבתישיחתללדגמהםרדלשו
עבצםקהרוהיהמההספדים,הצואותידילעעבבדים mנהיועותיהעשו

ימינו?לשהישארליתלוספחתשלהםהספתחיתלקרייהר

בניהסופדיםמבריתלשכתיבתםאתגםאפיינההקצרהסיפורסוגת
בקבציםמגדאהןוולספחת,ישארלפרסחתנילמלשהפלמ"ח.חד

ספירולשבשותשחםנתןאוחדים,חבריםישארלימים,חורהארשונים
רודלהמשתייכיםלסופדיםגםיפיםהדבריםבטרוב.נךו mהארשונים
צודיצדיגיברובמרחפאר,עשבבסיפרויאודפזיצחקבהםבמדינה,

בסיפרוישחדדרואחת,בכפיפהבסיפוריכומןרנחבאעמליהחצביה,
נדבןיצחקממראי,פץר mהבשבתאייעקבהאפיפיו,רשלשפמו

חקניקו,ירוםמוסיקלי,מומנטבסיפוריקנזיהשועכפרית,בשקיעה
אמןשהיהבישדטייןיוסלסיפורים,קובציבכמהקרחויעשיהולצקה

שיץחיושהומונים,השעבים mושבנהישאדלי-יידישאי,הקצרהסיפרו
ץר,בסיפרויגדוסמןחיוההזהי,בבעדאווננייותםהוחול,עהבשב

 mושבנאלי,ןמדבתראניוסיניתהמבדרמןים mבתפליבדכטסביןו
לבוםקסלטאולריצרינחוח,לקיסיגנ'רבגעגעוי mקאתגרהתעשים

שתקצראחדיםורביםצרוניים,בלתיוסיפרויםהעירממרמחרקולבא
 mמכהישארליתהפרחהלשפניהאתעיצבושובעצםמלהזכירם,הידיעה

האםלשהם.החמניםבזכותאותהיצבו_עשלפניהרבההקצריםסיפרויהם
דניםלשואהללכלשהגלחהתרומתםאתשכחוהספדים mבהאצו
ספריהם?אתשפרסמועצמןלוהצואותעהבריתלספחתאחדים

הבלוטיםהישארליםהסופדיםכלכמעטשהומתיםשהעבים mשנעד
מעטותאללאסופותבנוסףזאתוכלאחד,סיפוריםקובץלפחותפרסמו

אמעצעדלמשעה mפהקצרהסיפרוארו.שאדוקצריםסיפוריםלש
לעצמוהקיםקדתבלום.וקסטלקדתשלבזכותםהדנההתעשיםשנות
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1 
החנויותומדפיחקייניםמעטלאהקצריםבסיפוריו

שהיוםכפיהזה,בז'אנרהספריםמעומסקרסו

הגזמהאזשחיתהייתכןמהם.ריקיםכמעטהם

כשחלקשני,לצדנוטהההגזמהוכיוםאחד,לצד
הוציאוהנחשבותההוצאותאוהגדלוותמההוצאות

אושלהןהשיווקמלייןהקצרהסיפוראתלמעשה
m לפרסםאמנםממשיכותהןלשלויים.אותוקו

לעיןניכראבלקצרים,סיפוריםקובצילעתמעת
המרכזיותהדגלבסדרותמתפרסמיםאינםשאלה
אוונגדריות.היותרבסדרותאלאשלהן

הסיפורשלהפריחהימימאזחלפושנהכעשרים
שהמו"ליםהרשוםמתקבלהאחרונותבשניםהקצר.

לרגלימתחתהזאתהלבנהאתלשמוטמעוניינים
בחלקםרומנים,לכתובכלוםאתלופתותהסופרים
לעתיםשערוכיםארכניים-טרחניים,בינוניים,

באורכם,מאלוציםהםכמהעדהמעיהדבצוהר

שעשוימשובחיםסיפוריםשלקובץבמקום
יות:רהרבההקואראתלהשכיל
הא.ב.אתכנראהמחפשיםלאהספריםבהצואות

בשרימתהחשדים,קרתהאתגראתאויהושע

באקדמיהקבצים,למצואכמובןקשההמכררבי
בחלקםרומנים,בניתוחייותרעוסקיםכמדומה
אבלקצרים.סיפוריםי mבניתמאשרמייגעים,

היומייםבעיתוניםהקצר.הסיפוראלמןלא
תחרות(ובעיקרתחרויותעלבשמומכריזים
מעטלאשגילתה'הארץ'עיתןושלהקצרהסיפור

שלהקצרהסיפורתחרותגםובהמשךכישרונות,

פרסמה"כתב"הספריםהוצאתראשןו');'מקור

עלהןאףהמבוססותסיפוריםשלאנתולוגיות
שעדייןיותרוותיקיםצעיריםסופריםתחרויות;

סיפוריםלפרסםממשיכיםקצרים,סיפוריםכותבים

שלחגבמוספיוכןמקוונים,אוותיקיםעתבכתבי
יאפשרעדייןהתקשורתמצבהעדוכלהעיתונים,

עצמםהסיפוריםקובציכאלה.מוספיםפרסום
במימןואומלגותבעזרתכללבדךרמתפרסמים,

החשדבאפיקוכןהשונותהקטנותבהצואותעצמי,

הדיגיטליות.בהוצאותשנפתח

מו~ריםשרומניםהמו"ליתבטענהאמתישאםגם
עומדתשהיאהגם-קצריםמסיפוריםיותרטוב

שאמורהווידיאו-קליפילעיחבסתירהלכאוהר
סיפוריםכותבי(אומנםיותרקצרותיצירותלהכיל
-למרכלותם)ביקשולכאוהרשישמעידים
יכללוהספרותשחוקלכ,ךמקוםשהיהכמדומני

הציבוריותהספרים,הוצאותאתשיחייבסעיף

הספריםבקטלוגלכללוכאחת,הופרטיות
קובצישלמינימליאחחלפחותשלהןהשנתי

תרבותי-חינוכיכאקטזאת,וכלשויהר.סיפורים
הסיפורשלהגחלתעללשמוריהיהשמתפקידו

הענף.כריתתאתוימנעהבאיםבדורותגםהקצר

מפעלמטעםמיוחדותלקרנותיזכואלהספרים
עצמןעלשייטלואחרותציבוריותוקרנותהפיס
הזאת.החשובההספרותיתהמשימהאת

כאדיהקצרהסיפורשלעתיחעלהספרותילמאבק
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שמשה aעד

הקצרהסיפורעלקולע:······ל iא. rו, Kק

'הארץ''בעיתון'ספרים'מוסףדפימעלויכוח-זוטאהתלקחמזמןלא
עובדמילשאלהבנוגעפרוש,תחלהמשוררתלביןרביניאןדוריתבין

זהבמוסףכתבתיבתגובה .הפרוזאיקוןאוהשיריםכותביותר:'קשה'

כניסיוןהואהשירהכותבלביןהפרוזהכותבביןלהשוותשהניסיון
עלנעלההאםקצרים.למרחקיםהרץלביןהמרתוןרץביןלהשוות
תהילתאלשניות 9רקרץהואכיעצלןבולטשיוסייןלומרהדעת
גםהדברכךקצת?ועודק"מ 42הרץקיפסאנגוילסוןלעומתהעולם
שללאלהביחסהקצרהסיפורשלערכוואתטיבואתלבדלבניסיון
פרוזדורהואהקצרשהסיפורסובריםוקוראיםכותביםמעטלא .הרומן
מה'קל'הליכהאולכאורהחניכהשלבמעיןדרכו,לעבורצריךשכותב

אלמעטותלאלאורהוצאותשליחסן .רומןלכתיבתבדרךה'כבד',אל
הראוי-מקומוולתפיסתלוויכוח-הזוטאהואאףאנלוגיהקצרהסיפור

עלבונואתלתבועביבוערפעםלאהספרות.בשדה-ראויהלאאו
קצריםסיפוריםספריקוראתשאניבשעהלמשלהקצר,הסיפורשל

קצריםבסיפוריםשמדוברהספרבגבמהזכירהס-לרומןהמחופשים
מדוברכאילושייראהמתעתעבאופןמסודריםהסיפוריםולעתים
אלאפולוגטיתהתייחסותזוהיעצמאיות.ליצירותולאלפרקיםבחלוקה
ספרימפרסוםמסתייגיםמעטיםלאלאורמוציאים .וחבלהקצר,הסיפור
אינהבההשקעהוכיפופולאריתאינהשהסוגהבתואנהקצריםסיפורים
לסוגתוהקוראיםהקוראותבלבראוימקוםאיןבאמתהאםאךרווחית.

לאבהכרח.קובעיםהםלאהמגמותשאתאלאשיש,בוודאיהזאת?
ש"סיפוריםלאורבהוצאההעובדאבחנהדקראשיעורךליאמרמזמן

ראשייםעורכיםמדייותרישכיבישראלדייםפופולארייםאינםקצרים
אוכךדיו".פופולאריאינוהקצרשהסיפורשאומריםספריםבהוצאות

לסבולהראשוניםמעמיק,בארץהמו"לותשמשברשככלספקאיןכך'
ושירה.קצריםסיפוריםספריהםפרסוםמאי

נובלפרסקבלתבטקסבאחרונהאמרהמוכרואליסהקנדיתהסופרת
תעלההיוקרתיבפרסקצריםסיפוריםכותבתשלשזכייתהמקווהשהיא
מעולםמוכרו .כאחדוהקוראיםהכותביםביןהקצרהסיפורשלקרנואת
אופינק,אידהגם .קצרסיפוראונובלהשאינודברשוםכתבהלא

נשארואחדים,למנותאםקרת,ואתגרקארברריימונדבבל'איזקהנוי'
סיפוריםבאמצעותעולמםאתקנורביםנודעיםסופריםלסוגה.נאמנים
ומגהצתכאןעומדתאניבגללבעיקרידועהאולסןטיליקצרים:

קתריןהמתפצלים,השביליםגןבגללבדוחסלואיסהודחההמופלא,
 .המונומנטלידבלינאיםבשלג'ויסג'יימסהבובו,תביתבשלמבספלו

ארגוקצרים.סיפוריםכתבובעולםהרומניםוכותביכותבותטוביגם
וג'יימסצ'כובאנטוןמרדייה,דיודפניפרקנוויליאםעגנון,וש"יפראלן

רהגיוולטר,ג'יימסהנוימרקס,גרסיהוגבריאלגויןגרהםג'ויס,
"מפצח"קופליה",למשלנודעות,אופרותכמהקפקא.ופרנץמונפסן

הופמן'ארנסטשכתבסיפוריםעלמבוססותהופמן"ו"סיפוריהאגוזים"
המופלאו"סיפורו"הציפורים"למשלרבים,סרטיםשלמקורםגםוכך
קצר.בסיפורבאטן"בנג'מיןשל
קוראותיועלכךכלעזרושםמותירשהואהקצרבסיפורבוישמה

הזמן,אחדותמהודק?בסיפורשישוהזיכוךהתמציתיותוקוראיו?

פרקאושלםעולםשלדחיסתוהקלאסי?שבסיפורוהמקוםהעלילה

~בחןג'ויסג'יימססיפוקים?לדחותאי-הצורךעמודים?בכמהחיים
"גילוי"להקראשהואעמוקה"תובנהשלאחדכ"רגעהקסםאת

) epiphany (. שהסיפורכתבומסאי,היסטוריוןהבולגרי,טודורובצווטן
מנטאליזמןלקורא;תאיןקריאתובשעתכינקייה""ספרותהואהקצר
לאביהנחשבבוקצ'יוג'ובאניעצמם.החייםולאספרותשזולשכוח
"אלףמעיןקצרים,סיפוריםמאהדקמרון,אתלנוהשאירהקצרהסיפור
אתצ'וסרג'פריכתבמאהאותהובסוףהבינייםימישלולילה"לילה

וקמרוןשבסיפוריהמפורסמיםאחד .שלוהמופלאיםקנטרבריסיפורי
הקצר,הסיפורלסוגתממשאבטיפוסשהואפשוטסיפור"הבז".הוא

בו,איןהתחתונה:השורההביניים.בימיהכתיבהמסורתלפיבוודאי
שנסיבותהנמנעמןלאכך,אוכךמיותרת.אחתמילהולונדמה,כך

קדומותבתקופותהמציאות,בכורחנעוצותהקצרהסיפורשלהולדתו
סיפורלהיותיכולארוךכמהפה.בעלהועברוהתרבותערכישבהן
השיריםהיוובראשיתמחורזות,שורותלזכוריותרקלהיהפה?בעל

והפואמות.

תלוייבידועוהםהעתכלומתגמשיםהתגמשוהקלאסיהסיפורעקרונות
הסיפורנגמראיפהבשאלההדיוןהסתייםטרםואףותרבות,תקופה
כתבה~קלב""הנסיכהבכורתה(שאתהנובלהמתחילהואיפההקצר

יאמראחד-השבע-עשרה)המאהבאמצעעודפייטלהרהמאדאם
עכשוויתבאופנהכמומקום,מכל . 10000תאמרואחתמילים 5000

לחוקותיהעודנתוןאינוהואהולך"."הכולהקצר,בסיפורגם-
אתהמשבחיםישלהיפך,מסוימת.קונוונציהשללמגבלותיהאו

שנעשודומההקורא.אתאבוי,שוכחת,כשהיאגםהאקספרימנטליות,
הדמויותבעיצוב-בסוגההאפשרייםהספרותייםהניסוייםכלכבר

אקספוזיציה,עלבוויתורובזמן'עלילהבציריבשימושובמספרן'
גדולוהמגווןנובלה,לכדיעיבויואו'קצרצר'לכדיהסיפורשלקיצורו
שעברה,בשנההמקומיהמגווןמןמקצתאללהיחשףזכיתיומרתק.

ובמהלכההארץעיתוןשלהקצרהסיפורבתחרותשופטתכששימשתי
באמת.מדהימה.חוויהאומרים?איךסיפורים.-1400מלמעלהקראתי
סגנוןלכלבארץ,החייםשלאפשריהיבטלכלנדירההצצהזכות
היוהסיפוריםכללאהדבריםמטבעספרותית.אספירציהולכלחיים

ליצורניתןמנבחריהםמ"גרפומניה".מאודרחוקיםהיוהםאבלטובים,
אתלפתוחמסקרנתקריאהנשמעתאגב,באחרונה,נהדרת.אנתולוגיה

בפייסבוקהקוראיםלשיפוט'הארץ'עיתוןשלהקצרהסיפורתחרות
הנמנעמןלאאךיותרדמוקרטיתתהיההבחירההזהבאופןאולי-

שלכותבוזהאלאביותרהטובבהכרחיהיהלאשייבחרהקצרשהסיפור
 .חבריםהרבההכייש

בעולםלעדנההקצרהסיפורזוכההנוכחי'הספרותמשברבתוך
שלומסקרנתמתמדתהעתקההמקייםחדשעולםדווקא,הווירטואלי

העתקההספרות,בשדהגםחיינו,שלרביםבהיבטיםהכרחמוקדי
וביקורתהעתכתבילאור,ההוצאותשלתיורכןאתליתרהעשויה
רביםיערותכךבתרךולהצילאותם,מכיריםשאנחנוכפיהספרות
פתוחהבמהומציעים-הזמןכלברשתצציםחדשיםפורומיםמכליה.
הישראליחדשה''במהלמשלכמוידועים,יוצריםבצדעלומיםליוצרים

שמציעמאודומצליחחדשפרויקטשהואהאמריקאי Bylinerכמואו
עלשנכתבוביניהם-קצריםסיפוריםאלף-30מלמעלהלמכרייך

גםברנץ'.טיילורפוליצרפרסוזוכהסאןאיימיאטרוד,מרגרטידי
הספריםחנותקצרים.ספוריםלהפצתטובהבמהכאמור,הוא,פייסבוק

יצירותכלומר'סינגלים',גםמפרסמתלמשל,'בוקסילה',הדיגיטלית
יכולותלאהספריםשהוצאותמהונובלות,קצריםסיפוריםיחידות,
הנובלהפרסוםכמוחריג,באופןאולילמעטמובנים,מטעמיםלעשות

מילהאמרנוולאעובד.עםבהוצאתמטלוןרוניתמאתפניהאתגלו
 •והילדים.הילדותביותר:הגדוליםהקצרהסיפורסוגתחובביעל

המאוחד.הקיבוץבהצואתאורדאהפרזישלהחולדיונותשמשעדנהשלספהד
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שלועמיחי

קלדרוןנסים

נקודותהקצר,המקומיהסיפור

למחשבהשונות

קצר)אינטרנטי(שאלון

שללצדדחיקתואתמטלוןורוניתערדמאיהציינוכעשורלפני
עשור?לאחדכלשהושינוימתחוללהאםהקצר.הסיפור

ובעולם,בארץקרתאתגרשלהגדלוהשההצלחהחשובאני-נ"ק
בפרסזכייתהעםיחדבישראל,מוכרואליסשלהאמנותיתוההצלחה

הוצאותמדימעטועדייןהקצר.לסיפורמחודשתתנופההעניקונובל,
קצריםסיפוריםשלקבציםבהוצאתמסתכנות

לאאנחנולעולםכימשמעית,חדתשובהלתתמאודקשה-ע"ש
הוצאותעלמסתכליםאםלעכשיו,נכוןהספקטרום.כלאתרואים

קצריםשסיפוריםטעונותעדייןהןשינוי,ממשאיןבארץ,הספרים

קובצימספיקבחנויותואיןהכלל),מןיוצאיםכמה(מלבדמוכריםלא
בארץ,ספריםוהוצאותוהתרנגולת,הביצהכמושזהכךקצרים,סיפורים
רואהאחדכללמעשה,ואורתודוקסי.קמצןפחדני,דברהןהזו,בתקופה

במובןלכןמה,במידתאותהלראותמיימרשהואכפיהמציאותאת
בחו"ל,במגזיניםישבאינטרנט,ישחדשים,קצריםסיפוריםישמסוים

שוליים,להיותהפכההסוגהכלכאילוזהאבלנפלאים,כותביםיש
ומגוח,ךעצובזהתצורה.שלאלאתוכן,שלפונקציהלאשהםשוליים

ישתנה.זהמתישהואבל

שולמיתכתבה ) 5עמ'(דאההקצר"הסיפור"שבחיברשימתה

הכתיבה,מלאכתשלשיאלהיותיכולהקצר"הסיפורהדאגן:
לפעמיםבכתיבה,הקשורותהבעיותכלאתמעודדשהואמפני
שלנו,הספרותיתבמציאותכינדאהמהדומן".";יותרהרבה
להציבוואףלדומןמטריםשלבהקצרבסיפורלדאותנוטים
זעתן?מההטקסטים.שלבהיררכיהיותרנמוך

וקארברובאבלצ'כובאבלכזאת,דעהישמגוחך.וזהנכוןזה-נ"ק
שלאאמניםוהםרומנים.כתבוולאקצרים,סיפוריםרקכמעטכתבו

שלאוטולסטוי,שלקצריםסיפוריםגםהרומן.שלאמןמשוםנופלים
שלהם.הרומניםמןמובןבשוםנופליםלאעגנון,שלאוקפקא,

אניבכלל,שלא,כאלווישמטריםשלבזהשעבורםכאלויש-ע"ש
רומניםכותביישופסקניות.נחרצותמהצהרותלהימנעמשתדלתמיד

בדעהדווקאאניוההיפך.קצריםבסיפוריםטוביםפחותשהםמצוינים
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מהכישוריםחלקבמהותן,שונותאבלדומותמלאכותשתישמדובר
קצרסיפורגםמלמדשאנימכיווןלא.חלקאבלזהים,הםהנדרשים

דורששדומןבדעהיותרדווקאאנילאחרונהרומן,לסדנתמבואוגם
הכלל,מןיוצאיםישתמידשוב,אבליותר,גדולהוהתמסרותמחויבות

כמבקר.והןככותבהןאותיומאתגרמסקרןיותרשדומןבמקוםאני

יחסאתמשקףהואהאםהקצר,לסיפורהספדיםהרצאותיחס

 ?הדדיתמעדנתזאתהאם ?הקוראים

קצריםסיפוריםלהוציאממעיטותההוצאותהדדית.מערכתזוכן-נ"ק
ז'אנרשהרומן,מדהימה,דיתופעהזאתמרומנים.פחותנמכריםהםכי

השמונה-במאהרקלבשלותוהגיעהשבע-עשרה,במאהדקשהופיע
דחקשהואהאדם,בנידובשלהקריאהלצורכיכךכלמתאיםעשרה,
(החלקיםיותרהרבהעתיקז'אנרשהואהקצר,הסיפוראתהצידה

סיפוריםשלאוסףלמעשההםהחדשהובבריתבתנ"ךהסיפוריים
קצרים).

שלאומכיוןומסחרי,יחסהואדברלכלהספריםהוצאותיחס-ע"ש
הסתםומןמוכר,לאזההסתםמןאזקצרים,סיפוריםקובציכמעטיוצאים

כספייםדו"חותלפימתנהלותברובן,הספרים,הוצאותיוצא.לאזה
מבחינתם;סיכוןזהקצריםסיפוריםולהוציאוהמבצעים,החנויותומצב
מנסיםאותושהענףומנסיםסיכןו,לוקחיםלאשהםבתקופההםכרגע

חלקיישארזאתבכלאדיקותבכזאתספריםוצומתסטימצקילכרות
הםשיש,מהאתקוראיםהםהקוארים?ביותר.רעועחלקכיאםמהעץ,

ברומניםנוכחי,בזבלהשקיתאתלהםממלאיםכיחס,ךמרגישיםלא
והםספרות,לאשהואבבידודספרותיים,בשיבוטיםונוראיים,מסחריים

דובם.לפחותלקחת,להםיגידושהמדכדכיםמהכלייקחו

שלנסרגנתרןהצעידהזרדשלהיותרלמרותכילומדניתןהאם
למה?כן,אםהקצר?לסיפורניקרשפחותישקשב","הפרעת

הכוונהואםקשב".ב"הפרעתנתוןהצעירשהדודחושבלאאני-נ"ק
חיוביות,תופעותבהםדואה(שאניוהסמ"סופייסבוקהאינטרנטלהופעת

כותביםשאנשיםבתגובהולאבקשבלא-הפרעהלשוםגורמותשלא
החלההרומןמפניהקצרהסיפורדחיקתהרי-אליהם)שמגיעהקשבעל

כן.לפניהרבה

"הפרעתאותהבגללכיאבסורדית,מעטאבחנהדווקאוזאת-ע"ש
שזהחושבלאאנימזג.להתאיםיותראמודקצרסיפורדווקאקשב"
מספיקנחשףלאהצעירשהדורחושבפשוטאנילשני.אחדקשור

כמוזהיותר,יקראהואייחשף,הואואםאיכותיים,קצריםלסיפורים
לקראובלייגדלושהםעצובוקצתעבורו,כלילהוחרבשכמעטעולם
אליסשלאועגנוןשלאוסאלינג'רשלהקצריםהסיפוריםאתלמשל
לספרותשנחשףאינטיליגנטיאדםשכלחושבאניזאת,עםיחדמוכרו.
בעצמוכבריגיעואסתטית,רגשית,אינטלקטואלית,עליומשפיעהוהיא
אוספריםהוצאותהחינו,ךממשרדעזרהבלילקרוא,צדיךשהואלמה

רשתות.

ז'אנרשהוא-הקצרלסיפורישהזמן,שחולףשככלייתכןהאם
בשונה(זאתולעניין?לחדשאפשרויותפחות-יותרתובעני
לחידוש)פחותומצפיםיותרסלחניםאנחנושכלפיומדומן,
טוביםפחותקצריםסיפוריםנכתביםהאחרונותבשניםהאם

מבעבד?



שכותביםקנדיתאומניתישראליאמןכבדהזכרתילא.אופןבשרם-נ"ק
ג'ליימידנדהאתגםאזכירחידוש.הרבהבהםשישקצריםסיפורים

אניאגב,קצרים.סיפוריםשלמבדיקהסופדתבעינישהיאהאמריקאית,
פשוטהואמהדומן.יותרתובעניז'אנרהואהקצרשהסיפורחשובלא

מידה.באותהתובענייםשניהםאחו.

בעולםשקוהדמהכללאדותלנרקשההמוגבלממקומנושרב,-ע"ש
מעבדהרבהולאקלושמסחריטפחרקדובפיעלמקבליםאנוהספרות,

בעלידבריםהמןרקצרבסיפורלעשרתאפשרבהחלטחידוש?לכך.
בקטעיםקריאהנואר,הכביכולהמצבלמורתהונה,וחשדניים,תעוזה

שנייםלינק,קלישלבסיפוריהאררראלאספוסטרויורידשלהקצרים
יכלוקצרשסיפורמלמדתהקשיחים,הטרנדיםלמורתלעבריתשתודגמו

ריכוללהכיל,יכלוהמרפתשיצירתהנפלאיםהרכיביםכלאתלהכיל
דומן.מכליותרלהפתיע,להפעים,לחדש,

חדשהבמהזאתהאםהקצר:הסיפורשלמקוונותאנתולוגיות

האםבמה?להציעשמתקשיםהעתכתביבמקוםהקצרלסיפור
הקצר?לסיפורביחסהמציאותאתמשנההמקוונתהזירה

היומייםבעיתוניםניכרוצמצוםהספרותייםהעתכתבידעיכת-נ"ק

שתיבהחלטאלה-האינטרנטבגלללספרות),מקדישיםשהם(ובמקרם
קצרים.סיפוריםלפרסםבעבר,מאשריותרהיום,שמקשרתתופעות
סיפוריםשמפרסמיםספרותית,איכרתבעליאינטרנטאתריפותחובעולם

אנתלווגיותאותן.לעודדצודיךבישראל,כאלההתחלותישקצרים.
הקפדהבהןשתהיהבתנאימצוין,עריוןהןקצריםסיפוריםשלמקורנות

גבוהה.אמנותיתדמהעל

יילדהמקווןשהעלוםמאמיןאניבכלל,שכן,מקורהמארדאני-ע"ש
אלויייקחזההספרות,עולםומכללהשוקמכללנתחערודערדויתפרס

שדגלאדםעצמיאנילקדרת.מתחילכבדזהאבלשניים,ארדודערד
כבדממניצעיריםאבלמקרתת,שנייהודגלבפדינטעדייןשלואחת

היטבמוכריםאמזןרבקיבולים;ארבאייפדרומניםבעיהכלללאקוארים
אלומקרמיות,אנתלווגיותעשויםרברקסילה"סינגלים",שנקראמה

שבעתידלהניחסביראבלמסחר,שלהוןתוכןשלהןסנוניות,כמרבן
אתהאםואזמקרונות,יהירהפלטפורמותודובהתכניםרובלעיןהנראה
רגעבכללכאוהדלהחזיקיכלואתהאמזןר,כמרמקורנת,ספריםחנות
הארךו,הזנבתיארדייתכמוזההקיימים;הסיפוריםקובציכלאתנתןר

ליאיןיימכרו,הןאיכותיות,אונתולוגיותמולצחיםקבציםיהיראםלכן,
בכך.ספק

אופייניים?נושאיםבישראלהנכתבהקצרלסיפורישהאם
 ?ישראליתמובהקות

קרתאתגרשלסיפוריהםמצליחים)(ועדייןהצליחוכהמדוע
 ?בלוםקסטלואורלי
הרלינגאבריאפשטיין,אלכסשלסיפוריהםכאןאהודיםמדוע

(קצרצרים)?

בישראל?מוכרואליסשלהגדולהלהצלחהגורםמה

ושוניםאופיינייםנושאיםבלוםרקסטללקרתשישחשובלאאני-נ"ק
הסיפרררניםאתאוהבאניאחדים.בז'אנריםישארליםלכותביםמאשר

לביןקצצרריםסיפוריםכותביביןלקשרנטייהישבעלוםהקצרצרים.

מינישנייחדהתמנושאליהםפסטיבליםבכמה(השתתפתישיהדכותבי
פרחהביןהחומהאתנפילבארץגםאםטוביהיההאלה).האמנים
שירה.לביןמאדרקצהר

לפניהקארבדשלההצלחהכמובישארל?מוגרואליםשלההצלחה
שלהרומניםהעדפתעלהתגברושהםכךכלטובכותביםפשוטהם-

הקוראים.

התחילאתגרשרנה.קצתסיפורהואמהםאחדשכלחושבאני-ע"ש
שהואכךומקרם,קהללווצברהתשעים,בשנותסיפוריואתלפרסם
הטרנדיםאתמנצחהואואז,התחילשהאומהאתממשיךלמעשה

שהיאמהלכןסופדת,בתרדמכרבדשםכבדישבלוםלקסטלהללו.
קצרים.סיפוריםאלהראםרומןזהאםתהוהד,איזושהייעוררתפרסם
ומצאקצצדצדרז'אנרשלבסוגהומתקצעהלךלמעשהאפשטייןאלכס

מדגישכותביםשהםמההדלינג;אבדיכנ"לאידיאלית,פלטפורמהלו
תכנים,לגביהפרינט.לעלוםמאשדהמקוןולעולםמתאיםיותרהרבה

שישחושבלאאניישראלית?מובהקותאחר.למקוםלוקחמהםאחדכל
מהישארליותעושרהלקוחאחדכלגנרי","ישראלישהאודברבספרות
 .הקיומילומצברבישארללמקומרלעצמו,שקשורמשהראחהמשהר
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הקוראיםבקרבמעמדובארץ?הנכתבהקצרהפלסטיניהסיפור

לסיפורומהלכיםמעמדמבחינתקשרישהאםהפלסטינים.
נפרדת?טריטוריהשזאתאובכלל,בארץהנכתבהקצר

נכבהפלסטיניםקצריםסיפוריםשלאנתולוגיהלאחרונהיצאה-ע"ש
בספרותקוהדמהמספיקיעדולאשאנימרהדאנימזה,חרץאבללייט,

קוראלאאוניארתה,עבוריומפרסם mשמדרמיאיןכיהפלסטינית,
כילייט,נכבהכמרקבציםעדרשיתפרסמולקרותיכולדקאניערבית,

יחדוגריםמעלום,עליהםשמעתישלאנפלאיםכותביםכמהשםהיו
פה.כלונוערםאיתי

• 
 .עבריתלספרותבמחלקהבנגבגרויןובןבאוניברסיטתמלמרקלדרןונסיםפררפ'

בספרות,עוסקהאחחנרתבשניםר'מקחב'.קריאה''סימןהעתכתביעורכיביןהיה

ביןמפגשיםשלסהרדערךרביניהן.ובקשריםעכשווית,ישארליתומחיקהשיהר

אביב.בתל 7לברנטיןבמעודןולמחיקהשיהר

דביר,בהצראתאורארהזולךיונהאחריבישראלוחקשירהעלשני:יוםספרר

 . 2009גוריןובןארכיב'הקשריםסדרת

הנפשיים,הפופ,ימיהספרים,אתפרסםרמתה.מבקרערר,ךסופר,לשו,עמיחי

עךרר , 2013לשנתלספרותהממלשהארשפרסחתןהחתתות,ערלגחלהילהד
סתארתומקייםספירבמכללתלמנהל,במלכלהמלמדעוב,דבעם"טרמינל"סררת
שלאנתלווגיותעךרספרותיות;ביקורותכותבהקיבצוית,התנעוהבביתכתיבה

"ברקסילה".המקוןובמיזםקצריםסיפרוים

• 
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1 . 

ע'נאיםאלטיינ.

הפלסטינית*הפרוזהבנפתולי

הערביתהגרסהשהואפרסהערבי,לרומןהבינלאומיהפרס

הוא , 2007בשנתשנוסדעמו),(ובשיתוףהבריטיבוקרמאןלפרס

אמנםהערבית.בספרותהרומןשלכובכודלריכתניצחתהוכחה

ועזים.רביםפולמוסיםסביבועוררהפרס

מטבעהשירה,השירה.משאלתבעיקרהשונההפלסטיניתהפרוזהשאלת
ובסחףבגסותדחקהבפרט,והפלסטיניערבי,הכללהפואטיההביטוס

הקלאסיתהערביתבתרבותהמשוררהפרוזה.ז'אנראתסטריחדכמעט
אחרים,במקריםהמודריםשלשופרהממסד,שלשופרעל","כוכבהיה
היצירהשלהסקאלהעלהגבוהההעמדהאתשתפסזהוהואזעם,נביא

המשוררים,היוהערביתהספרותרפרטוארשלהתווךעמודיהתרבותית.
(הקדםהג'אהלייהמתקופתהחל

התשע-המאהלסוףועדאסלאמית)
העשרים.המאהתחילתעשרה,
-האמנותיתהפרוזהשז'אנרמאחר
במערבנברא-הקצרוהסיפורהרומן

זמןארךשלנו,במזרחולאהמודרני

אלמחלחלשהחלעדמבוטללא
רקעעלהערבית.הספרותיתהזירה

המאהתחילתעםצמחהזו"אפליה"
ואפילוהערבית,הפרוזההעשרים
הנחשקהפרסאתלקצורהצליחה

(נובל),הספרותייםהפרסיםמכל

נג'יבהמנוחהמצריהסופרזכהשבו

ולבנוןמצרים . 1988בשנתמחפה

החלוצותהערביותהמדינותשתיהיו
השירהשלהדומיננטיותאתשברהאשרהחדשה,הכתיבהאלבכניסה

סופריםעצמו).השירהבז'אנרתמורותשהחלועדכמוב,ן(הקלאסית
הדרךמפלסיהיואדריסויוסףאל-חכיםתררפיקזיידאן,ג'ורג'ידוגמת

והרומן.הקצרהסיפורכתיבתשל
בכמהזכתההיאאולםעמוקים,שורשיםאיןהפלסטיניתלפרוזה

מכותביההבולטיםאחדעירן.ושרותעשירותמעניינות,תופעות
אבראהיםג'בראהאקדמיהואישהמתרגםהצייר,הסופר,היההראשונים

בית<ילידפלסטיניאשכולותאיש- ) 1994-1920 ( ~י:~ r ::~~! 1 ~י:~ג'ברא
שםעיראק,באוניברסיטאותללמדבאנגליהלימודיולאחרשעברלחם

 .בזמןברוהמערביתהערביתההשכלהצירעלנעאשרומת)השתקע
והערביותהמערביותבאוניברסיטאותג'בראשרכשוההשכלההחינוך
הומישל(כלשונושלישי""מרחבויצרומהותית,בצורהעליוהשפיעו
תרבויותמשתיהמושפעתכלאייםיצירתמעיןשהיאיצירהשלבאבא)

עצמועללקחג'בראוהמערבית-האירופאית.הערבית-הפלסטינית,-
המערבמןרבותספרותיותויצירותתיאוריותבהנגשתכבירהאחריות

היצירה,בתחומיספריםלעשרותשהסתעףמפעלהערבי,הקוראאל
ציוןמציבשקספירשלהוקומדיותהטרגדיותתרגוםוהעיון.התרגום
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תרגומימביןולמשובחלטובהיוםעדנחשבוהואזה,במפעלודרך
פרקנוויליאםמאתוהזעםהקולאתגםהערבי.העולםברחבישקספיר

ארוכהרשימהלערדבנוסףהערבית,לשפהמופלאהביצירתיותתרגם
 .חשובותמערביותספרותיותיצירותשל

המודרנית"לאמנותבע'דאד"חבורתחבריעםנמנהג'בראכילצייןחשוב
) :i..v\ ... .o:-!..ג.A l יוצריםואיגדההחמישיםשנותבתחילתשנוסדהנג~) 1 ~נ

שלהקאנונייםלקולותנהפכוהימיםשבבראעיראקים,תרבותואנשי
ההיסטוריתהתקופהוהעיראקית.הערביתוהתרבותהאמנותתנועת

הסופריםגדוליעםישירבמגעלבראלואפשרהג'ברא,ופעלחישבה
טרקאן,אבראהיםהפלסטיניבמשוררהחלבכלל,הערביבעולםוהיוצרים

האליטותעםוהשכלהעבודהקשרישרקםהיכןבפרט,עיראקובמדינת
שא~רבדרהמהפכנייםהעיראקיםלסופריםוהתחברהאינטלקטואליות

 .אל~~אתי.אלווהאבועבדאלסיאב
הוסיףעכו,ילידוהלוחםהסופר ) 1972-1936 ( נj ~"l \.::.~~נפאניע'סאן
שורותעםשנמנהכנפאני,הפלסטינית.הפרוזהביצירתחשובנדבך

הישראליהמוסדבידילהירצחועדפלסטין"לשחרורהעממית"החזית
אישעיתונאי,עור,ך-פעליםרבאישהואגםהיה , 1972בשנתבביירות

להדיםזכהעטופרינשמשגבריםהרומןותרבות.ספררתומבקרחינוך
שלושהשלהתגנבותםמסעמתוארברומןהערבי.העולםברחבירבים

מוסתריםהםכאשרכרוית,אלבדרךמותםואלפרנסתםאלפלסטינים
ובנסיבותטרגיים,בתנאיםנספיםהםמשאית.עלמיםמכליתבתוך

לפניביטחון),לאישהמשאיתנהגביןאשהעלחולין(שיחתמגוחכות
בחקרחלוץכנפאניהיההציונית""הספרותעלבספרוליעדם.שהגיעו
רביםלהדיםהואגםשזכההיקףרחבספרזהוהאח;ךאויב.ספרות

הציונית.הספרותבחקרלעסוקענייןבוועוררהערביהעולםברחבי
נכנסווחלקןכבעבר,להטבאותוהיוםגםנלמדותכנפאנישליצירותיו

ספרותביןהדיאלקטיקהוהערביות.הפלסטיניותהלימודתוכניותאל
כנפאני,שלהספרותימפעלובמכלולבמיטבהמשתקפתפוליטיקהלבין
כמיאותםותיעדוהעקור,הפליטהמובס,הפלסטיניחייאתכתבאשר
מגדלת.זכוכיתתחתפרטיהםאתששם

 J :"פחביביאמילאתלצייןבליהפלסטיניתהפרוזהעללדברקשה
גםפעלבנצרת,שהתגוררחיפהילידהסרפד .) iJ (1996-1921 :'::י:-<

בזירהרגםהישראלית,הקומוניסטיתהמפלגהבמסגרתהפוליטיתבזירה"
שני"אתשנשאעלשהצהיר,כפילהתחרט,לושגרםדבר-הספרותית
היצירהואבטיחהפלויטיתהמחויבותאבטיחאחת,בידהאבטיחים

'אל-אלתחאד'יומוןאתחביביערך 1989-1971השניםביןהספרותית".
חידושיםחידשהואמוערכת.עיתונאית-ספרותיתלדמותוהיההחיפאי
התכניםבמישוראםוביןוהעריכה,השפהבמישוראםביןרבים,

- J 1.::.נ.\ 1האופסימיסטהרומןהעתון.דפימעלשהתעוררווהפולמוסים
ראהאל-מתשאאלאל-כחסאבוסעידהיעלמותשלהמופלאההכרוניקה

חביביהיההייחודית,היצירהשעוררהההדיםובעקבות 1974בשנתאור

וביצירותיובמיוחדזהברומןהאירוניה,מוטיבגבולות.חוצהלסופר
הובילחביביביצירתו.המרכזייםהמוטיביםלאחדנחשבבכלל,האחרות

שבפעםבכךלחלוטין,חדשיםמקומותאלהפלסטיניתהפרוזהאת

דרךהערביהעולםרחביאלגבולותפלסטינייוצרחו~ההראשונה
העברתעלחתוםשמאסאנטוןוהמתרגםהמשוררשירה.דר;ולאפרוזה

לאלציין,ישחביבי,שלתרגומומשימתהעברית.אל"הארפסימיסט"
שיוצרתהמושלםהמיזוגמןנובעשלההקושיועיקרהמעטה,בלשוןקלה

קלילה.מודרניתערביתלביןגבוההקלאסיתערביתביןהחביביתהשפה
העתיקותהערביותמהקלאסיקותכתיבהבתבניותחביביהשתמשכןכמו
חדשני.תוכןאליהןויצק



ילידפלסטיניוסופדמשודד- ) 2002-1954 ( ~ד.;_~ 1 <-:1.1אל-בדע'ות'יחרסיך
(ביתהפלסטיניאל-שעד""ביתממייסדיfדיהרמאללה,שלידכובאדהכפר

בחייםהתנסויות,שלאישהיהבעד'ות'י .'אל-שעואדא'העתכתבועוךרהשיהד)
הדומןהיאלעדתי,ביותר,החשובהויצירתופילוסופית,שידהכתב .וביצירה

 .),:נi~\ "נ. aJI,. (הכחולהאורהאוטוביוגרפי
דוגמתהפלסטינית,הפרחהיסודותאתבצוותאיצקושמותשלחופןעדו

ודג'אא'ביידסדיאדעזאם,סמיהרשוקייך,מחמדופייאד,תוופיקביידס,ח'ליל
היוהפלסטיניתבפרחהשחלושהתמורותלומדאפשרבזמןבואךבכדייה.
הנהזועובהדהשיהד.שלהתוססתהדינמיקהלעומתלדוילותמעוטותצנועות,

אלהאמנותיתהפרחהאתשחדקוומשונים,שוניםדנים,גודמיםשליוצאפעול
שידתם,בזכותשהתפרסמוידועים,משודדיםאפילוהשיהד.לטובתהשלויים
היאגםנדחקהפרחה,בכתיבתהתנסוכאשדטוקאן,ופדואוזיאדתוופיקדוגמת

הצידה.

lכהןאלי p ~'t\~"\'C) 
החליפה 11\~ ~-4

כילעדתניווכחהערבית,הותרבותהספרותבעלוםכעתבמתחרשנעייןאם
הפרס .ביותרוהנחשקהמיוצרהז'אנרלהיותלרומניםשגדםמהפךבוהתחלול

הבריטיבוקרמאןלפרסהערביתהגרסהשהואפרסהערבי,לדומןהבינלאומי
הדומןשלכוכבולדריכתניצחתהוכחההוא , 2007בשנתשנוסדעמו),(ובשיתוף
שטענוהויועוזים,דניםפלומוסיםסביבועודדהפרסאמנםהערבית.בספרות

רצינית;ספרותיתעשייהמאשדיותרציבורויחסיהספרותשלמסחורזהוכי
היוםשהדומןלעובהדלהתכחשאי-אפשרהזה,מהצדהטיעוניםכללמרותאך

שסביבולכךבנוסףביותר,הנכתבתהערביתהסוגההואהקצר)מהסיפור(יותר
הביקורתיים.הפלומוסיםדובמתחרשים
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 ;הגלעםנמניםלייטבכבההפלסטיניתהפרחהבלקטלהיכללשנבחרוהכותבים
דווקאאלאהקאנתיים,הסופדיםאתלתרגםלאבחרתיהחשד.הספרותיהזרם
 .שינויעלשחלוםזדםזהוהחiשדהעתידי.הקאנןואתיהוושאלויהחשדים,את

עדיפויות.סדרישינוי .הפלויטיקהשינויעלום.שינוישפה.שינויתבנית.שינוי
הפלסטינית.הפרוזהאתשאפפההסטטיותשינוי .שנשחקושינייםגלגלישינוי
שלשדובםלהבחיןאפשראסתטיות. 1דתיות 1החבדתיותחטאנוסוגיותפריצת

השפהבמישורחשדה,בכתיבההתנסותאחדמתחקיםבאנתלווגיההסופדים
הקטנים,הרגעיםאתצהדהיומיומי,התיעודמןששאובתה mפ .התוכןובמישור

הפרחהשלהחדשהדודהפנטזיה.ועלהוביקורתיותהאירוניהעלנשענת
הסיכוניםכללמרותומנסה,ספרותיותממוסכמותלחרוגחשושאינוהפלסטינית

מתעצבתהחדשההפלסטיניתהזהות .חדשהדדךלולפלסכזה,בצעדהגלומים
החיפוש.נפתלוידדך

שאותהאבדמותבאיןדרכהאתמחפשתהחשדההפלסטיניתהפרחה

היטבהמשתקףדברההשפעה"),"חדרתבשיהד:כמו-בו(ותמדודתאמץ

הפרחהיצירתאתעוטףדבעמעוםאותה.שמאפייןף mהסבאקספדימנטליזם
בדוד .המציאותלועיוותלפנטסטייותרנוטהשלוהבדויהעלוםהזה.הדודשל

דיאליסטיות,היוהפרחהשלהמופתיצירותהערבים,הסופדיםשלהקדום
אחרת.מנקוהדאחד.ממקוםמתחילהחשדהדודהקאנוני.הזרםהיההודיאליזם

זאתשמבקשכפיאלאלהם,שקדםבדודשהתבקשכפילאנדאטיבלייצרמנסים
העכשווי.הספרותיכיוונם

הפרחהשאלותנלודולפעמים,לעיכלוהקשההזה,הפנטסטיהעמעוםמתוך
לשדדוויכלוותיההעתידייםכיווניההתעצבותה,גבלוותיה,החדשה,הפלסטינית
 •התקופה.דוחאתלוהעלותלוהתפתח,
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עמ' 132 , 2014

 ,והא;תי;ת
: T • 

סזfדופ;ת,סז;רלוש;ת,סץfח;ך;ת,סא;z:רי;ת

לומ;ת, q~ז;ררורגעל~גיזpכק
 ,י~;ל q ~גי 9 ?ך;קך;ת

א;תיהצלנ;אמתחננ;ת, . : -: :-.. . 
 .ניריל'אוהנחירה

: -: 
0 T 0 T: 

אודלאדותהעומדפארנויה,השיריםספדמתוךע'נאים)ויםעם(ביחד"אוסלו"הצואתומייסדעיתונאימתרגם,משו;רד-ע'נאיםאלטייב
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זרקהאביבה 1

וחברתייםגיאוגרפייםשוליים

הקצרבסיפור

אםהק?רצהסיפורלסוגתבהקשרהחברתייםשבולייםכתיבהמהי

יארואיךגיאוגרפיים,שבולייםלרובמתרחשתהקרצהסיפורעלילת

קצריםסיפוריםשאבסופתהעודבהללדמיכולהומהשלה?שוליה

Dהחהכותרתתחתאלחרונהשיצאה Dל 1שב 11 מסיפורישבייםקר , 11

שלוליים?הדחוקהאחרשלמרגונוממשדמרביםהאנתולוגיה

 .) 2עמ' , 2004(עצמןו,

לסיפורמעניינתהגהרדפעםכתב ,) May (מאיצ'לרסהספרותחוקר
אשרלכאוהרסתמיותחייםפיסות mהמתאמרוכזת,כנראטיבההקצר

היחסיתלמידתןמעברהסיפוריתהלבתשומתמלאואתבהמקלבות
מידתןאתאזעדשקצבהזמןממהלךניתקותכמוכךידיעוללכאוהר,

 .) p , 1995 ,May . 22 (כביכלוהחשיבותחסרת

לב,תשומתה~ההמקבלתלכאוהרזוסתמיות
הסיפורגיברושלבהימצאואחתלאמתרחשת

משולגתעבייהראםגיאוגרפיים.בשלוייםהקצר

הקנדית,מונחאליסלשהקצריםבסיפוריהבקנהד
שלהקצריםבסיפוריהריקיםאומתיםובות mבאם

בנאפלוימזחבקצהאםהבחילאית,ליספקטורקלדיס
האיטלקי.לוקההרארילשהקצריםבסיפוריו
הסיפורבצרחתעיוניםהסיפור:אמנותבספהר

לאההמשודדת,הסביהרובתולדותיו,הקצר
עללרובכותבהקצרהסיפורמחברכיגלודבדג,

ומקום,זמןשלק mמממנווקים mשנשואיםאדוות
דופןיצואיאובעבורולכתיבהכךבלשיםבהיותם

למשמעותובאשר .) 117-116עמ' , 1975(גלודברג,

הםעצמו:הסיפורלגיבורביחסהקצרשבסיפורהגיאוגרפייםהשלויים
לונולמספרמאפשריםשלו,אופיקואותכונהשאתביתרמלביטים

לצדאולוידרמטי.בממדקורותיואתצוובעיםמוגלדבאודאותםלבחןו
תועביםהםגםמידתהמקוםמקום",פשוט"איןהקצרשבסיפורהעובהד

שלומיתהמנוחההומסאיתהסופרתעשבתהדיבהרשעליההאמןידאת
הםגיאוגדפייםשלוייםכי .) 2004 1993(הארבן,הגבישימבנהואתהארבן,

כהגרדתלשןו,שלנורדילוזיקוקיךלפסיכלווגיזמיםלטריקים,מקוםלא
העבוהד.אתלעשותכדיהמדויקובתיאורםבהםבחייםדיהדאגן.
בוצובעיםהגיאוגרפייםשהשלוייםרדמטיממדלאותולדרמטיות.ובחזהר

באכטיןהרוסיהספרותחקורגםשהתכוןודומההקצההסיפורלעילתאת
) Bakhtin (, קצה,פאה,"שובל,-השלוייםמצרוות"הסף",אתבהגדירו

ששו,ןאבן(מילוןהמילוניתהגדרתופיעלאגב",בדךרבסוף,בצ,ד
שמרביםומקום,זמןצרחת"הכדונוטופים",כאחד ,) 1338עמ'תשמ"ג,

ערכיתבאינטנסיביותחדורבוש mהמתכיימימה.מימיםבספרותלתאןר

אולמשברבחיים,מפנהל"נקדותקשורהואוהאוילגבוהה,אומוציונלית
חדדיכגןולמקומותזהכחנטופמתייחסבאכטי,ןלפיגולר".הרתלהחלטה
אחדיממשותחסדיאךאמנם,דרמטייםעייהר:קצהאורכבותמדרגות,

הוואכביכלו,משךלואיןחלוף,רגעאלאאינו"הזמןבמסגרתם,כיהכל.
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 .) 176-175עמ' , 2007(באכטין,הביוגרפי"הזמןשלהתקיןממהלכוחורג

באחרונה,אודשראתה ,) 2014כתב(הוצאתבשולייםהחייםהאנתולוגיה

 .) 2005(מטלון,נעלם"כמעטהקצר"הסיפורכיבקביעהשכרפדתדומה

ממקומות,להבדילאדםבנישעניינםהחברתיים,השולייםושגםכמעט.
היוםמסדרכיוםמודריםשהםכפיהספרותשלהענייןמתחומיהודרו

ניצוליהומוסקסואלים,נפש,חולייתומים,נוודים,הםגיבוריההחברתי.
בידינמחקוזיכרונםמדייותרשידעווגאוניםזקניםופרופסוריםשואה

בו.חפץאיןככליארצהאותםשבעטטוטליטרימשטר
"זרים"שלמצבםאתמאפייןחזןחייםהמעוטרהישראליהסוציולוג
באיראשיתוהדרה.שלכמצבהחברה,בשוליהחייםאלה,ו"אחדים"

לגבולותיהמחוץלכאורהשמצוייםכמיהחברה,חיקאלקבלתם
שבהאקס-טריטוריהאלוהאחדיםהזדיםבדחייתהמשכו:החברתיים.

שליליים,חברתייםדימוייםאוסטריאוטיפיותתכונותעליהםלות mמ
"אתלפרנסהדבר:שמאחוריהמטרההאנושי.הדמיוןבידישנוצרו
הנורמטיביתלמערכתהשתייכותםמבחינתכאקס-טריטוריאלייםמעמדם

או .) 6עמ' , 1994(חזן,גבולותיהם"אתוהקובעתהיומיוםבחייהשולטת
הפלייתם.אתלהצדיקאחדות:במילים

שאינםאףב"אחרות",מואשמיםבשולייםהחייםמגיבורירביםגם
נמנעתבלתיהשפעהמבחינתםבהיותהלמשל,מלכתחילה.להאחראים

עמ'("איילה"יתמות ,) 50-42עמ'הילדים"("גנבתנוראהעםשואתשל
 13-עמ'הזיכרון"מגן("הגנןטוטליטרימשטרשלדיכויאו ) 74-67

הנזקפיםחברתייםמדימוייםסובליםגםמהםדניםלכ,ךבהמשך .) 21
שבלבהדרמהאתמניעיםואלוילדים),וגנביתמהונים(מרגלים,לגנותם

נוסף.סבלעליהםומביאיםהסיפורים
ביןמיד,שתשותכומעניינתהבחנהעורכתחזןשדההסוציולוגית

מאפיינתהיאחזן,כחייםתוך-אישית".ל"זרותבין-אישית""זרות

חברתייםוקולקטיביםקבוצותאלבהקשרהבין-אישית""הזרותאת
קבוצהתוךאלאחתקבוצהשלופחדיםהדחקותשלכהשלכהואתניים,
עצמוהעצמישלכזרותמגדירההיאאישית"חתוך"הזרותואתאחרת;

זואישיתתוךזרותהאם .) 2011(חזן,באישיותומודעיםהלאלמרכיבים

בשולייםהחייםמסיפורישנייםרקמדועלהסבירשיכלוההיאנשאל,
כלאגםבטובתושלאשנתפסבשוליים,החימתודעתכאמודמדברים

תודעה?כחסרקיים,

אוהיוצריםשלסיפוריהםאתהדעתעלמעליםזואנתולוגיהסיפורי
החברתייםמהשולייםשבאו ,) Gene (ז'נהוז'אן ) Henry (הנויהנוי

מאסרביתמקום,ובשוליהומוסקסואלית),וזנותמאסרמעילה,(גנבה,
הפותחהממוארלהוציאאבלאלו.שולייםעלכתבוהשניים,שלבמקרה

סבאג-מדציאנואיילהבשעתההדיורומחוסרתהחברתיתהפעילהשל
אחיה,לזכרומוקדשראשוןבגוףשכתובהשחורים"),הפנתרים("הפגנת

כותביאםלדעתקשההשחורים","הפנתריםמראשימדציאנו,סעדיה
אתסבאג-מדציאנווכמוכמותםחוואכןבאנתולוגיה,אחדיםסיפורים

מקרוב.התהום

תמידכמעטהיאסיפור"פתיחתכיעח,עמוספעםכתבזהבהקשר

חוזים,וישחחיםישודאי,הקורא.לביןהכותבביןחוזיתהתקשרות
חוזיםגםאבלאותם,לקייםמתכווניםולאמקיימיםשלאחוזיםלרבות
לביןשבינהבחוזהואם .) 11עמ' , 1996(עוז,חוזים"נקראיםכאלה
חברתיות,שוליותמהיבסיפורהלתארסבאג-מדציאנומתחייבתהקורא

מיבעיניזושולי~תלתארמתחייביםבאנתולוגיהאחריםשכותביםהדי
לאומענייןשחשובחוזה-ספרותידימוילהולשזוראותהחוושלא
בו.לעמודפחות

שלדין""גזרהאח,דהזההשטר.אתפורעיםבאנתולוגיהסיפוריםשני
(עמ'ויסברגלימורשל"איילה"והאחד, ) 104-98(עמ'ליבוביץאסף



שאביריוסף,בשםבגיבורעוסקהוקפקאיהדיסטרפידין""גזר .) 74-67

בשבתוברפוגשיםאנוימות.אםלאישיחסרלאכיבילדותוברהטיח
להיותמהפכני:עונשעליוליישםהשרויותהחלטתובהיודועבכלא
תאפשרולאהבדיותמעינישתעלימםלמכונהשיחוברוהאסיריםראשןו

כמרדדכם.לעבודאחדים,לדאותמצליחיוסףאבללראותם.לאחדים
מאב,גםרעתהמאם,יתרםבנר,הנראהככלשהואיל,דשלדרכולמשל
בפניעומדכשהואבהמש,ךלו.גםיצפהטובלאשעתידכךולגלות

עתהמסרגלאינוהאוגםנוספת:נוארהאמתביוסףמוטחתראוהו,חלןו
מעתהמשתקףשאינולכךהסופית,להתדרדרותוסמלעצמו.אתלדאות

לבשםלא"איךמעונשו.כחלקשנמחקהתעדותובעיניעצמו,בעיניגם
שאהוביםמאלהאחדלאהואהשתקפותו.אתלדאותבאפשרותושאין

מלוו.שהשתקףמהאתאהבכךשלאהאמתבמראה.עצמםעללהסתכל
 .) 103(עמ'לגמדי"להיעלםרצהופתאוםגדלועצבברפשטעכשיו

שאינםלאהבה,זוכיםשאינםגודלמרכיעלאלגיההאו"איילה"הסיפור
משועתקים.למצרדיםייחרד,לחסדיהופכיםכןערלאיש,מעניינים
שבהאיילהאלימה.בפנימייההחיהנעהראיילה,היאשלוהגיבורה
כביטויביתםבגינתבעבוהדשותלתחיתההמתהשאמהבירקותונזכרת

איילהחשדה.תינוקתלווישבשניתנישאהנארהככלאביהאהבה.של
כשי.להביאהכדיתרתעדגלירתקופסתוקרנהבביתו,לבקרמתכננת

שבאה.כלערמתלפנימיהחתרתהויאהאיסוף,בתחנתלהמחכהלאהאב
קופסתאתהפנימייהמחסןשמאחודיבערוגהשותלתהיאהסיפורבסוף

לוהבדילייחרד,חסדומשעותק,תעשייתילדבר-מהסמל-העדגלירת
אהבה.כלמאחוריושאיןאדטיפקטאמה,ששתלהמהערוגות

האדםשבוכמצבחברתיתשוליותשלדימויאפאומציגיםהסיפוריםשני
פיערלנארות.חוסרשלכמצבאיש,מעתהמענייןאינולפתחהשהוטל
בשוליגיבוריהםאתממקמיםהסיפוריםכותביהקצר,הסיפורמסורת
ואלויהחידוש,כאןוזהודיוק,לויתדפנימייה.אומאסרביתמקום:

"הטדוטופיה":שלכסוגלהגדירםיהיהשנכןובמקומרת-התבססותו
הנבדלמרחבאחד,מקוםהומתאר ) Foucault (פוקדמישלשהגהמושג

ושמשתדעמהמקובלוייחודייםשוניםשחוקיוהרגיל,האנשוימהמרחב
 .) 2010(פרקו,שםלואפהלאהזהבמובן

להתמקםנוטההקצרבסיפורית mהחבשהשוליותהמסקנה,
מהקלאסיקותבאחתמרוכזביטויבעבדכבדקיבלהבהטדוטופירת,

 Boule de Suif"שמנמונת"הקצרהסיפורהעלומית:הספרותשל
הספרותיותאיכויותיושעל ,) de Maupassant (מופסאןרהגישל
המודרניכסיפורמקבילותבספדויפהבנימיןאבהרםהיתדביןעמד

חסרתבהיותהכ,ךכלמובהקתבוהשולייםהטדוטרפייתכי(תלש"ג);

צדפתמלחמתהואהסיפור"זמן"נוסעת.רכבת-זמןאופילומקום,
לדיאפ.מוארןבקרוניתמסעהבעתצרפתייהזונהגיבורתו:פרוסיה.נגד

פרוסיקציןעםלשכבבהמפציריםצרפתיםאזרחיםשלומם,למען
שלבסופומשתכנעתבתחילה,ממאנתהיאבקרונית.האוגםהנמצא

(עמ'מלכתחילהלמעשהארתהשעדדוומימצדבברזלבסוףחונהדבר
יסמנושלו,הגדלוהחברתיהמפץמופסאן,שלי mהחבהדיאליזם .) 9-8
אתהכבישלשלוימשליכהדניםשבמובניםחברהבהמשך:שיבראאת
מוסכמותיה.במסגרתמשתבץשאינומי

מצליחהקצרהסיפורכיפעםכתבהמטלןורוניתהסופדתלסיום,
חיים,הםשבוההיסטוריהזמןשלחזקאחדדימוילקוראיולהעניק

" J "[ מטלןו,האחד"התצלוםשלהאאוהדואתהאחדהתלצוםאת)
בשוליים:החייםהאנתלווגיהפיעלהזה"התלצום"ומהו .) 2005
לכאוהד,אנשיםסתםעוד,בונראיםשאינםדניםאנשיםשלקיומם
 •מקומות.ממשובלא

קריאהמעודוניומנחתלימדויםלתכנןומצרהלספרות,דוקטרו-זרקהאביבה
לילדים.כתיבהוסדנאות
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היסטרויתפאוטיקהעלמסהנחמן:הרבנחוטופהזמןצרחת .) 2007 (מ'באכטין,
הקשרים,ומכןרזמהרו-ביתן-דביר , mכנשעב:ובאריההדוארוירמןו>.ה'<תרגום:

 .בנגבגרויןובןאתיבסריטת

 .ובתודלותיוהקצרהסיפרובצרתחעיוניםהסיפור:אמובת .) 1975 (ל'גדלרברג,
העציר.השומרהאצריהקיבץוהצראתפלעוים,ספירת :ביה mמ

 . ynet, 12.1.2004הקצר",הסיפרו"שבחי ,'שהארבן,

ית", mחבשלויותלשהסמליכינונהלע :משמערתיאלה"האחר .) 1994 (ח'חןז,
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שילהדורית [1

ימיםמאריךהקצרהסיפור

מקוונים,עתוכבתיאישייםאתריםפייסבוקדפיברשתישנם

שקהלספקואיןהקצ;רולסיפורלשירהוכבודמקוםשנותנים

בעורם,משלםלעתיםאליהם,מתחבראחריהם,תרהקוראים

קורא.ובעיקר

גםנקלעובעקבותיהןהישראליהספרותשוקעלעוברותרעותשנים
האלההעלומותשניביןההפרדהמאוד.שחורותלשניםהספרותעולם

ומיטשטשים.הלוכיםההבלדיםבישארלאךברוהר,להיותאמוהר
הקפיטליזםלפגעישנכנעאחרתחוםבכלכמו-התחילהגבולותטשטוש

שהגיעושיווקאנשיהגדלוותהספריםשרתותבראששהציבובכך-
ספורותשניםתךוותרבות.ספרותשהואמהמכלמאדורחוקיםמעלומות

 4במאה, 7המשקל,על"ספריםמבצעיאתהללוהמאכעריםהשליטו

סופרמרקט-הספריםשללקריסתורקלאדברשלבסופושהביאובמאה",
האופישלמחדשלעיצובגםאלאסטימצקי),(ראהשהקימוהזההגדלו

השיהר.חיתהלהיפגעהראשונההעברית.הספרותשלהאמנותי-תוכני
שיהרספרלאאףשכמעטעדהספריםחנויותממדפיהודרוהשירהספרי
נמצאיםאינםכמעטשירהספריובכללהאלה,בחנויותכארוימוצגאחד
ספרישלהפיזיתההיערדותרבי-מכר.לאשהםהפשוטהמהסיבהבהן,

שירה".קוראלאכבראחדש"אףלהנחההובילהמהמדפיםהשיהר
שהפיצוהרווחתהסבהרהקצר.הסיפורשלהז'אנרעלגםחלדומהתהליך
סיפוריםלקרואאוהביםשלארקלאשבישראלהיאבוריםסוכניםאותם

מעבר,תחנתרקבעצםנחותה,ספרותיתסוגהשזאתגםאלאקצרים,

שלהונכןוהאמיתילשלבבשלהסופרשיהיהעדאימונים,שהדמעין
רומן.כתיבתהספרותית:היצירה

קצרים,סיפוריםקובצילהוציאממעטותאכןבישארלהספריםהוצאות
בקובץמדובראםוביןכותביםמספרשלבאנתלווגיותמדובראםבין

מסויםביצורלתמוךדיהאמיצהכשהוצאהאחד.כותבשלסיפורים
יחסית,קטנותהוצאותרקכלל(בדרך-הקצרהסיפורבז'אנרשבחר

הספר,אתכלוםיספידו-מסחרית)רקלואספרותיתאג'נדהבעלות
החדשה"ה"ספרותלאנשיוגםהמכירותלאנשיגםמתכוונתאניובכלום
הכישרןושלהבאה"האמיתיתל"יצירתויחכוויחדשנוצרה,הזאת
בוסר.רקזהקצרסיפורשהרישיפציע,המיוחללרומןהחשד,

פגעיבספרות.הבנהחוסרעלשמעידהמעוותתתפיסהכמובןזאת
קווילולושוותכךכלחשובספרותיז'אנרלחסלסיבהלאהםשוק
אתהקצר,הסיפוראמנותאתומעריךמכיראמיתיקוארשגויים.אופי

כלאהובז'אנרלוקבורלהספידירוץלואשלו,המיוחדיםהמאפיינים
ולילה,לילהאלףסיפוריאתלהספידמישהויעזהאםכולו.בעולםכך
אתואצלנו,זינגר?ובשביסמוכרואליסשלההצלחהאתדקמרןו,את

אלוינכון,אפשטיין?אלכסאוקרתאתגרקישןו,לאפריםהקוראיםאהבת
לולמצאוחייביםלאכשכברהיום,בייחודקצר,סיפורלכתוביותרקל

למצואקשההכתיבה,שלהמסוימתלקלותהפוךשביחסונכוןפואנטה.
רבים?רומניםלגביגםהדברכךלאאבלטובים.קצריםסיפורים

חוקאחורנית:ללכתאי-אפשראבלנכןוזהכלאלוי-שיגידומייהיו
ומצבוהתקבעכברהקצרלסיפורהשליליהיחסאבלעב;רהספרים
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אתלבדוקמספיקהדבר.שכךמאמינהלאאניויתדדרר.ילךרקמעתה
עדהמלאותבישראל,היוםהפעוליםהעתכתבישלהאימיילתיבות

סופריםבידירקלאשנכתביםקצריםבסיפוריםמלאותהןלהתפקע.
סופריםלשעטםפריבסיפוריםגםאלאדרכם,אתשמחפשיםמתחילים
הסגנוניהאתגרעםולהתמדודקצריםסיפוריםלכתובשנהניםותיקים,
יצביעלאהכותביםשמציעיםהזהשהשפעייתכןלאמציבים.שהם
היו"המדופסות"הספריםהוצאותאלמלאהקוראים.מצדביקושעל

שקהלמשוכנעתאניקצרים,סיפוריםקובצישלפרסומםאתמטרפדות
צריךולאיותר.רבהיהספרים-מדופסים-על-ניירשלוהקוניםהקוראים

התקשורתלערוץלגשתמספיקזאת.טענתיאתלהוכיחכדירחוקללכת
אתלוראותהאינטרנט,קריחיים,אנחנושבוהעולםשלביותרהרחב

קהללביןהקצרהסיפורכותביביןשקיימתהמופלאההאינטראקציה
הנאמן.הקוארים

שרתותשלהמפוקפקותהמכררבירשימותלואהווירטואלי,ב mהמ
ישנםבימינו.הקוראיםשללבםנטיותלבחינתהנכןוהמדדהואהשיווק,
אתרפייסבקודפיברשת

לוסיפורלשיהרוכבודמקוםשנותניםמקוונים,עתוכתביאישייםים
לעתיםאליהם,מתחבראחריהם,תרהקוראיםשקהלספקואיןהקצר,
קורא.ובעיקרעבורם,משלם

הוצאותשלהחםבחיקןביתלומצאהקצרהסיפורמפתיע,לאבאופן
ספרותיחופששמאפשרותהןהאלהההוצאותהדיגיטליות.הספרים
אנשיםמנהליםהאלהההוצאותאתתרבותי.שויחפלולריזםאמיתי,

שחונקותהגדולותהרשתותשלהצינילניצלוכפופותאינןוהןצעירים,
הקריאה.הרגליאתומעוותותיחדגםהסופריםואתההוצאותאת

הצואותניי;רשבקנייתהחיסכוןמשוםגדלוההקלהישכלכליתמבחינה
להקשיבלהתפנותשאפשרכךביניים,לאנשיותשלומיםההפצההדפוס,
מושכרים.לכותביםבמהולתתהקוראיםקהלשללבולרחשיבאמת

סיפורים,קובצילהוציאהחלוו"בוקסילה""אינדיבוק"ההוצאותלדוגמה
חאתמסוים,בנושאכותביםכמהשלאסופותוחלקםאחדסופרשלחלקם
רואהלאאניהארשונה.השורהמןעורכיםשלהמנצחיםשרביטתחת
כיאםמחסהביתהקצרלסיפורהדיגיטליתהספרותשמעניקההזהבבית
בטבלטמצוידיםאנשיםבישראלנראהויותרשיותרומקווההבארהבית
הרינשכחות.וקלאסיקותמקורייםאיכותייםספריםקוראיםבקיבלואו

הדיגיטליותהחנויותשלהמדפיםעולנצח,חיישיהיוצריךטובלספר
 •מובטח.האיכותשלמקומה

לאחד-2011מבישראלילדים.ספרותוחוקרתלספרותדוקטור-שילחדורית
ותדגוםמקארעברית,ספרותלימדהשםבצדפת,שניםחמש-עשרהשלשהות

לעברית.מצרפתיתפרחהומתרגמתספרותביקורתכותבתשונות.באוניברסיטאות
העתבכתב'הארץ',שלוספרות''תרבותבמוסףאודדאועטהפדיסיפורים
לבד''אחברהדיגיטליתובאסופה'אלכסןו',הדיגיטליהעתבכתב ,'!רה'לספרות

(אינדיבוק).



יייתןעמוס

"מפני"אלאיי:נ.שביליי,לא

המתחבשיאסיום

סיפור-זיהרס.ספדהשלהארשןוהחלקאתמסיימתבן-אדיניצה
המתח,בשיאעמ') 468 , 2013אביבתלאוניברסיטת(הרצאתחיים
בחוברתלאספסת"חחד"אפריםיזהרשלהראשןוסיפורופרסוםעם

בשבט-אדריזהר,ס.הספרותיובשמרלמדןיצחקבעדינתו''גיליונות'
יפהפייהקטינקא)גליליה(היאלג.מוקשדהסיפור . 1938(פבאחד-מדס)

אשתולוימיםיזהרשלאזחברתו-רלרמןלנעמילואהצעיההשומרמן
היאזמנית.ממנוהתחרקהאוףזר,מהקשדהנפגעהאשד-ילדיוראם

ליידישל"מאהבההדומןובהשפעתאחד,בגברההיאעבתהתאהבה

לחדר),כךאוחדיזהרעםתחילה(שקארהלרוכסד"המאתצ'טלדי"
עדלוזכתהשלאמהגבר,אותרעםהמיניתאהבתהלמימשוהגיעה

סקןרבמתח,הקואראתמותירזר,בנקוהדהמסתייםהראשןוהספדאז.

אושה?בעלנעשווכיצדזה,אלזהונעמייזהרלבסוףשברכיצדלעדת
זהמיעדארד).דאה(שטרםהשניהספדשיופיעעדיתפוגגשלאמתח
שב"סיפרדמרכזיבנשואנרגעהואאלאגרידא,רכילותפיסתאיננו

כותבתבן-אדיוביצירתו.יזהרבחייהאשהדומותהאהבהדמותחיים",

היאלאספסת",חוזרב"אפדיםמתוארתשהיאכפיג.שלדמותהכי
יזהר.שליצירותיובכללככבעשתידהאהבהדגםלשהמשולם"הגילום
שהאהובהמתגשמת,לואגשמיתלאשמימית,אהבהאידילית,אהובה

שתיביןחייםסיפורדקלאאפאוזהר .) 359(עמ'דבר"לעיהיעדותלא
לביןהאמנותשביןהמתחעלסיפורגםשנאדה,כפיאלא,אהבות,
גדלו.ירצדשלהחיים

המתעודיםנשואיםשלרחבהבחזיתמתקדםבן-אדישלספדה
דדויושניעלמספרהאואחדים.ומסמכיםיומניםבמכתבים,

מצדסמילנסקי,משההאמידהופדרסןהסרפדיזהר,שלהמפורסמים
זאבהאבעלאמר;מצדהיהדוית,הוסוכנותהקק"לאישרייץ,ויוסףאביר,

הצעיד'ב'הפעולמאמריםוכותבסצויאליסטעסקן,שהיהסמילנסקי,
מדים.התובעניתאמררעלמשפחתו,אתפרנסשבקשריז"ס,בחתימת

שנהרגלהתרעוע,רעיםאישישארל,הבוגד,לאחיומוקדשניכרמקרם
במשפחתהספדעוסקכןהגמור.היפוכוהיהשויזהראופנעובתאונת

בשלבמהםשפשרהואבנעמיוהבתרחלהאםהירשולמית,רלרמן
בחלוהדיזהרשלהספדביתבימיגדלוים.חדרקרתבערניושחיומוקדם
ברחובות,שלווהשתיקההבדידותבתקופתאביב,בתלנרדדריובתל

בשמונהנוספיםובנשואיםבירשולים,למרדיםהמדשרבביתבהתבגרותו
ישארל)לבנו(כשראהיזהרשלכלתר-שבן-אדילצייןצדיךהספד.פרקי
משיתוףנהנית-אוילךמקדמותמאזהמאוחדיםספריואתשעדנהרמי

הסיפורכלולמרתקים,גנחיםחומדיםשרפת mהמשפחהשלהפעולה
בספהדהמתפרסמיםהכפר"),("שרטהמהדיםופרגמנטאחד")("ערב

לעסוקבחרתיהזההשפעמכלהאחרןו).זהאלאשוב(עודרלארשונה
חאתנלוד,יזהררס.-לאספסת"חחד"אפריםהואחןורשהמיניבפרק
שקדםמהכלהארשןו,מסוימים.גילוייםגםבהםשישהיבטיםשניבשל

ברשוישעליוידעומעטשאךלאספסת",חחד"אפריםהסיפורלפרסום
בפרסוםצעדיהםראשיתאתהעשויםצעיריםלסופדיםמענייןמיעד

שברפרסומו,בעקבותונעמי,יזהרביחסישאיערמההושני,יצירותיהם.

יהיהזההומציאותיים.הספרותייםהיזהדיים,והאהובההגיבורנחשפים

ספרותיות,השפעות(כמרמובהקיםספרותייםאחדים,נושאיםחשבןועל
באמתהאוהספדשכןוכדרמה),יצירתועלהביקורותדיקנס,נדנד,גבסיך,
 1אתמקד.רבודרמטיחיים""סיפורוראשונהבראש
ללמדןפיכמןבין
בשנתלבניליצחקבריאיןוהראשןו,סיפורולפרסוםשנהשישיםמקץ

זהלפרסוםשקדמומעטרתהלאהמהמורותפניעליזהרהחליק , 2000
לאבטחמכרבד,מדייותרמאזניים-ואמדתיסביב"הסתכלתיכשסיפר:

גלויהוקיבלתילב.ישימואוליצנוע,לינדאהגלירנרתזה.אתיקבלו
רבכן .) 348(עמ'פרסם"ומידלירשוליםלבאואותיהזמיןהוואמלמןד,

"טרקטור"בשםסיפורהיהלפרסוםששלחהראשןוהסיפורבדיוק.לא
אגדותשלהמכובדהביטאןול'מאזניים',דווקא 1937במרסשלחאותר

כתרנהבמחברתי,דבכתבנשלחהסיפורביאליק).(שייסדהסרפדים
מעיהדבן-אדימהעודך.תשרנהכלעליוקיבללאויזהראוחרד","פנים

נהגלשאבכךידעוהיהעת,באותה'מאזניים'עוךדפיכמן,יעקבכי
במכונתהדופסשלאממשידכתב(עורדידכתבילקראו
לתתנטהלואידועיםלואעציריםסרפדיםשלכתיבה)

מסדהידכתבאתשבעריכתו.העתבכתבבמהלהם
חרותלוסיפקחהבספר)נזכרלא(ששמרלעתורלקריאה

יזהרשלששמרלאחדלימים,ומסתייגת.קריהרעדת
לפרסםליזהדהתנצלותבמכתבפיכמןביקשהתפרסם,

הסוףעדנאמןונשארסירביזהראלום"טרקטור"את
בן-ל'מאזניים'.בהשוואהשוליתבמהשהיהל'גלירנרת'

(המסתייגת)העדתבחורתכבדלמעשהכימוסיפהאדי
העוךדסגןיזהר.שליצירתוגעריןמצריהעוד,ךסגןשל

החייםתיאורילערמתויפיםדניםהנוף"תיאוריכתב:
להבנתכישרןובמחברישדברים.בדובהמגלומים

איןאוףעלילהבסיפוראיןאךנפש,ומצבירגשות

הואהבהקטעמעיןהאוהסיפורכלכלשהי.התפתחות
הפךבדיעבדכימציינתבן-אדי .) 344(עמ'ובשתיקה"ברמזברמתגלה

"אנישלו.הספרותימאמין"ל"אניהעודךסגןשלביקורתואתיזהר
העקרוני"החידשובכותבו:עיקרואתמירןודןהגדידשלימיםמאמין"

בהפניהביטויואתשמצאמהפכניקוגניטיביבקומפלקסהיהיזהרשל
העלילהומןההיסטורי-ביוגרפיהזמןמןהסיפוריהמערךשלרדיקלית

שרמיםשפעתשהלוידמפגשהמיידי.הפיסיהמרחבלעבדהסיפורית,
 .) 2013 , 308עמ' ,'רדע'(המסורתי"במרבןפעלוהלאאך , mדוהלכי

כמדדיךשהתגלה'גלירנרת',עודךלמןד,ביצחקיזהרדבקבכדילא
ליזהדבמכתבאך'מאזניים',שלבחשיבותוהכירלמןדמעלרה.ספררתי

אלאאינךהדימשהר,ללמךדעודנהבידיישכיאתהסבוראם"אבלכתב
לאספסת"חחד"אפריםלפרסוםהדרךכןפיעלאףמהר".טעותטעוה

שלחמ'מאזניים'האכזבהלאחדחלקה.לגמדיחיתהלאב'גלירנרת'גם
לאשבעצםהשהד","משעלרהקרויטקסט 1937באוגוסטללמןדיזהר
נדאהלאהזההטקסטשידית.פואמהמעיןאלאבפרחהטקסטהיה

כפרחה.שרב,אותרלכתובלכסרתליזהדיעץהואולדפוסראויללמדן
כירוןלי,נראיתאינהזופואמהלעבד"העצתךבלהט:השיבהצעידיזהר

ויצא."פרכסכשידנלו,דכשידראםצורתו,מונחתהדברשלשבטבעו
כןאםאלאלאחהויהיהשיגלדלואפשראיאחד,להיותשנלודמה

עצתואתיזהרקיבלאמנםזמןכעבוד .) 347(עמ'שבר"האמתעלויתרת
שפרדסםבשדרת""מעשלריםבשםלסיפורהפואמהאתעויבדלמדןשל
הסיפורכבדהבשילכןלפניאלוםב'גלירנרת'.האוגםיותרד mמא

 1sב-ללמןדאותרשלחויזהרלאספסת",חחד"אפריםשנדפס,הראשןו

 ttו'"כןהזיב

זיהר.ס
חייםט'פוו
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ידידוחבקיךשהדפיסכתיבהבמכונתמדופסהואהפעם ; 1938בינואר

שלהעטבשםגםולמדןיזהרדנוהפרסוםלפנילעצמו).מאמר(התובע

שם,בעילוםהסיפוראתלפרסםרוצהשיזהרהביןלמדןהצעיר.הסופר
דודושלהעמוסהמשפחהשםסמילנסקי,מהשםלהיבדלשרצהמשום
למדןאבלוכדומה.בן-שחרכגוןאחרים,שמותמיניכלוהציעהסופר,

ופסק,כךכלוצברירענןשםבהיותומתאים,דווקאיזהרהשםכיחש
העורךלמדןשלחשיבותוהיה.וכךשלום.ש.כמויזהר,ס.זהיהיהכי

כסופר.הופעתוראשיתאלאמונהבידיזהראתשניתבוהואגדולהחיתה
באביותמידמצאשלא(מהאוהבסבלני,קשוב,מבין,אבבוראהיזהר
ואמרונרגשות,חמותבמיליםיזהרהספידו-1956בלמדןכשמתשלו).

יכזיב,לאבפינתווהואלמדן,ישכאןאיכיידועהייתי"תמידהיתד:בין
 .) 354(עמ'יחטיא"ולאישמעיקשיב,לשמוע,~דע

וגליליה(אליוקים)אפרים
שהותובתקופתיזהראצלנולדלאספסת"חוזר"אפריםלסיפורהרעיון

לאכיהשנה,אתהשליםבטרםעזב(הואגבעבקיבוץכמורהכחדושיים
זוקצרהבתקופהאולםלכתוב).יוכלשבולעצמוחדרכמובטחקיבל
הסיפורנושאבנפשו.המתרחשאתשתאמרבקיבוץהרוחהלכיאתקלט
ב"סיפוררבהבתדירותועולהששבנשואהקולקטיב,מלוהיחידהוא

ולהתחייבכלשהילחבוהרלהשתייךהמסרביחידהואיזהרחיים".
פרשהעלמתבססהסיפורשלו.שבנפשולמהמלבדכלשהי,לאמונה
חמישיםכעבורנמצאושלהושהפרוטוקוליםזמןבאותובגבעשאירעה

חברשלדמותועלמבוססתהסיפור,גיבוראפרים,שלדמותושנה.
הקיבוץמאספתמבקשדמותו),בן(כמואפריםגולן.אליוקיםהקיבוץ
ולהעבירושנים,שלושעבדשבוהאספסתבענףאותולשבץלהפסיק

וגםלעצמוענייןיותרלמצואיוכלשבוהניסיוני,לפרדסאחר,לענף
ומסיבותבבקשהדנההאספהבעבודה.יותרגדלוסיפוק
רוחו.למורתלאספסת"החדו"אפריםאותהדוחהשונות
מאהובהואשבהגליליהגםבסיפורמככבתאפריםמלבד

ואילךמעתהשיהיהמהשל"אבטיפוסכאמור,ושתהא,
בן .) 361(עמ'לגעגועים"נצחימשואמושג,הלאהאידיאל

בעינידמותהאתהמתאריםהסיפורמןקטעיםמביאהארי

מדובר.דמותבאיזומעטלהביןכדילצטטםשראויאפרים,
אפרים:בהמהרהרוכך

אמתשלתיליםתליותגתגבכללספראתהויכול ... "

השערבאדוותשרעדונגוהותבדברבעורקיךמפרכסת

אופירבתבקשתמזדקר י~ד?~חוטםבדברהערמוני,

בשקעיצלליםבדברזו,עלזות i~פ~למלאותובשפתיים

לנפשכעדיםהשחורות,עיניהובגומותהרכותהלחיים

בסחףלהינשאכדישיינתןלאותהממתינהמתאפקת

מפטירהאפילומחייכת,ראש,נטויתעוברתעליה;ומתוחהשוקטת

ראש."להסבבלאונעלמתשלום,

נקודהאלאבהאויןפסיקיםשכולהועוד,עודונמשכתההלוכתזו,פסקה
מיכולתומשהויזהר,יצירתאתמכירשאינוהקוראאתמטעימהאחת,

עלשכתבאלהממבקריםאחדאצלקראתיוכברהכבירה.הלשונית
הללוהמובאותהןחיים"ב"סיפורכךכלשמרשיםמהכיהספר,

בהערהבן-אריעליוכותבתולמעלההקטעשלבסופויזהר.מסיפורי

המאוהביםטרובאדוריםשל"דורותיזהר:כלפיביקורתנעדרתשאיננה
שהיונעמי,עםביחסיוביןואילךמעתהכך.נשמעואסורהחצרבאשת

חיתהתמידאחרות,נשיםעםיותרהמאוחריםביחסיווביןבעייתיים,

היהכךמשוםואולימושגת.לבלתיהאידיליההנקייההכמיההותהיה
ומספרת,ממשיכהבן-ארי .) 363(עמ'יודע"מיולחפש,להמשיךצריך
שתיקה,שנותשלושיםלאחרלימים,כיטפחיים,וכיסויטפחגילויתוך

גםגליליהתופיעלאספסת",חוזר"אפריםמפרסוםשנהשישיםולאחר
זוגהמתארת ) 1998 (יפהפייהמלקומיהיזהרשלהמאוחרתביצירתו

בגליליהשמדוברמידתזהה"נעמיצמחים.מגדירעםבטבעלטיוליוצא
שישיםמקץגםהגלידלאהפצעהמשפחה.אתשתזעזעשערודיהותקים
 .) 365עמ'פצעים",עודלושנוספומפניאולישנה,

עליו"שרובצת"הקללה
חוזר"אפריםפרסוםלאחרכחושדייםבו.שפתחנומהאלנחזורהבה

כייןדםבעורקי,זורםיזהר,כבד,"דםביומנה:נעמיכותבתלאספסת"
מעולם".לשכרידעתילאאותךאךאחרים,לשכרוידעאותימשכרוהאו

מוסיפה:היאהפיטורין")"מכתבבפיוכךאחר(שייקראליזהרובמכתב
עודכלומחטט."חותרוהחלהמחנקביעלה'אפרים',את"כשקראתי

תביןלאכך,אותושאהבתאדםזרועותיךביןהחזקתלא
 ".הביתהאתמלושתיסערציתימהמפניתביןולאאותי,
ללכתפעםלךשאומרידעתי'אפרים',אתשקראתימיום

בהמשךהמסופרמן .) 381-2(עמ'לשוב.""שלאמנתעל
עםובגלוילראשונהכאןלהתמודדנאלץיזהרכיעולה

נתבעשהואהמחירעםוהחיים.האמנותשלהדילמה
מתייצבהוא 1938בסוכותלאמנותו.בתמורהלשלם
אתנעמימעלהמכןלאחרשנהומדבר.נעמישלבחדרה
 :)ל"עשלי,(ההדגשותהכתבעלדבריו
אינוכיוטעןדברהסתירלאודיבר,פיואתפתח"יזהר

אותוהעושהתכונהאותהכיהאדם.כאחדלהיותיכלו
כורחובעלתמיד,אותוהמעמידההיאסופר,כורחובעל
עוצרתמנגד,הצד,מן-בהשיימצאחבהרבכלרצונו,ונגד
אתולעבדלשפוטאותומכריחהמהם,כאחדמהיותאותו

המיליםאתותמידמשיםבליולחפשלמשפטיםהנראהכל
שאותהאמד,בעיניובדמעותכמעטוכאןביותר.הקלועות

חאתאהבותיו,כלאתלאללעשותשעללוההיאהיאעצמהתכונה
מידמדגישיותרקצתאליוהמתקרבאדםשכלאמדהאורוצה.אינו

ושונאמוראלהטילרצוהאינוהאו ...ונודחנסומסתלק,הזו,בתכונה
יכלו"שאינואלאעליו,שרובצתהזוהקללהאתהזה,הייחודאת

עולהבבצלאל,נעמישללימודיהבתקופתקודם,בפרקכבר .) 383(עמ'
אואירופה-הנאמנותשאלת(וגםהוחייםהאמנותשאלתבמכתביהם

בנדוןויכוחלהוישבאמנותהישראליהזרםעםמזוההנעמיישראל).
איןציונות,"איןלדידובה.געוריזהראדרךו.מרדכישלההמורהעם

כלאתתובעוהואאחדדבררקיש-אידיאליםאיןהגשמה,איןחברה,
כותבתלנעמי,יזהרביןהאישיבהקשרשנחשףמה .) 340(עמ'כולך"

לאיזהראצלאדם.לויבורדרךאיזובשאלהעקרוניויכוחהואבן-ארי,
"בשביל",כותבלאהואדרכו.היאבאמנותהטוטאליות-ספקשוםהיה

הספדמתךויזהר,

באבריו,וקצובהמתאיםהאיתן,הגוףבדבראין-סופי,

בגונםהמיוח,דבריחםהבולטיםהאופיינייםבמלבושיוורך,מוצק

ד wידיביטוי;לושאידסודובעודלעצמה,השייכתבגזרהההולם,

לושתוכלבלאעורקיהןעלמתוחוענוגשקוףעור wוכפותגליליות

-צעיראקליפטוסקליפתמגוזהללויות wי wהוהרגליםהעבודה,
פרטיםברובלודישלאהכבול,הלבאתכךכלומפעמתחיהדמות

שעתו,עודהגיעהשלאמתוךהשוקטבהילוכהונזכרמוסיףהואועוד

-ושררווהחם,בקול~נ;ומ~רים,קליםצעדיםשבגינונידוחהבלגלוג
גבוהההתפרצותאפשרותספונהבושאף-שגמלריחנילימוןנעיד

 ]".[בזהגםדיובשבילכםמתונים,נמוכים,בהגייםשעהלפיהנבלמת
למראהועלה,שצץלמראה-פתעסביבךהכלותאבדנשימתךתעצור

שלה,הקסםבאדישותעיניהנושאתמתקרבת,ובאה,נגליתדמות

הקרירהושמלתהומניחה,סוקרתשוטה)לב(אח,טירוףלידיהמביאה

40 
 375-6גלירן



אחרת.יכלולאשהוא"מפני"כותבהאו
אךושתיים,עשריםבןרקעדוויזהרשמן,בןבתקופתיותר,מאוחר

הואמשםהמכתביםבאחדהיוצר.כוחובגיבושועסוקסופרמוגדר

לייהיהשאפשרובלבדלאישאלךלאאערב,אניאנוס,"אניכותב:
עודאניובכוחי.בעצמימאמיןשאנימהאלאלינותרלאיזהר.להיות
מופיעותזובשנהואמנםיומי".גםיבאובאואעשה,עדוואנירוצה

לנדראלעדפנחסמאתסיפורועלהארשונותהמהללותהביקורותגם
יהשועשלהשרימהמתחיל"),מספרשלשכיחהבלתיארשונה("הופעה

הביקורת 1940שנתובראשיתמזהירים")וצורה("תוכןב'הדאור'אונסי

ביכורי("לפנינוקריבאברהםעתבאותההמרכזיהמבקרשלבת mהנ
החשדיםהחייםבשדותעמוק,עמוקמעניתההחורשתחשדה,פרחה

בארץ").

להיותדואיעתידהוהמשךחיים""סיפורלשהארשןוהספרמסתייםכאן
שמשוםמענייניםגילוייםכלולזהחלקגםכאמור,אבלפחות.לאדרמטי

'שוטהגנחפרגמנטאותוכמוהמבקרים,לבתשומתאתעוררולאמה
זהפרגמנטמביאהאריבןבן-ארי).לושנתנה(השםאדם,בהמתהכפר',

יזהר . 0

העיזבון)מן(פרגמנטאדםבהמת

קסקטעםלובשים,לאשכברהמשפחהסמדט~קיתמידבלוייםלבשו
דיראיזהתמידונוטףהמעוקםשלוהפהעםראשו,לצדישמרטקרעו
שורדים,עשהרכמרחזקאישהעצומות,לשוהידייםכפרתעםנתעב,
מןישרמפחידותנהמותמיניאילם,באמתהוואאילםנהמותנהום
שפרי,לאואלויאדםלבנימחוץמסתובבתמידלשרן."בליהגרןו
לאלחםמכיכרישרתמידונוגסשידייםוארכלבאורוהו,כנארהישן

ועקוםגדלוגמלונייצודהענקית.בכפרמחרקכפירודשחיתהפרוסה
לואברמאסהשהמשפחהשדרכים,בליעקומותבנלעייםדגליוגורד

גםובתחילההעלום,בצידיאילםבדודמיןאותר,להעליםאיךידועת
לפניו,שאדהממהתמהנהדםנעצראחדכשירםדואההואמההביןלא
מןוליחכהשםשעמהדפהרמאחודיריקהפדיתיבתעלעומדהלז

קשתבכלמחדות,ומתנעועמאחוריהעומדבעגלה,שהביאוהעשב
אחוריותנעותחחקבכלמשהרלפניוק mדהיהוכאילוהעקוםגבר

ליפלושמרטהוקסקטנלחהפעוררפיוהוחצוה,פנימהוירכיו,מותניו
בכלפנימהומחדיקמתנעועומסלידה,צפריהלאת mקאיזוומתגלה

שלוהזהשוהדברלפניו,פעורותהיושמכנסיוהתבדרואזכוחו,רינת
באחודיויצואנכנסהנדחקשהיהשהתבדרהעבההלבןהדברזההיה

ומאחוריופנימהמגברונהדףוחזקרעבהלבןדברר, mכובכלהפרה
הכנסונמרצתמהירהבתנעוהומוציא,פנימהלהק mדתוכהאול

מסלוקבידיוהפהרזנבגדלוה,בקשתגבכפוףשםעומדהוצוא,
הגדלובשלומאחוריהוהואהזאתהפהרשלפתחהמעלהצידהמשהר

הזאתההכנסהבתרךכלוואלאארינואדוםכבדשנדאההומפחיד
החזקההתנעוהבתרךכלוונוראות,ונהוםונרגששיכורוההצראה,
נהמותיולפישיאהאלתגיעמעטשעדרפנימההזאתהומחליקה
מהשוכלנוארה,בהתפוצצותמשתחדדהוואמעטערדוהחייתיות,

עלשהשפיעההמינית,התבגרותובתקופתיזהרשעברלטארומהכעדות
לאקטגסהבצורהנחשףהואובות m"בהמאוחרת.הארוטיתתפיסתו
לוקהאדםמעורבהיהבשניהםצלקת.בושהותירומקריםבשניהמיני

נעהרהבעולבאיכרהעץצמרתממרומיצפהבראשןושכלי.בפיגור
אףטארומטיהכפר"),("שוטהבשניביתו.בחצרשכליבפיגורלוקה

פהר.הבעולהכפרבשוטהמסתורמאחודיהצופה-המספרמתבונןיותר,
אבלצרפהדקאינוהמספרשבועדינההילהדעלנוסףפרגמנטגםויש
זשהיעדהואונורא,מענגגםאבלמגעיל,הכלהיה("פתאוםמעורבגם

יזהרנאחז"האםשםמההררתבן-ארי .) 261עמ'טוב",שזהאבלאסור,
שמאאוגופני,במימשוצוךרלהשאיןהגדלוהבאהבההטוהר,באידיאל

אויןלעדתאיןוחששות?פחדים,עלכאלהאידיאליםבאמצעותכיסה
אפואמביאיםאנו .) 362(עמ'פסיכלווגיים"בניתוחיםלעסוקכוונהלי

רקלאבן-ארי,לושנתנהבשםאדם""בהמתהפרגמנטאתשניבפרסום
מנתעללעדתי,וראשונה,שבארשמפניאלאהאח;ריזהראתלחשוףכדי

 •עצמו.יזהראותושלהעצוםהתיאורכישרןואתלהדגים

הפהרתךואלמתפרץיהיהומנודהואילםברדדאדםברשכלוא
במהירותלתוכהומכניסומוציאכוחומוסיףחורקדקמאחוריההווא

האוזררבידוהזנבזרבידרוהעקום,האדירגברכלבתנעותגרברת,
עוקץלאזבובגםוכאילומלחכתדקהויאהשחורערהרעלנתמך
ראיעכשיו,כבדמידהכללושכוחלהעלםלצעוקלברוחוצריתארתה,
באגרוףהמקוםעלארתךהורגהיהארתךדאהאילורגםהיה,אפשר
לופרץנוראות,רד mחובעצקותהרגעלוהגיעכנראהוכעתאח;ז

תךוואלתוכהאלהתיזשרפךלוויצאפרץתוכהאלאליהכנארה
צעוקהוואובכוחעדרלוובאחציר,לעוסתדקכשהיאשלה,ה~ק:;גי~ת

חיהואיןממנומחרידשאיןבקולערד,לוובאצועקהוואעדרלוובא
דחוסברצבורשהיהמהכללתוכהומטיחלתוכהפורקקלוה,שזה
ברמחזיקערביואתוחובקשלובדברברואוחזואבדרלבטנוגברבין
כשכמעטופתאוםשמה,עמוקיוטחשהבלוכדיפנימהלקלעוכדי

נשאראוזהצעקה,לפימאשורכנראההיהוהאועדרלובאוגמד
הדב;רהיותבתרךמחרידשקלוןנוראותבנשיפותומתנשף,עומדרגע,
קצת,המתקפלשלוהצינוראוךדאתשלוףהאווכעתהתקיימו,בתךר
ניחר,כמפרחוחזהוצונח,היההקסקטעםוארשולבן,סמיךנלחרעוד

החיהצינוראוךרכלאתמתוכהומוציאהולוךנשימה,ערדברואין
נוטפת,עדוההעבהראשוופטרייתהנופלהזההמרוקןהבשריהזה

לוקחובכפרצד,פתאוםשהיההארגזעלחגבמשהו,להיתמךמתכוף
מטפטףשעדונוהלבןהטפטוףאתלקנחשבעגלההעשביםמןמשהר

אדוםעדיין mהתפערביואתמחזיקרק, mמגםנארותכבדרתבטיפות

אזנמלכההשתחררזשנבהפתאוםוהפרהאצרה,זרמהטפטוףומגיד
כבדשזהאלאשומנוני,מפחדעבהבקילוחלאחוריההושתינהושלחה
 •- mלבדודקמנשואקשה
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ליליפרטירתרכבות

הקו.עלחיתהחויה,צוקישלהקליטהרכזתפוקס,דורית
להדמיינהאוליהזדהתה.לאואפילוליהודיעהבארבע.""מחר
דקות.וסופרתהטלפןו,מלוסבלנותבחוסריושבתאותי
ספרתי,לאודקותהיום,שעותכלהטלוויזיה,מלוישבתידווקא
הטלפון,אתניצהחיברהשאליוהקירעלכיאותה,זיהיתיאבל
בשחור,נכתברוויה''צוקיבערבוביה,רשומיםושמותמספריםהיו

לעומתי.האותיותהזדקרולטלפוןוכשעניתי
קודםשנהחציארוכה.תקופהנמשךלביני,דוריתביןבינינו,הקשר
נהרגה.ניצה

שדרות:שהואמהמכללברוחרציתיואניעלי,וסגרהלךהבית
הקברות,ביתשלהברושיםושורתא~יםמחורשתהצפופה.מהקרבה
והצדיקים.המתיםמאימת

שאגיע.מודיעהואניאותיממלאתמוזרהסקרנות
שםרוויה.צוקישלהפועלותהנפשותמעלהמסךיעלהאחותי,מחר,
נשמעככה-לגבעהמגבעההדהודהנגב.בי mבויההדדקלוםילהט

לסיפור.נופךיוסיף-לי

אשתוכך-עישןובתאונתמתאליהוכשדודתיקנה.תמידאמא
ריאות,סרטןקיבלשבסופן-שלוהארוכותהעישןולשנותקראה
אונפטרזהאםביןלעלומו.הלךהוסיף:ואבאנפטר.אמהר:היא

נהרגה.היאהבעיה:אתלנופתרהניצהלעלומו,הלךאוהסתלק,
לרחםהקשההדרךאתשרדנושתינועדיין.שלי.התאומההיאניצה
זרעוניםשלזוגותזוגותנוח:תיבתשלמהופךמצבמיןאמא.של

וסירבנואמאשלברחםהיטבהשתרשנואנחנוהחוצה.שנהדפו
אמאשלהספריםאבא.שלהתפילותלמרותמיננו,אתלהחליף
תיאוריותנפרשותשבהםבספרי-תאומיםהוחלפובפוריותשעסקו
בדיוק:הפוכותמסקנותהיותיאוריות,שלוכדרכןומשונות.שונות
ביניהם.מלחמהאוהתאומיםביןמוחלטשלום
בסיפוקמחייכתחיתהאמאהכללים."כלאתשברתןאתן"אבל

ביחד,יצאתןששתיכןיודעתאניאבלעלי,צחק"הרופאומוסיפה:
ביד."יד

שניתנוהכינוייםשלחלקיתרשימהרבנו.לאומעלוםהפניות,היינו
הענןוהמוח,הכוחוהשלומיאליות,הטכניקהוהחומר,הרוחלנו:

והמאייד.

אותהעשהסבאשלמהמחסןטרנזיסטור"טכנית",חיתהניצה
אחדאומללששכןפתוח,מנועמכסהמזה,פחותולאמאושרת,
היהלאכבר-וכשחזרלרדיאטורמיםלהביאוהלךפעם,השאיר

רדיאטור.

בשיעוריםמהן.חלקהייתיאותי,סבבומיליםלקרוא.אהבתיאני
גםמפחד.כפותהיושבתהייתימעבדה,מלאכה,קדרות,הטכניים,
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שהרסתילאחרחדלובהםלהשתתףאותילשדלהמוריםניסיונות
חרס.כליבדים,מכשירים,

עיניגבי,עלנשמטארוךשיערמראה,ענוגתאני:לדמיין:קל
ורגישות'.ב'תבונהאוחזותהארוכותאצבעותיואצבעותי,מעורפלות

מתרוצצתכשמסביבייער,שלבקרחתישובהאותילדמייןויפהקל
תאומתי.לה
מאחוריה,פיחענניכסוסות,ציפורניהקצהר,גרמית,ניצה,לשקר.וקל

שלה.הטרנטהאתמתקנת
והמחוספסת.הענוגההוכוחנית.הרוחניתלשקר.היהואפשרהלוואי
מודגש:פריזאיבמבטאז'קלין,דודהדווקא.גזוזשערינמוכה,אניאבל

ואנילחיים.עצמותלישאיןאומרשזהקצר,"יפהשלך"לעצמות
דווקאשלהןהבינוניותאבלקצרות,לאואצבעותיציפורניים,כסוסת
מלוכלכותציפורנייםעבודה.בסרבלמלאך-וניצהאותן.מקצרת
רדיאטור,הדחלומני:ומבטמתנופףשיערארוכות,אצבעותמחדדות

טיימינג.רצועתהודקרבורטור,הר

קוראתצעיר,בחורשהייתיישובהרוצה:אניהאמתאתהאמת,את

דווקא.קולהאס''מיכאלאת
לדברשהסכימההיחידהסיפורהיהוזהקלוהאס,אתאהבהניצה
קראת,ספר.עלהרבהכךכללדברישמהמבינהלא"אניכי:עליו,

לטחון?"גםצריךאז
אתהרס"הואאיתה:התווכחתיגמור."בסדרפסקה,"היה"קולהאס,"

שלו."המשפחהכל
פנטזנו"ביער",שם,עניין.וחתמהניצהאמרהמוחלט.""הצדק

מישראל.מנותקתקטנה,אנרכית,כמדינהשדרותמהפכות.
קראהלאניצהבלימודים,שנכללוספריםאלואיועודלקולהאספרט

עליה.סגרוהאותיותקריאה,מרחבלההיהלאעקרונית.ספרים,
שאצלי"כמורוסימבטאשלבחיקויאומרתחיתהטולסטוי,""אלצך

קרבורטור."

כלאתשהכילישןברלזוארוןקטנה,ספרייהמיטות,הכילחדרנו
סטשונים,מסוגיםפטישיםמסמרים,ברגים,לו:הזדקקהשניצהמה

זיכרוןבישמעלותעבודהשלמיליםשוודיים.מפתחותבוקסות,
דהוי.

מתניעה.מגרזת,מזוודת,בפעלוה.תמידכיוון.לכלנשאבהניצה
אתשיצרהזוהיאבעצם,לי.אומרתחיתהמפה,"לצאת"צריכים
 .רוויהצוקיעםהקשר
הכנסת.בביתשחילקוהשבתמעלוןלההקארתיבנגב,"חדש"יישוב
שאלהמקום?"עודלהקיםלמהשדרות.עםמסתדרים"בקשוי



בהתלהבות:הווסיפה
אליהם.""נתקשר

שיצמרר:משפטליהוסיפהאוףגרפלווגיה,לשחהאיתם,דיבהרניצה
ייעדו."לאהםבמקומהשלוחתאנידבר.אותואות"אני
לא.לפחדורקניצהידעההרבה

שהאו:סוגמכלפחהטעמהאוהריחהלאהיאלפחד,חשולההיהלא
עצמו.מהפחדפחדמתאונות.מאנשים,פחדמיסטי,פחד

בנים."עשרשוהו"זאתילאבא:הוחמיאהסבתא.להקארה"שהד,"

בצהריים,שתיים~הדויה,צומתלגלון.בטילווניצהאניזוכרת:אניהנה
עצו:רלאאוישעדה,שמש
הלבהקת. mצניצהמערב."היהבטחזהכאן,מתמישהופעםאי"אם

וניצהעצו;ומשאיתנהגמכוהו.מלהוט,הואווירעצמה,אתמאהד
וניצהערבי,""אנימוסר:הכרתבמיןאומ;והנהגחם.מהר,לעלות,-

מחייכת:

במוותמכירים,לאומניבצרחבחום.לאלפחותאזלמות,לעינגזר"אם
ונוסעים.עולויםלא."מחום

אתשקיפחהקיוויתילנוכשהדויעונהרגה.לאהיאבטרמפיםדווקוא
זה.לפחותהמוות,לפנילקחבטרמפ.חייה

בצקויאותנומיקמההיאיפה-יפה.חלומנותגילתהניצהצוהרכשהיה
גבעותמלוחלןווקערהשלוחןבנתהליקטן.מוסךלהופתחהרוויה,

לכתוב.כדישצריךמהכלזהששםהמחשבהבהנתפסהות. mקי

רחשאותיהעירלכן,קדוםדקהונסעה.למכוניתנכנסהניצהבבוקר
התלשבות.רגע,לשהשתהותהארןו,פתיחתלשה:הבוקר
לשה,המקוצרתבגרסה"בוקר,"עהר:שאנילהבחיןבליאמהר,ניצה
בערב."אחזורבירשולים.אנילחרית."תתקשריוגם:
בחזהר,ונסעה.התניעהשתיים-שתיים,במרדגות,דילגהכךאחר

אחכה,לחיצהתלחציאל"לעלוםהבלם.עלכרגיללחצהבירידות,
לאהבלמיםהפעם,הבוקסים."עלגומר"זהאומרת,חיתהתפמפמי,"

לה.נענו

עםבישורנהוגיםאינםשאנשיםליממחישהרוויהלצקויהדרך
זעובותגבעותשלשוממיםבים mמאבלהזדקרו,לאצקויםמילים.

אתכלוי,אתפי,אתמילאצימאןוצוימאןו,האוטובוס.מחלןוהשתערו
צימאןו","צוקיבלכל.ציורילאדרכיםבאבקשנסתמולשיהנקבוביות

יותר.טובנשמעהיהחשבתי,

יזהר.אתליהוציגהפוקסדוריתליחיכתהחצויבקרוןו
להשנותןבאפורמשובץשיערבעהרשלשויםבתגבהוה,דורית:
רווקי.מארה

במצחי,יריחוששונתעללשנייהמתעכבתנץ,עיניביתוקעתהיא
שם.ונעצרתהחשופותלכתפיגלושת

פרקי-ויבששויתגדלוהידהיד.אתלילחץלכןקדוםפותח.יזהר
כדי-כאן"אנחנולמגע.שנשוריבשבעורמכוסיםאופיוקוויאישיות
הנאום.לושהתבלבלגילהוכנארהבחלןומביטהאוטריז."לתקעו

חתוכותנמוכות,גבעותובקצרתםנגליםמאדו,שוממיםחלוות,בי mמ
החלןו.במסגרת

היאחויהצוקי-שיצאתילפניבמפההסתכלתי-ידיעתילמיטב
כלשהו.בקשראותהמקדםאומאייםלאיישובאוףבהדדו,נקהדו
לכוחלטבע,הציוויליזציהבין"טריז,בזמן.עצמואתתופסיזהר

במוחיטריזיםביןעיני,מלומוטטתמהחלןואחתגבעההטבע,"
קיומםסלעעלדוגלותחוקנו,בלחםקשורותאידיאלווגיותפוסעות

פוקס:דוריתשאולתמסייםכשהואהעשה.צואתפקדוה,יוםאת
לכאן?"לבאוהחלטת"למה

כתבדורית,שמלעבתקנוןומתמקדתמהחלןומבטיאתמחזיהראני
"שרימתמדויע:חברים"."אספתמתריע:סגלובטשוומדוגשמעוגל

בשירותים"."סתימהלוחש:לחיילינו"."עוגותמבקש:שמירות".
אוניבאידיאלווגיות,הםכנארה.לענייןלשאפלוטת,אניפה,""יפה
כשאניבארשהמיליםלימתגלגלות-ומסוכןפארינוףבנופים.עדיין

 .לחלןוהמבטאתמחזיהר
שרוימתשם.וניצהפהאנימחליטה.אניכאן.טובלייהיהטוב,

מהמחברתלחתךואפשרהיהכתבאתלעגלמלוי:קופצתמשימות
אגזורכאן.שצריךמהזהמעוגלוכתבלה,ישמעוגלכתבניצה,של

ופקריאידיאלווגיותאשנןאכפת.מהכתבות,אדביקבריסטלוים,
לשתמתחביעלוהפתאום.בימכהשמחהאוחלוב.צאןאערהעלייה,
הללו.בגעבותמובילהשאניערד
השבוהרהעץצרפתלענשוחתערוופיסותאצעבותיו,מפקוקיזהר
עורלשעץהועץ.הטפטלחרומעבדשמציצההחלויתלאדמהומשם
ומציצהאגב,בךרדכמודתייה?"לא"אתשאולת:דוריתשם.יצמח
כתפי.על

אומרת.אנישלי,""ההוריםבעורות.כתפי
היאאני,"הגדרות,שונאתאנינכןו,לאתביני"לשאמתפצרת:דוורית
מוג:רד"אדם"לאכבדות:ירכייםירכיה,עלהשרואולאתמותחת

המשפטזהאגלה:וביצים,גבינותסלט-הערבת mבאריות;רר mמא
אישיותלהישמוגרדת.לאהיאהיום.אתומסיימתפותחתהיאשאיתר
היאבגאוהו.מתלוננתהיאזה,אתלהאומריםכלוםלהגדהר,קשה

עישונים,שלאדםלאהיאהיום.רקמדגישה,אךסיגריהממנימבקשת
במדבר.פהלאבטח
עשכיוכאילובחחק,צוה mברקההמתחילהצלקתמחהדואףלהיש

מה.אלא-צרותשפתייםקטןפההשמאלית,לחייהאתחצרה
אתהיטבהלוםהיהמטאטאביחהטובהלוכותוקלישאהמטפוהר

מירכיה.מתלבבלמלבינה,בתמיסהחוטאוכאילוהלבנות,ידיה
אותה.שונאתחיתהשניצהכמההר,

בפרט,ונשיםבכללאנשיםשונאתהיאמוגדרת.אינהפוקסדורית
שבפרט.בפרט-בחוריהמיטבאתלגזלוכדיליישובשמגיעותונשים
כלום,בין mבכנתליתנמתחת,חבריתאוויהרבמדוהר,יותר,ר mמא
להיפדר.קמהאני

שכחתישמהשאתומישהילה"נדויעהבא"שבבעואומרת:דורית
יצאה"הגרפלווגיהשנתמרר:משהולהמתיקכדיכאילומוסיפה,
מתפשרת,לאמפותח,טכני"חשובגאוהו:מדקלמתהויאחיובית."

צדק."שוחרתלובן,שחור
רומנטיים.לאעקשניים,"אנשיםדורית.אומרתכאלו."צריכים"אנחנו

כאן."לבנותמההרבהעודיש

1 

שראויםמהאתמכסהחשוךעלי.אהובותהיותמידליליותנסיעות
סמיךענןזה,במקוםנחפזים.אנשיםממהרות,מדרכותיום:באור

לאוךר.איתינוסעיםמרצדיםאורותורקהכל,אתמכסהחשוךשל
הכל-בהןרכבות,אינסוףליליפוטיות,ליליות,כרכבותלינדמותמיד
הספרים.לשברכבותכמוקהרו.

קלוותשלמקהלהשומעת.לעתיםאחותי.אתרואהאנילעתים
ובתךומטורף,מכוניותשאןואובחחק,נופלמיםמפלמסביבי:

בדממהניצה.לשהצחוקאתשומעתאניהקלו,בתךודווקאהמקהלה,
הנשמה.לעמעיקשקטרקדב:רשומעתאינידווקא
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11 
11 

שדרות:מצטיידתהנגב,שלוהאינסופייםהחולייםהמרחביםרקעעל
נחבאתעיירההנגב.שלהגדגידיהבוהקבליואפלולית.קטנה

וחשוכה.

עודפיסותאצבעות,יפוקקיזהרתשובה,אקבלמחרתייםמחד
תהנהן:דווריתבכלל."מזיקהלא"נחמדה,דעתו:יביעוהואינשרו

העקרונות,עםהאידיאלים,עםקשהלהשיהיהלינדאהדק"כן.
השיתופיות."

מסוגלת.לאאנילאלהגידדורית.תבשר"התקבלת."
שולחן.לבנותלתקן,לגרז,לזווד,שיידרש.מהכלאתאעשה
רכבותבליולישון.עינייםלעצוםזהרוצהשאנימהכלעכשיו,אבל

ומדאותקולותבליהעצומים.העפעפייםאתשמטרידותליליות
אותי,שיחבקושינהשלשעותמבקשת,אנילישוןמראש.שהוזמנו

 •~חפ~

לאלשממהאמצאנה,לאשבמדברכנראהמבקשת.אניאחותיאת
פרושים,קרבייםבמכוניות,מלאהעירהעיד:שאןואלאוליהלכה.

שטויות.מקומה.אתמצאהשםאולי-שמנוניבשחורמזוודים
נקטפה-הלכה-לעלומה-הסתלקה-ניצהאומדת.שאנימהשטויות

ניצה.לאאחד",בגלגול"חזרהלאנהרגה-מתה.

 2014אשכלולויעל-שםהיציהרבפרסזכתהקלדיבךוהןגלית
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עגנוןאורי

רחלואד

ישרממשיךהמנהחת,בכבישיצואאתהעביה.לאממשזהאחי,אח
שמאלה,שמהלוקחאתהאזהארשןו,לצומתעדהארשי,הכבישעם

אלזע;ראחדי , mלאפהארשונההידיהדאחדירממשיהאפותה,לכיוןר
עובדשמאלה,שרבלקוחאתהם, m mאפיעני , mאפסוףלשבצומת

אל-מעסהדאתמשמאלתאדהעדר,ממשיךלהתנחלות,הכניסהאת
אתההלדהאישהכביששלבצדשםאחיםסלמונה,ארםאתתעבוד
לךעונההאול, mלארדמגיעיםאיךעילגת)<עברביתאותרשאול

אוחדשמאלה,בצומתאוזישרלנסעוצירךשאתהמהיהר)(בערבית
אתהלאוטו.להיכנסמהיהר)(עברביתמבקשאוזשמאלה,שרבכך

נותנתהויאמהיהר)(בערביתאמדשהאוחשובשאתהמהלגלמתרגם
תפתחאלבלשההחלןואתפותחאתהה, mאמלדיקהואוסיגריהלו
שאולאתהאזקררת, mלעתיםקדתשוםלהלעיב,לאכדיסדק,קד

האוחלויהשיחתהדויה)(עברביתתנהלוללשומו,אותרעילג)(במבטא
וגבעות.כבישלשמעקוליםקילומטריםכמהאחדיוידרוך mאעצור
שומאלה,ימינהחהזמןכלזההכביש,עםישרכאילוישרממשיךאתה
הכבישלמהלאטלנסעוצדיךאתהלעמ,קירדדהכביש,עםנשאראלב

מגיעאתהצוופרים,מאחדואליךנדבקים mאחכימהדאלבמסרכן,
הלאהוממשיךהגלוד,ההאמדאיפהבצומתשמאלהופונהללמטה
ארתהנסעתהדיההרדאתתזההלאכבראתהכאןנפדים,המןרלתךו
מיניללכנכנסתהךרדזוכ;ולאכבראתהכאןזהר,אזזוכר?מזמן

אתה,איפהמשוגלךאיןבסיבוב,נפרסתירלשויםפעםמדינפדים,
אתהשמהאזקצר,יותרהיהזה mשבטהמחשבהלךשקופצתאיפה

ארםאתשרבעובדלמלעה,ההאמ;ואלהנפדים,ךדדחר mמפדסס
אחתבבתקופצת mאפשלהצומתלידוכמעטרמעסהד,סאלמתה
באאתהכימימיןלךתהיההיא(עששכיושמאלההקטנההפנייה
לעשרתיתהפהכמעטשהאוטוככהאחתבבתלעצורצדיךאתההפךר),
הנעלו.הגלודהעשרעדישרלונסעוהפנייהאתלקחתעצבנירכוס

זהקיבץו,לאזהפהייפתחשהעשרתצפהאלמספ;ומתקשראתהאז
העשראתסוגדיםהמתנחליםששבבתאומדהאואיבהדים,לשהמספר

שמאלהותפנההלאהעדרתיסעלךאוומדמשם,להיכנסארי-אפשר
קבצוהשאולמעסהד,אתעובדאתהחח;ואתהאזמעסהד,לשבמסגד

שרבארתהמניהלאשאתהמשהרלךארמחתהןוילחחנשיםלש
 mmבשגלזאתאלאהארשונה,לאבפנייה,ופונהאחהדוחר mמפרסס

לאזהתאדהאתהאינטאויציה,לפיקצתתיסעשמה,נכנסבאקאריות,
לבמלעהלצומתמגיעשאתהעדשניים,סיבובתשעהמקסימוםעביה,
הלוכיםשכבדלכפרתכנסחה,הגזאתיששתמידאיפהמעסהד,לש
לתךולךשיצחוהילדיםלעתיזהרנפלו,הוחרםהשמשכיאנשיםבר

כזה,תללו-תללובכביששמאלהשםותיקחלמסגדשכתגיעהגלגלים
באישזהולמהשמה,תיזהרמלעות,תעשיםאותר,לפספסאי-אפשר

וסלעיםעפרךדדלהיותהופךהוכבישנלעםפתאוםהאספלטלשב

תיסעלכרם,אחיםלאגםשריה,שריהאזשלהלמזהרבנויהלשא
תנחששומאלה,ימינה,חקזתסתובבואזלמטה,עדתדרהיאבהדד
ב, mד mיטיפהשהבילאיפהלפיפשטופעמיםכמהלפנותאיפה
לתךוקדרת,עשה-אעבריםחציאיזהככהממשיךאתהבר,נעסרכאילו
מסג,דאלוימאיפשהר,ארדאיזהפעםמדילאדותאמדואתההחשרה

שםתריםגדלו,למלזגמגיעאתהככהלעין,כבדלךיקפץומשהרכפר,
ליךדיעבודאוטואזיהאלבלהיענהלאהאושרב,לאיבהדיםלטפןו
צריךאתהמיאתישאלהואול, mלארדמגיעיםאיךאותרותשאל
שאיזוהיחיהדהבעיהאחריו,לעקרבתנסהאיבהדים,שאתתגידארתה

תאבדאתהאזלאט,ממשתרסעתביניכםשםקופצתפתאוםסונטה
תאדג,אלתסת,רדאתהאישכהואלבה mאלהדירךאמררשהיהזהאת
יתקשראיבהדיםובדיקולכפ;ואוחוריתקטנהכניסהלאיזותגיעאתה

להמנופףשמהאותרותאדהשכ,ןתגידארתההסתרדת,אםלשאלו
האותאדגאלאומ;ושהאוכמרפשוטנוסעיםאתםאזלאוטוייכנסהאו

שם.ד mיצואהיוההפגנותאיפהמרסטפה,לשלביתמגיעיםאותםיעדו,
קדאלבביצה,מתךוכמרלעיךנשפכיםהושמייםמהאטוויצואאתהאז
ספרתלששרהבית,לתךותיכנסמשהר,תלבשאחי,לבתשיםאש,שם

לאזהקדשםגםשביניה,ןהאוויראתומפצחותשםמצטנפותקזנות
האחריםאתלשקחההמתיתשלהנהגלמהקצת, mלחכצודיךיעזר;ו
ובסוףאותם,להביאנוסעאיבהדיםאזעפרבךדדלדרתמוכןיהיהלא

שתלויהשלוחןמפתלעאותרמתיזשמקןרהסרט,אתשםאחיםאתם
לשלשנר""הסיפדולהי mאמלשאתגידאלצרח,מדכאזההקיר.על

משאבים,חלוקתשלוסטטיסטיקותמזעהשחפיםתינקוותברגרת'י.
הסטנדוטיםשניעםשביחההסרטובסוף , mדגשימניפלוציותקצתעם

התקררתלעשלהם,המאבקלעיספחהםארתהשהזמינוהפלסטינים
אתלהםסגחאפרתלשהמתנחליםמזמןלאאיךיספדוהםשלהם,
החייליםאיךיספחהםמתר, mתתגלרעשריםרמאהלשבעוהמים

לקוחזמןכמהתעב;ורהחרמהאיפההספ;דביתלשבחצרמתאמנים
איךלשאלויכלוארתהדברים,מיניכליספחהםלחם,לביתלהגיע
כברזהאיתנוכאןלהיותבאיםשאתםזה-יגיחהםאלבלזעור,אפשר
 mהקצרפתלעשםתיפלושתיקהאפילו.תשאלאלזעוב,אזעח;ו
חזהרותצאוקר;דעצובלכםיוהיהלהם,תרדואתםאלבלכם,ירדואוז

הועצובההקהדבחחמתברדתפלסטיןאתותאדולשעהכדיהחצוה
חורעםמשםיסער mלשבהשישהכנסרלאטוו,תיכנסואוזהערב,של

 •טלפןו.תריםמסחבהאתהאםאחי.עביהלאבבטן.

 .וכותבמלחיןיחלשמי,אקטיביסט-עגנןואורי
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אילןאורית

חלקהתנועה

להקשיבצריכיםאנחנוה~ם.אומרתגיבוי,לולתתזהחשובהכי
כבדזוהילד.מאחודילגמדישאנחנובדודשיהיהאבלפעלוה,לושתף
קשהאבללכ,ךמודעתוהיאכךעלחוזרתשהיאהחמישיתהפעם

התכווצותשלהקצההןנאמדות,כשהןהמילים,בעצמה.לעצורלה
מחנקלהוגודמתגרונה,אללמעלה,ונדחפתמבטנהשעלוהפנימית

לדבר.חייבתשהיאעדכזה
עצמה.עלחוזרתשהיאלואכפתלאבטינה.מהנהןהילדשלאביו
והואבוגםדבקשלהשהמתחמשוםשתשתוק,היהמוטבאבל
הצוותלזה?קראההיאאיךו-בנו,שלהמחנכתבפנילהתייצברוצה

ומרוכז.חריףכוחותיו,במלואכשהוא-הטיפולי
תמידאניזה.עללילהצרותצריכהלאאתבסדר,אומד,הואבסדר,

מאחוריו.

לא?ואני
אתמאטהואכךאחדלהירגע.ממנהומבקשאומדהואאמדתי,לא

בצעדיםחבוקים,הולכיםהםרגעיםוכמהבזרעוו,אותהומקיףצעדיו
שהיאעדעליהמקלהכךכלהמיליםחסרתהזווהמחווהמתואמים,
נתקלותדגליהמועדת,היאפריכהקלה,תודה,אסירתכלוה.נחלשת

נאלציםהםמצחקקתשהיאאףועלקטנהילדהחיתהכמובזוזו
לא-אומדתהיאנעמדיםשהםברגעשכןעוצרים,כמעטאו-לעצור

צעד.מחישיםשובהוםלאחד,לנואסורנאחד,אנחנולא
בנשימהבנח,פתאוםאומדתהיאהזה,הטיפלויהצוותבכללזהמי

עצמם.אתמנפחיםשהםאיךהיועצת.הכלבסךחטופה.

לביתהזובדדךשהלוךבנהעלחשובתהיאברמזורנעצריםכשהם
עומדהואה~םלאדום.מתחלףכשהרמזורעושההואמההספד.

הנמוכיםהעגוליםהעמודיםעלכמוהמתיישבשהואאווממתין
כלקרוביםהללוהעמדויםהמכוניות.בפניהמדרכהאתשחוסמים

המשקלשיוויאתמאבדואתהדעתהיסחשלרגע-לכבישכך
מאחדיםשכנראהילדיםשניומתרוממת.בחדרהנלפתתהיאונופל.
בחמש-שששלהמהבןגדלויםהםלפניה.מעטעומדיםספדלבית
רפוייםהמהוהיםהג'ינסומכנסייותר,קליםגבםשעלהתיקיםשנים,

אפודיםטדיינינגיםלובשיםהםשלהם.האגןעלבחגוהרומהודקים
ביניהם,מדבריםלאהםבקפוצ'ון.מכוסההאחדשלוראשומצוידים,

איזושלמכוחהזהלעבדזהנהדפיםמנוחה,חסדיהדף,ללאזזיםאבל
שלהם,הצחוקמתרחקים.קלות,מתנגשיםכאט;מים,פנימית,תנועה
ומהוסס.מחוספסלשיעלו,הדומה

לעבדםמצביעההילד,שללאבאאומדתהיאבתיכון,בטחהם
בראשה.

מאליו.המובןאתלומדכךכלדחוףלהנעשהמתי
הנשיא'?ב'ידלומדיםאתםאומדת,היאתגידו,
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מתקרבתהיאאליהם.מדברתשהיאהבינולאאוליעונים,לאהם
הנשיא'?ב'ידלומדיםאתםאומדת,היאחי,קולה,אתומרימהמעט
הקפוצ'וןעםזהמהם,שאחדלגלותנדהמתהיאמסתובבים.הם

שיעדוקצוותשועלשלפניםמאוד,רזהבת,הואראשו,עלהמשוך
שואלת.היאאנחנו?מי,לכובע.מתחתחשמליבכחול

הנשיא'?ב'ידלומדיםאתםה~ם.אומדתכן,
 ."חק"כמונשמעשלוה"כן"הנער.אומדכן,

ברישול,אלאאכפתיות,בחוסרבדיוקלאברישול,בהמתבונניםהם
נעוץאינומבטםבחשיבותו.להפריזשאיןדברהיאהתבוננותכאילו

מגלשיים,עלכמוולידהמעליהמחליקהואמתחמק.אינווגםבה
תנועהבאותהלכשהו,בשלבלאינסוף.הנפרששוהוב mמבתוך
מעבדמתחלף.ברמזורהאודוממשיכים.מעליהמסתובביםהםחלקה,
נעריםשלקטנהחבורהלהםממתינהעכשיו,דואההיאלכביש,
הפרטייםלחלל-זמןאותםלהכניסכדינעיםהםגילם.בניונערות
קדח.שלנוצץמשטחכמומובדליםהםשלהם.
 .'יאולי .'טבכיתהבטחהםהאם,אומדתהאלה,הילדים

בדממהמביטההיאהוא.וגםחושבת,היאשנים,כמהשלעניין
שבתוכה.המכאיבבדברונוגעתהמתרחקים,בילדים

לחדדוכשנכנסהלכן,קודםשניםכמהמאוחדת,ערבשעתחיתהזו
הפתוח.מהחלוןמאחוריו,שנגההשקיעהבאודאותוודאתהבנהשל
אתחצהשמששלזהובפסבו.ששיחקצעצועעלרכוןהיההוא

עבדכאילוגופואתדאתהבהוכשהביטהוהעירומההדקההש;ק
אתעודלהעריךיכולהשאינהאחדמסוגחומדונעשהמטאמודפוזה

ודחיסותו.ומשקלומגעו
עצמושללגמדישהואמוחצתבוודאותהאםיעדהרגעשללשבריר
עצמיתרמייהשלהבהובחסד,שלעיןהדףהואשלההיותוושכל
אתסוףסוףכשהסיטעיניו,הזו.לערעורניתנתהבלתיהאמתבתוך

היאזיכרון.ונטולותחלקותהיובה,והביטמהצעצועלבותשומת
בהןחולףהנדהשלגלדאתהובדממהבדממה,לתוכן,היישרהביטה
 •הראשונה.בפעםזאתאמדכאילואמא,כשאמד

הקיוםשלהפראדהרתמתךו:



פנקסשירה

פאציינרזפרני

עבודהאישוריעםמהכפרשבאנואנחנושלהם,הגדלוהבעירהיינו
השמשזוהראתלהחביאעליו,לשמורשצדיךזהבכמוהכיסבתוך
ומבנייןלעבדוהמעבודהנדודיםאתה.מילחשוףשמאייםשלו,

קידוחיםברעשבנייניםממנהמצמיחיםאדמה,עובדיוכמולבניין,
אליה.כלונושנמותעדבטןו,ומערבלי

בחוטימלאהצרפהעםובוץ,טיטמיםנוטףשלהדקהיהובהתחלה
לואמיםלאקדים.בטןוקידותפתוח.ביובריחצוינורות.חשמל

קשדים,בניין.שלזבלעםאדמה,דקגינהחיתהלאבחץושירותים.
אתהקידות,אתסגדויותרד mמאדקמבלח.פיגומיםפלסטיק,

עםהאלומיניוםאתהרכיבובדידות,צובעשפכטלעשוהצינורות,
אחדלכלנתןשהקבלןהזה,בשלבחהיפה.היההובנייןהחלונות
הקידותבתוךנו wי~טנק,שללדתכמוחלןועםאחרת,בקומהממ"ד
הנחים.אתלויגנבושלאכדיה, mפתהלדתעםהעבים

אחד.בחדדשליהאחיםעםישנתיבכפרבביתלבד.הייתיבממ"ד
בכלבירשולים,העי,ןבארשסבא,בכפרבהםי mעשבבבנייניםגם

מזדןועללבהישנתישםאלבלנו,שסירדואיפהכלוםישנו mהמקומ
להיותהתחילכימהבית,שהבאתיצמדשמיכתעוםוב mבשמצאתי

סגדתילחדד,ונכנסתיעצמי,אתשטפתיבחצר,שאכלנואחדיבערבקד.
אותךשקוברתהכבהד,הצמדשמיכתאתלעישמתיהנבההחלןואת

תקהראללמלעההוסתכלתיהאדמה,אלפנימהאוזהמזדןואלפנימה
לשילנשימותהוקשבתיעצקות.מכונות,קדיחות,מערשקוה mלבנה,

מאשו;רשהיתיבתקופהי mונזכהשקט,הלילהאלויצואותנכנסות
א~ד. Qאתאוהבתיהספד,לביתהלכתישכעדו

עציצישלמפעלהיהשלהלאבאמהכפ:רואנימהעיד,באההיא
מדפסת,חיתהלביתבכניסהחצר.עםבביתגרוהםלצמחים.פלסטיק

ותה,קפהשותועוגהאכלוישבו,הםשםוחתלוים.רקפותעציציעם
עםלשבתאותיהזמינוספד,ביתאחדישלהאחעםלשחקושכבאתי
אלצנולושתות.לאכלוהחצר,עללהסתכלהמדפסת,עלהמשפחה

ביחהכלוםיושביםעליהמדפסתולאחצרלאכאלה.דבריםהיולא
ואםעציצים,לאוגםחתלוים,לאואחיות.אחיםהודים,וסבתא,סבא

בלירקפת,בליאדמה,בליריקאפילומפלסטיק,כדמצואהייתי
אותו.מוכרהיהשליאבאכלום,

לשהם.החצראלתכנסתיהעשראתפתחתילשם.באתישבבתותגם
היאגםמחבאוים,וששכיחקנואחדים,ומשחקיםגל, mכשיחקנו
שבקטבשאתוהצמחייה.מאחדויבאהוורו,במחסן,התחבאנושיחקה.

לשילולאולשהלנשימותהקשבתינו. mאימצאלאלשהשאחכדי
הלכ,וגמדלשנו,המקוםאלהתקרבלשהשאחעדביחד,ויודרותעלוות
לאחוד.שהלכובקרפותשנרדסו,בעשביםבדיצה,יצאנו,ובערש

שאוכליםבד,חזירילצדולו.שהיההתחביבעםשלהאבאגםוהיה
בשבתיצואיםהיושלוהחבריםעםיחדהחקלאים.שלהיבלויםאת

עםהביתה.איתםחדים mמעמיסיםבהם,יוריםגדלוה,במכונית
טפטףדםמת.חזירמחזיקאחדכלבשער.נכנסוהםהכתףעלהדובה

הנעלייםעלדםהגברים.שלהמכנסייםעלהרקפות,עלהאדמה,על
להםוהפשיטובחצר,חבליםעלהחזיריםאתתלוהםשלהם.הגדולות

לואכלו.לבשלשאפשרלחתיכותלחתוךכדיהעו;ראת

Q עלישבההיאהשלל,אתהביאוכשהםשבתוכלחיות,אהבהא~ד
שלהאחהחתלוים.שלבפרוהושלההאצבעותעםובכתההמדפסת

עליתיאניאבללחתיכות,לחתךוהעוד,אתלהפשיטלתלות,להםעזר
דאיתישכבדלמרותלידה,והתיישבתיהמדפסתאלהמדרגותאת
אתלהםשובדתיתרנגלוותאחדירדפתיוכבדכבש,שוחטיםאיך

לאאבללאכלו.כדיתכתי mהנצוות,אתמרטתיניקיתי,גםהצואו;ר
האצבעותעוםא~ד, Qאלבאתי .הגבריםושאדשלהאחעםהלכתי
הותפללתיהחתלוים,אתאיחהליטפתיהנעימה,הפרוהובתךושלי

עללהלספרבמקוםואזמכלום.אחדלהיותלישיעזורלאלוהים
בכפר,בביתלנושישהחתלויםעללהסיפרתיוהעופות,הכבשים

עלגםאותם.לדאותיכלהשהיאעדושם,צבענתתיאחדולכל
ים, mהפמעלזהבבכלובשדותלה,סיפרתישלנובסלןוהכנויות

שסיפרתימהבזכותדאתההיאאותןוגםבג'ונגל,יפותציפוריםכמו
כלוככההחזירים,עללוהסתכללבכותהפסיקהסאמדלואטלה,
הייתיכיעלי,דקהסתכלההויאשלה,מהצעדאותההלצתישבת
וכשהיאבכפר,היפותהחיותעלהסיפוריםעםבשבילה,הג'ונגלמלך

הגיע.לאמחדאבלמחד,מחד,להאמדתילדאות,לבואביקשה

כנדירת.לואבביתאצלנוחתלויםהיולאהאמת.חיתהלאזוכי
והסתכלנולדקעליהםשפכנוחתלוים,אחדידרפנושליחבריםעם

עלשטוחיםהחתלויםאתלעשותמשחק,עדוהויהבעורים.עליהם
ככהאותםכשאדינווצחקנוחזק,עליהםשהודרנואבןעםהאספלט

השיעדבגללהאלה,המשחקיםעללהסיפרתילאאבללבטה.כמו
הפרוהובתךושולישלההאצבעותהשמלה,הלבנה,החלוצהשלה,

והמשפחההרקפות,והחצר,המדפסתעםהביתבגללוגםנוגעות.
ואתהאהבהאתדאיתיכיהאמת,אתלהסיפרתילאביחד,שישובת

לשם.להגיעכדיאחדמישהוונהייתיבשבילי,רוצהשאניהיופי

הספד,מביתאותיהוציאשליכשאבאנגמד,זהשכליוםהגיעאבל
בבנייןעובדיםלשיהאחיםכלכיעובדות,ידייםלהחסירלאכדי
לדאותהפסקתיככהמכלום.אחדשאהיהלומהקטנים,שהםמאז
לביתללכתרוצהמיכיטוב,היהזהובהתחלהשלה,ואחא~ד Qאת

חבריםעםהסתובבתיגבר,כמובבנייןעובדתינע;רכשאתההספד
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כדימזיעיםשלאאנשיםעםוחנויותרחובותדאיתי,שלאבמקומרת
מביתאותיהוציאשהואהצטערתימאוחדיותרדקכסף.לעשרת

בנייה.אתרישלנוודדבר,.שרםאותילשאלובליממני,ועשההספד,

אתלומדיםמחסומים,עובדיםדחוק,נוסעיםנורדים.אנחנו,ככהכי
שנותניםבכיסים,האישוריםעםמתחבאיםזזים.שלאאלהשלהשפה

לנסועשאי-אפשרבגללאבלבעיר,שינהזמןבליעבודהזמןדקלנו
וישלנו.שמסדריםאיפהישניםבזמן,ולחזורלכפר,חזרהיוםכל

לזוזבליבעירונשאריםבמשטרה,הלילהאתלגמורשמפחדיםכאלה
עלדודמגןשרשרתעליתולהאנימפחד.לאאניאבלמדי,יותר

לבלותהחבריםעםויוצאשלהם,הצבאשלחלוצהלובשהצוואר,
הראשונהבפעםכשראיתיכיוהחולצה,השרשרתעםככהלים,או

שווהושזההזדמנות,לינתןשאלוהיםהבנתיהים,אתשליבחיים
הים,אלפנימההראשאתהכנסתיהסכנה.שלהאלההמשחקיםאת

ויורדות,עלרותשליהנשימותעםיחדמעליהגליםאתשמעתי
גדולמעלוםחלקוהייתיריפה,שקטהכחול,העולםעלהסתכלתי

בא.אנישממנומהכפריותר

ונקיערוםלבד,שםלישוןפתאום.שקיבלתימשהוהיההבונקרגם
ובלילהצמדבשמיכתעטוףהעבודה,מרעשרחוקמקלחת,אחרי

עדיחדשלנובנשימותא~ר, Qבשרבנזכרתיהזאתבדממהרקהשקט.
היפה.החצרהנקיים,הבגדיםשלה,השיערהכל.וגמרבאשלהשאח

Q ,רופאהלהיותללמודלאירופהונסעהתיכו,ןסיימהשבטחא~ד
יותרעדובשמיכהאותיכיסווהכעסוהקנאהשאהבה,החיותשל

שלדלתכמוהאטוםהבונקרחלןועלוהסתכלתישמעלי,מזוכבדה
מולחםמוט-גדלוהוידיתהבולטיםהברגיםעםלתמיד,סגורהטנק

לשמיכתמתחתקבורהברכיים,אתלילשבורמאייםבלחלחתיכת
הזההחדרלומרותמשתנה,שלאאחתאותהתמידהאלה,החיים
שאיןהרגשתימכאן,יציאהדרךעלבשקטלחשובכדילבד,לישנתנו

הדבר.אותושהבלללכת,לאן

כיהחוצה,מנהרהכמונוספתהזדמנותהגיעהאחד,יוםאזאבל

בחוץ,קפהוהכנולעבודוכשסיימנושוכח,לאאבלמתמהמהאלוהים
פתוחהחיתההבונקרלדתשלי.בדירהנשיםשלקולותפתאוםשמענו
אמדרשלי.הבגדיםואתהצמדשמיכתאתהמזדון,אתמבחוץוראיתי

משמדאומהמשטרההאלהשהנשיםבמרתף,שמתלאלמהלי,
החבריםשפופים,ישברוהםהאישורים.עםבעיותשויהירהגבול,

לרוץ,הכל,לזרוקכדיקפיץ,כמרמתוחיםקפה,הכרסותעםשלי,
הבנייןשלהקיראלהתקרבתיאנירקהבתים.ביןלהסתתרלברוח,

בחלוצהאדר,ךשיערעםבחורהראיתיהחלוןדרךאליו.ונצמדתי
עםכשהלכההעקבים,אתשמעתישלה.העינייםאתראיתילבנה.
אתהארונות,המנורות,אתהחדרים,אתלהוהראתההשנייההאשה
בסדר.שהבלשלילחבריםוסימנתיוהמטבח,הסלון

החבריםעמדווממלוהחצר,אלהחוצהיצאוהםבדירה,הסיורבסוף
כמועליהםמסתכליםוהקפה,הסיגריותעםהגדרעלנשעניםשלי,

שלקנהשלהםבסוףכאילושמתמקדותועינייםקטןבחיוךציידים,
במהירות,מדברתאותהשמעתישלהם,הזההמבטובגללרובה.

הםכיהברביקיו,ועלבחצרלשיםשאפשרהעציציםעלמסבירה
והיאלגוף,להםשנצמדרובהכמוהעינייםעםוהסתכלוממולעמדו
ושמעתיהקירמאחוריעמדתיאניורקמשם.וללכתלסייםרצתהרק
אנידקמחר.גםהדירהאתלראותרוצהשהיאלה,אומרתהאשהאת

המשיכודקהםבבוקר.שובלבואקובעותהנשיםשתיאתשמעתי
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התחילוהםהלכו,הנשיםוכששתילוהסתכל.ציידיםכמרשםלעמוד
אחדבהם.להתגרותצמודותבחלוצותשבאותהשרמוטותאתלקלל
ביפו,מתנהלהתקנהלךלו,ענהומישהויפה,הצעיהרשהבחורהאמד
לאשאםאומד,אחרומישהוצוחקיםהוםלים.איתןתבראהיאאולי
מאחודיפהמלכה,שלארוחהלהלבשליכולהואלים,לבראתרצה

כאילובפינה,שטרףשמונחהגדלובסירובועטיםצוחקיםוהםהבניין.
הסיד,עםאותםרואהבצד,עמדתיאניורקמאלומיניום.כדורגלהיה

העינייםעלוחשבתישלהם,המלוכלכותהנעלייםעםבובועטים
וידעתיבטלוויזיה,הזמרותכמרדקרתגבותומעלוכהות,יפותשלה,
וסגדתילישון,הולךשאניאמרתיאזאיתם.לצחוקלייעזורלאשזה
בתוךוערוםנקיושםשלילחדרואזלהתקלחנכנסתיהדלת.את

ומחבקאליבאהשקטהלילהאיךהרגשתיהכבדה,הצמרשמיכת
גדולשערראיתיהזה,הונעיםהגדולהחוםובתוךאמא,כמואותי

דדנו.להיכנסרקושצדיךלי,פותחשאלוהים

אחרתאבלשעולה,חדשיוםכמולמחרת,בנוקדנפתחהשערכי
מהטלוויזיה,הזמרותאחתשלשירלעצמישרתיהפעם.עלההוא

שישייוםשלאלההנקיים,הבגדיםאתולבשתישובהתרחצתי
יפההוייתיאחוהרהשיעראתלקחתילכפר.חזהרנוסעכשאני
דאולאאבלבחזית,הצבעעלעבדוכברשליהחבריםכלומסדור.
שיבואולנשיםוחיכיתיסיגריות.לקנותשהלכתיחשבובדירה,שאני
הדלתאתפתחתיבלדתדפיקותוכשהיומגיעות,אותםששמעתיעד
אזאני,מילהביןבליהכהות,העינייםעםעמדהוהיאשלי,הדירהשל

זההבית,בעלמטעםשאניואמרתיקדימההידאתזרקתיבמהירות
לבניין,באיםכשהםאומריםאנשיםששמעתיכמולה,שאמרתימה

מהתיוו,ךשהיאוענתההידאתלילחצההיאהבית.בעלמטעם
אתשמעתיאמרה.היאאישור,הדירות.אתלהראותאישורלהושיש
ונוצץ,כבדזהבכמרבכיסשליהעבודהאישוראתוהדגשתיהמילה
האצבעותחוםשלי,בידשלההידבגללמטורףמכופתאוםרץוהלב
שלהכיסמתוךהחוצהתזרחשהאמתהפחדעםיחדשולי,שלה

כדיאחורהצעדלקחתיאזמדבר,שלשורפתשמשכמוהמכנסיים,
למקוםלחזורכדיאחורהוכשהלכתיאליו,שנכנסתימהשערלצאת
חשבוהדירה,אלפנימהנכנסוהנשיםשלי,החבריםעםבאתי,שממנו
מכובדות.נשיםכמופנימה,להיכנסמקוםשנתתי

רכלהמנודותהמפסקים,הברזים,עלמצביעהלכתי,רקובהתחלה
לחצתיוהבלוקים.המזויןהבטוןלתוךדחפתיבעצמישאניהדברים

לאלוהיםמתפללכשאניהלכתיהתלויים.השירותיםשלהכפתורעל
ולפנינגמרווכשהחדריםולהשתנות,השערתוךאללהיכנסלישיעזור
הסלון,במרכזונעמדתינשמתיתחזור,לואשלימהדיהרתצאשתל,ך

קרקובסקי,ואדןוגברתשל 1925משנתהבנייןעללספר,הותחלתי
שלהם,הבןעלסיפרתימארוסה.שעלתהיהודים,סוחריםמשפחת

הבאים.לדורותהבנייןעללשמורשמחהואכמהועלקרקובסקייאיר
עלסיפוריםמספרהבית,בעליאי;ראתשמעתיפעמיםהרבהכי

תלאתהתחילהמהגרמניםשברחההמשפחהואיךשלו,הבניין
הסיפוראתומספרהיפה,בסלוןעומדעלי,הסתכלההיאאביב.
העינייםעםעליהסתכלההיאשלו.הומשפחהקרקובסקיאדןושל

הטלפוןמספראתלהנתתישהלכהלופנילי,שמקשיבותשלההיפות
אחתשלנוהאצבעותושובקדימה,שליהידאתהושטתיושובשלי,
קולנוע,שחקןשלבטוחבקוללהאמרתיזאתובכלהשנייה,בתוך

עציציםשלמפעליששליושלאבאסאחורי,טוניטוני,לישקוראים
סאמר.שלהאחשלהשםכמוסאחורי,טונימפלסטיק.



כיובלשישית,בשנייהרגםהארשונהבפעםטובהייתי
הקליינטים,עםבאהשהיאלופנילקבעו,התקשהרהיא

מהדהחלפתיבמקלחת,ארבכיודעצמיאתשטפתי
צרתהשהיאהדיחתשלהלדתאתי mסגהנקיים,לבגדים
פתחתי,באהשכהיאודקהמדחנים,אתהחבאתילאדות,

ביןעבתריאדה.אחדשאףלביפנימה,אותםהוכנסתי
להםי mרסיפהסלןובאמעצנעמדתיכךאחדוקדהחדרים

מה,זמןפתאוםושכהיהמאורסה.הומשפחההביתלע
איתרעוליתיהביתלעבללו,חיכיתיאוזהסיפוריםשנגמח

לשובשקטשם,עששינועץהצרפהאתלולהארותלגג
לעשלאותאותרשאלתילשמים,מתחתהלעיונה,הקרמה

שהיההזמןלעליסיפרהואוהזה,בביתלשוהמשפחה
מתר,שכבדאלהלעהאלוהשאלותאתאהבהאוילה
שאיןליאמדלשמים,מתחתהגגעללשו.ארמאאבא

כמרר mבאיךאותם,מעריץשהאואיתם,השבתותלו
אבלעכברשוים,להם,קארוככהכימאירופה,עכברשוים

אמדאפילומלכים.מעצמםשערוהתביישו,לאהםכאן
הועינייםלשה,השםאתאמדדוקפריהד,לשו,אמאלששהםאתלי

ילד.כמרובכהפריהד,לה,השםאתליאמדהגג,עלדמעות.היולשו
לשאוכדילשו,אמאלעיה,דיברשכהאונשברלשוהקלואתשמעתי
עיישה.שלי,אמאעללוסיפרתישרטהכמראותרחקורשאנייחשוב

במסךעלהכשהירחשלי,בחדדלבדכששכבתיבבונקרובלילה
הביתבעלשלהסיפוריםעלחזרתישוחרד,עמוקידרוהלילהחירור
שרבהשקט,בבונקרהסיפוריםאתאמדתידםבקלו , mלשכלאכדי

פעםאיטלקי,פעםשונים,ובמבטאיםבקלוותאותםאמדתישורב
השמותאלוכיפצ'ינר,טונינידו,רהטוניטוני,ליקואריםכיספדרי,

כיבקנאה,~א~דעלחשבתילאוכבדהזה.בעלוםשליהחשדים
עםשלהם,הבנייניםכמרשליהחייםמתךוצומחתהגאוהואתדאיתי

שלההעדיןהקלואתשומעתיבכרכבים,מלאיםבשמיםשנרגעהגג
ארת,ךאוהביםהלקוחותטוניבאה,אניטוניאלי,מתקשרתכשהיא

החדר,אתמילאגלדשליהוקלושלההסיפוריםעםדידהמכדתיטוני
גדול.קלונועשחקןוהייתי

שערביאהבווהםהסיפורים,עםיותרטובהייתיפעםרכלהימיםעבדו
מתוךשיצאההעידרעלבאירופהיהדויםשלהחייםעללהםמספר

עלמדברהערביאתלשמעולבאראטרקציה,כמרנהייהחההחלוות,
שלאלהשאמדתיוכמהיותר,להתקשרהתחילהוהיאשלהם,הדברים
התחילוהדבריםהדירות,אתתמכורהיאשדקכדיאחד,לאףתספר
אמדתיהזמןכלאבלליםללכתארתהלהזמיןורציתיהחצוה.לצאת
אחדרירםהגיע.לאמחדאבליותר,מוכןירתהטובאהיהמחדמחה

השםאתפתאוםשמעתילאחוד,הושיעדהיפיםהבגדיםעםכשהייתי
קארהשהיאזהטוני,השםאתשמעתילאנגמד.שהבלויעדתישלי
אחד,שםשמעתימוכשר.בחרדאתהטוניבאה.אניטוניאיתר.לי

ונוראיתשרדפתבשמשבכיס,האישורכמרהזה,השםעליזהרוהוא
להתחבאשאי-אפשרוידעתיכלרם,ברקררהשלאיבשמדברשל

הזאת.האמתלשמהשמש

עלי,מסתכללידה,עומדהקבלןאתואדיתישלי,השםאלהסתובבתי
הביטודקלי,הקשיבושתמידשלה,העינייםאבלשם.חיתההיארגם

לאריחאדיחבידייםי mהצמפעול,כמרשליבידייםשהנחתיבצרפה,
סגורים,עשדיםשניכמרהיו,לשההעינייםסגרוותאבללגרף.גרףכמר

הלטפונים,שהיה.מהכללעכלרםלילהגידבלילמטהמסתכלת

הפירוחם""סיפורומירח,טתי

שלוהידייםאתשםלאהאולידו,שםחיתהשהיאבגללודקהפגישות.
לעבהדו.שאחזרואמדוקדאותי,שעשרההרריםאתוקיללעצקעלי,

הסגורהעשרלידעשמדתיכמרדקרת,כמהעדרשםלעמדוהמשכתי
יותרלהיכנסלינתןלאשלהכשאבאאזוטוני,~א~דשלהביתשל
טוניאתהדגהקבלןאיךדאיתילעשרומבעדבניין.פלעונהייתיכי
הנעלייםעלנוטףטונילשהדםאתאדיתישלו.הכתףעלחבהעם

אתממנופשוטהאוואיךטוני,אתתלוההואאיךהקבל,ןשלהגדלוות
נגמד,שהבלליאומדחשוב,אנימהלשאלוובליהחשדים,הבגדים

לגמדי,מתהייתילשאבגללאבלמותר.רמהלעבדו,מתיללכת,לאן
וצריתישדפה,כמרהכעסאתהדגשתיבהם,שיחהאלההחזיריםכמר

עםאוזבפנים,כלוםעםבערדאותרלודאותלדק,הבנייןעללשפךו
כלרם,עשיתילאאבלעליה,לוךחשאפשרבלטהכמרלהשטיחאבן
לושירמהערלהתרחקלו,לושירמהערלהתרחקאומדיםאצלנוכי
אני,ככהכישורב.שרבלעצמיאמדתילו,לושירמהערק mלהתלו,

היפיםהבגדיםערםמלוו,משחקאניהרע,מלולשירובמקרםשחקן,
שצחקו,שליהחבריםאלחזהרהלכתיהזאת,מההצגהקתי mהת

קפהלךנביאאלוינסיהכמרהיוםבאמצעככהלבשוהלכתאיפה
יא-שיח'.מגש,עלמיפו

נתנושהםהממ"דאלונכנסתיהעייפותאתהדגשתיהעבדוהיוםובסוף

הבגדיםאתהודרתיטנק,שללדתכמרהכבדהחלוןאתפתחתילי.
עדרםונכנסתישאנחנו,הנורדיםשלאלהכמרונארושהתלכלכוהיפים

הקידותבתרךשכבתישלי.אמאשלהצמדלשמיכתמתחתומסריח
 mפתהיההחלןושלי.לנשימותהוקשבתישלהם,הבונקרשלהעבים
ערדאתמכיששלהם,היפההחצראלנחשכמרפנימהנכנסהוקוד
יכיששהקודכדיהשמיכה,אתמעצמיהודרתישלי.האמיתירתהפנים
אתליטפתישלי,דהשמיכהבקצהנגעתיובאצבעותכולו,הגרףאת

כיאיתי,יחדמלטפותשלההאצבעותעםהנעימה,החתלויםפרוות
מעט mרלנהקברלתוךארחלוים,לביתמשםלצאתהדרךחיתהזר

 •הפסקה.ותהיהעלי,~דדהמסךבכפר.

עטהפריאוראיןהנובלה"הברוגנית".שבםכלדגכותבתאדריכלית,-פנקסשיהר
ד. mהמאהקיבץובהצראתאורתארה
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נשרגונן 1

עלקטנותכבשיםהרבה

סבאשלהגרף

שחים-עשרה.אוצי mאחת-עשרהבןאזהייתי .'ובכיתהקדהזה

אניהכלבו.מנהלתלתפקידשליאמאאתבקיבוץבחרושנהבאותה
שלהםאבאאואמאאתרוציםשלאילדהאוילדשישחשובלא

 .בקיבוץטובהכיהמקוםזהכלבו.מנהליבתור
אבלשאהבתי,הדבריםכלהיההכלבועליה,מדברשאניבשנה
המתוקים.הדבריםכלבעיקר
שלתצוגהועליוארוךשולחןעמדהקיבוץשלהכלבובחנות

שלוחןהיהזהועגילים.וצמידיםשרשראותמיניכלזולים,תכשיטים
אמניםשםעבדולאהקיבוציות.בנגריותפעםשעשומהסוגמכוער,
מספיקומדויקות,טובותידייםלהםשהיוקיבוץחבריאלאגדולים
שליסבאגםהילדים.לבתינוערומיטותלמדפיםזוויותלהכיןבשביל
עללהסתכלאהבתילחלונות.משקופיםלהכיןהיהתפקידושם.עבד
לתריסשנעודובמשקופים,האלההחריציםאתעשוההואבההדרך

לפתיחהזזהיההחלוןשבתוכןעדינותעץמסילותמיןלזכוכית,או
סגירה.או

וזיעהגילוחומינגריםודבקשרוףאורןעץשלמיוחד,ריחהיהלסבא
אהבתי.שהכיהריחהיהזהבעולם,הריחותמכלחמוצה.
ענקיים,תקהרמאווררירקמזגנים,היולאחם.היהתמידבנגרייה
רעות.מבשריעטלפיםכמוסבא,ומעלמעליבאיטיותשחגובחליים,

הגופייהעםרקונשארשלוהפלאנלחלוצתאתמורידהיהסבא

בחלקיםשביצבצוהכסףתלתליעללהסתכלאהבתיהלבנה.הזו,
ש: mלעצמיאתמצאתילופעמיםשלו,והכתפייםהחזהשלהחשופים

הגוףעלקטנותכבשיםהרבהסבא,שלהגוףעלקטנותכבשיםהרבה
סבא.של
מאווררשלהרעשאותי.ישמעשסבאשבעולםסיכוישוםהיהלא

כךומפניחזק,היהמסביבשעבדוהחשמלייםוהמסוריםהתקרה
שמיעה.מכשיריכמושלו,האוזןבתוךנחוקטנים,צהובים,אטמים
העררעלאחדזיקנהכתםלאואפילושזופות,פניםהיושלילסבא
קישוט,כמושהןחשבתישדווקאהיד,גבעלנקודותקצתרקלו,היה

גבהעור.סרטןכמונוראדבראיזהשלתצואהולאכאלה,מנוקדות
למעלה.צ'יפסשוקולדעםאנגליתעוגייהכמונראהשלוהיד

הטריטוריהלאזועשה.סבאלאזהבכלבו?ההוא,השולחןמקום,מכל
שלהבוקרבארוחתאיתרשישבתיהפעמיםבאחתהסבירהואשלי,

שנימולעץשרפרפיעליושביםגבריםשניכזה,טקסמיןהנגרים,
וגבינהקוטג'ועליוכשלוחן,שמשמשנוסףכיסאביניהםגברים,
גסשמלחפרוסותועגבניותחרסינהמלבןעלחמאהוגשוצהובה
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אושונייםבטריותם,בוהקיםרחוצים,שלמים,ומלפפוניםבהןנספג
אחיד.מקמחשחורלחםופרוסותזיתיםסוגישלשוה

השחורהקפההיהההן,הבוקרארוחותבזמןלוחיכיתישתמידמה
הואהפינג'אן,אתשוטףלאפעםאףאניפתילייה.עלבישלשסבא
טובהקפהככהיותר,מלוכלךשהפינג'אןכמהכיוהוסיףלי,הסביר
שלהשומןאתישעוד,הסבירהואשליהשואלותלועינייםיותר,

קפהשמכיניםפעםבכלובעצםהמתכתי,בפינג'אןנספגהואהקפה,
מקבלבעצם,וככה,הקודם,הקפהשלהשומניותאתמקבלהואחשד,
שלו.הטעםאת

היהכמבוגר,גםאבלכילדשלי,האמיתיוהעונגטוב,היהגםהריח
התהליךאתלהרגיששפתי,אללהגישםהשחור,בספלופליםלטבלו
הוופלדפיאתלגמרישפוררוודיברההתפרקותמיןהוופל,שעובר

הרגעהדקיקים.הדפיםשביןהשוקלודשכבותאתהמסוובמקביל
הלוגרגריקפהשכתמיהנמס,הוופלביןהמגעשלהזה,המדויק
דיזהאזלהגדירו,מילהמחפשאנישכאשררגעהיהאותר,עיטרו
אושר.לזהקוראיםפשוט,

מהלועהעץ,משטחיאתשמחליקההזו,מהמכונהרחוקלאישבוהם
שמקשטקדאיףכמווזהובהנעימהנסורתעץ,שבביעפושלה

אוהבאניהיוםגםהנסורת.אתלהריחאהבתיערביים.ממתקים
הקרזלואתלהרגישהידיים,אצבעותביןאותהלמלוללהריחה,

ורוד,אףעםלבנים,לעכבריםמצעבתורעליוחשבתישכילדשלה,
אח;ומסוגקחולמדמייןאניוכגברזכוכית,אקווריוםבתוךחמדו,
גוף.שעדותשל

שהודבקועץשלפירוריםמזויף,מעץשולחןהיהבכלבוהשלוחן
הצבעים,שמכלהאדום,הפורמייקהלוציפוילדיקטמילויושימשו

שם.מתאיםפחותהכיהצבעהיה

אדומותחלוצותללבושאותנוהכריחובמאיבאחדשגםנזכרתיעכשיו
התחתיתבעירוצפופותהמוניותבתהלוכותאדומיםבדגליםלונפנף

רציתישתמידויפו,ואלבניהעצמאותברחובותבעיקרחיפה,של
האנשיםביןלשייטוהרועש,העצוםבקהללהיעלםמהם,לברוח
ניסכם,ואדיאוסליבואדישלבסמטאותלהיעלםמעליהם,ולרחף
כיכרשלהוחומוסיותהוורדיםמיעםהוקפההפלאפלאתלהריח
שלערימותעםענקינחושתמגשעלשהתבשלהוהמג'דרהפריז

החלטתיממששלאותבליןטחוןופיסטוקגרוסיםושקדיםצימוקים
בהרט,אוהב,אנישמואתלהגותמקוםומכלשונאאואהובאניאם
ומכנסינרגשלובמהירדופקעםהולךהייתיוככהואט,האבה

זוכרלאואניבכיתי,בכיתי,כן,מפויחת,אדומהוחלוצהקצריםחאקי



שהולךשחים-עשהראוצי mאחת-עשהרבןילדמה,בגללאפילו
וחזיותלבניםותחתוניםוסדיניםכביסהוחבליאבןבתיביןבסמטאות
ואבקתהוודריםמישלהמחרמן,הזה,המתוקבריחמלוומתנפנפים
הזאת,מההגייהלרגעמפסיקלואצעדיו,מחישמתנשף,הכביסה,

ואט.האבאואט,האבאהאוטומטית,

בנגדיה,סבאאתביקרתישבנוקדאחדישנה,אותהשלבמאיבאחד
ישקצת,תחכהנו,חשבתי,אזשם.חיתהלאאמאלכלבו.נכנסתי

למצעדהכיתותכלאתלאסוףיבואוהצהוביםשהאוטובוסיםעדזמן
המנוגדתהאשהבכלבוחיתהממניחוץבכלבו.הסתובבתיבחיפה.
הכלבו.שלבמחסןדבריםמסדרתאותהדאיתיאמא.עםשעבדה
שהובילפתחהיהוהקופההאדוםהפורמייקהשולוחןללדפקמעבד

שבעים,אלוימש, mשישיםבתאשהשם,עמהדהיאהמחסן.חללאל
הלצופן,מעטיפתאותםמוציאהקלובים,עלחשדיםבגדיםוסידהר

עגלתשלסורגעלותלוהחשדה,מחירמדבקתמצמידהמיישרת,
שאתעץכמכננתלוכודלאחודאסוףהיהלשההערמוניהשיעדבחל.
שהכנסתיובזמןבאף,לידגדגזההיטב.תי mהשלההמהגוניריח

וגםמשיכהשלכזו,תנועהבמיןהאףאתוכיוצותילנחירייםאצבעות
אבלכבדשתיגמרמעצבנת,גםאבלנעימהתחשוהשעורהרפחיסה,
אותו.דאיתיפעם,אףתיגמרלשא

עשרותרקעעלויניל.תקליטשלדגםעםמפתחותמחזיקהיהזה
עשויעדיןסטנדעלקטנהבתצוגהתלוייםשהיוהמפתחותמחזיקי
הוגלדוהעגלוה,התקליטצורתבגללדקלאבלט.מאדוהאונחשות,
עטיפתשלתמונהחיתההמיניאטוריהתקליטשעלבגללאלאשלה,

דודורהבדדיו,ניגןהזמןשכלהשירעםפלוים,להקתשלהתקליט
הר.הרהרהרדו,

המפתחותלמחזיקשליהאישוניםביןהמפגששלהזה,המדויקברגע
ובקבוקיופדימודפדיגתלשהמיציםומדפיהמתוקיםמדפילבין

אלמהיהרידשלחתיהמבוגרת,באשהלבהייההכתומיםהקינלי
אותובדודתיקופלנו,וסטיואדטסאמדסאבדיסטינג,שלהתקליט
בסעדהנכנסהשאמאברגעובדיוקבצרוד,שהיוהמחזיקיםמשאד

המכנסיים.בכיסאותוטמנתילכלבו,

החלוצההשנהגםניסנס.בוואדיהייתישוביותרד mמאאחדותשעות
אהבתילאחיעה.מדמעותומפויחתמיחעתחיתהשליהאדומה
מהד,להתקדםלרוץ,לעוף,רציתיאותי.עיכבזהומצעדים.תהלוכות

משמאלמאחודה,מקדימה,אנשיםהמוןהיופלויטיותובתהלוכות
לכוד.הדגשתי .ומימין

וב mשלהערבייםהאבןבבתילהבחיןיכלותיבושפסעתימהנתיב
אשמהשלריחחיפה.עירייתשלהמשופציםובמבניםשוקדיחסן

ממיםבהם,ופשטלנחיריהתגנבסביבי,הסתלסלאותי,לפתשוקד
שלחיזיוןבאאחריועדינים.שעדותעשביומרססקשיםנלזתגושי

מחשדמעודדבאיטיות,מקומועלחגומבריקשחודוינילתקליט
"התקליט"בחנותלכן,קדוםשבעוותכמהשנבטהאשמהדגשאת
התקליטאתוקניתיהגדולאחיעםהייתישם , 11הצרלוב mשב

שם,עמדנוהחיפשויות.שלהכפולהאלבוםהיהזהבחיי.הראשון
טיפוסאחדמגיעיםאליההישן,הבנייןשלהשנייהבקומהואני,אחי

עולעליהןמעיקיםעצובסקסשלוריחשחשכהטחובות,במדרגות
שלמגעבדוכנים.שסדורההתקליטיםתצוגתאתבוחניםבהן,ההלוך
התקליטיםביןחצץבהירקרטןובמזנןו.כריכיםכמולהם,היהניילןו
למהדם:בקלושאלתיואניוזמרות,זמריםאולהקותלששמותעוליו
הלוידייניליוגםאותי,t;כקןדזה ? The Beatlesלוא Beatlesכתוב

לואהפרטישמהלפימקוטלגתהשלוח,ןבאותושם,חיתהשחיפשתי
התקליטאתלקנותאוכלשלאבדודהיה . Holidayהמשפחה,שם
עלכתובשהיהממהחצישקלים, 25לינתנוואמאאבאהזה.

בורקססמיאלצבולגריתגבינהלבורקס 25עודוהכפלו,התקליט
תכננתיכהביןלשםפריז'בכיכרחומוסארלצדכןהמשבירשמלו
שלי,בעינייםהזגרגיתיהמבטאתדאההאובכרמלית.אחיעםלהגיע
שללביתשנתקשרהוציעהזה,התקליטאתרוצהנוראאנישאמה

שם,זיהיתיאנילחץגםאבלדאגהחיתהאחישלבעינייםההודים.
לילנכרתיתחיללאשליהתינוקשהאחדקשיט,שאמדה,הבעהמין
מבלחחרגהטלפוןנשעןהחנותבאמצעשעמדבטןועמודעלכאן.

הכהחלודהשלריחעכוהר.אליפטיתפלסטיקהלוביתעםידקדק,
שומרבזהירות,ביצעתיהחיוגפעולתאותאליו,כשהתקרבתיבי

ענה.לאאישההרריםשלבביתהחוגה.שלהמסוכנתלכידתהמפני
לצעיהדיצאבטחאבאהצהריים.אחדששארחמשחיתההשעה

חיוגשלצליליםלתשובה,מחכהעדייןלאחי,אמדתיבגבעות,
השכנה.אצלבטחאמאהוספתי,אומא,הראש,אתלימנפחים
מהזה,עםונגמורנקנהבאויאללה,אמד,אחיהשפופרת,אתהנחתי
באמצעעמדנוכבדיותרמאוחדדקרתכמהובאמת,יהיה,שיהיה

m שללוגועםאפודהשקיתהותקרההחשיךשבינתייםהרצל,רב
שעןואתאדיתיהרחובבמרדדהרועדת.בידי"התקליט"שלאדום
הנביאיםהרצלהרחובותשבפינתהמרכזיהדאורביתשלהענקהקיר

נזכרתיהשעןו.מכירןוהגיעומאפיםכבששישליקשלוריחוהחלוץ,
התקליטאתשהפךזיכרןוארמא,אבאשלהמעצבןהקוקייהבעשןו
אזהכרמלית,אתנפסידשלאברא,אמד,שליאחומעיק.לכבד

נחשלאספלט,מתחתהכרמליתאתמדמייןלידו,והלכתיהתעשתי
הצהובהלעואלבדךדהעיד.בבטן mרבכבמהירותל mשזאנקונהד
והדויה,אפודהעירשלפעורותשפתייםהכרמלית,שלוהמקושת

באוטובוסלנסיעהדקלאוכל,כסףלנראיןשכבדקלטנואוניאחי
אמדתיאזלכרמלית,שקליםחמישהלאאפילוהביתה,פריזמכיכר
 182בדיוקסיפור,לאזההמדרגות,דדךלכיכרנדדבראלאחי,

פניוואחי,פריז,לכיכרעודהונביאיםשוקדיחסןמפינתמדרגות

מאי-יוני
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1 
הביטלחייו,עלשש-עשרהבןנערשלופצעוניםשערותעייפות,

זההשתגעת,אתהאמר:זאתוגםזה,אתלךסיפרמימופתע,בי
ללכת.המון
תקליטאבלאי,ךאבלשאלוכאשרגםכלום,גילינולאואמאלאבא
באותוכפולתקליטמצאתםאיךאזשקליםוחמישהעשריםעלוה

זהעבוריהחיפושיותומאזמבצעים,עלשקרמרחנואזגםהמחיר,
מוצמדומפותל,ארוךשקרגםזהדואר,ווינדינגאבדלדנגרהרקלא

כמוהשדרה,ועמודוהגבהצווארמחוליותואחתאחתלכלבאטבים
כביסהחבליעלהרעה,ההיא,ברוחשמתבדריםמוכתמיםתחתונים
בה.גרתישפעםבשכונה

ארוחתהכנתשעתחיתהזוטובים.ריחותביהכוניסנסבוואדי

אבלהערביםשלהפרטייםהספרבבתישלומדיםלילדיםהצהריים
במטבחיפתיליותעלבישלוהתחתיתהעירשלהקטנותלמסעדותגם

שלאנזהרמהר,הלכתיהטחובים.האבןבבתישנחבאוהנירוסטה

משנירחשהפעילותהסמטאות.שלהאבןמרוצפיבשביליםלהחליק
המתרחשאתוסקרושרפרפיםעלישבוזקניםהמרוצף.השבילצידי

הרחובאלושפךהכניסותמאחתיצאמישהוסיגריה.עישנוברחוב,
היההביוב,שלהדוחה,המעופש,לריחשבניגודזוכראנימדלי.מים
רצפה.סבוןשלטובריחלהם
ברזלוגדרותגרגירםעציצימלאותאבןומרפסותכביסהחבליבין

הים,היהזהקערים.מעיןכחלוים,בהבזקיםהבחנתימעוטרות
מתנשם,מתנשף,מהר,הלכתיואנינראו,הםאףומכלוותמנופים

בשפתייםנתקלשלאומההלחי,בזיעתשנמהלודמעותזלגומהעיניים
והחזההחלוצהאלהותגנבהצווארבמורדהמשיךפשוטלגרוןונכנס
כשנחזורשבערב,שידעתיהמכנסיים,שלהעורבחגורתונעצרוהבטן

ועור.זיעהשלחמוץריחמיןאותה,גםואריחאותהאורידהביתה,
להריח.אהובאני

עצרתילנזירותהספרוביתמהאריאלעבדקונדיטורייתשלבפינה
שביןבבשרליכאברעב.והייתייבש,היהשליהגרוןוהתיישבתי.
אותי.דקרהואהמפתחות.מחזיקהיהזההרגל.להתחלתהמותניים

עטיפתשלהצבעוניבמשלושקופלנווסטיוארטסאמרסאבדיסטינג,
במיןנזפואלאדו,דודורהההוא,השיראתעוררולאכברהתקליט
נו.נו,נו,התרסה,

שלוריחותבמגאפוןוקריאותאדומיםדגליםעכשיו,עדשהיהמהכל
והדברהיה,כלאנמוגהכלחלקות,אבןומרצפותערבייםתבשילים

אשמה.גםכךואחרבושה,היהרגעבאותושחייתיהיחיד

זהאתלהחזירמוכרחיםרם,בקולחשבתיזה,אתלהחזירמוכרחים
ביזיון,הראש,אתתפסתימשהו,שחסרתגלהשאמאלפנילכלבו
מהכלבו.גונבהכלבומנהלתשלהילדביזיון,מהר,חשבתי
בחולצותערביותילדותעשרותשלהתנועהנגדורצתימהרקמתי

יצאושבדיוקספר,ביתסמלעםמכופתרות,וכחלוות,מעומלנות
אתמציפותלבתיהן,ורצומהשיעוריםג'ינסובחצאיותברעש

פמפלונה.שלבפייסטההשחוריםהפריםכמוהוואדיסימטאות
ניסנס,מוואדייצאתיבמאי,האחדתהלוכתשלהסיוםלנקודתרצתי
ולחניוןהמכסולביתפלמרלכיכרומשםהעצמאותרחובאתחציתי
שלהאמצעבקונפערומכעורותתעלותבנמל.הרכבתתחנתשל

ציבוריותעבודותמחלקתפועליפניעלחלפתיואניהעצמאות,רחוב
מטיליםמגוחכיםהבנאיברבכובעיכתומים-זוהרים,וסטיםעטויים

האוטובוסיםראיתי:אניזאתוגםהמחוטט.האדום,חוטמםעלצל
כמוחוםוהאדוםהיםמישלהכחלורקעעלבלטוהםשלנו.הצהובים
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והמנופים.הקונטיינריםשלעגבניותברוטבשעועיתמרק
בכמהרקממניצעירהחיתההיאעתליה.לידישבתיהביתהבנסיעה
שאניחבלקטנים.שדייםלהלצמוחהתחילוכבראבלחודשים,
עםבכיתההראשונהכשהבתדווקאלעצמי,חשבתיומזיע,מסריח
נסורתמלאלךישואמרה:עליהסתכלהעתליהלידי.מתיישבתציצים

קרה,מהאבללמה,אבלשאלה,והיאלבכות,התחלתיהראש.על
ועכשיואותו,אוהבשאניכמהשלי,סבאעלחשבתירקעניתי,ולא
יתביישהואהמפתחות.מחזיקאתגנבתישאנייגלואםיקרהמה
משקופיםמתקיןאותולראותלנגרייה,יותרשאבואירצהולאבי

שלו.החבריםשולשלוהבוקרבארוחותרכילותולשמועלחלונות
וככהשלי,החבריםשלההוריםעלדבריםמיניכלסיפרותמידהם

יאירלמהלהסביראפשרובעצםכולם,עםשוכביםשכלוםלמדתי
הידאתליהחזיקהעתליהשלהם.להוריםדומיםממשלאאיתןאו

נסענוככהשלה.הידבתוךשליהידעםטוביותרהרגשתיוחייכה.
והידהלחיים,עלהתייבשושליהדמעותומומים,שעה,חציבערך
עתליה.שלהידבכףהזיעה

ראיתי,לקיבוץהכניסהאלומתעקללטבעןושעלוהמהכבישכבר
חשבתי,הסוף,זהשלי.ואבאאמאאתהמטונף,האוטובוסחלוןדרך
מחזיקאתלהוציארציתימשהו.שחסרגילתהמהכלבוהזקנהבטח

אלוי,מהחלןולזרוקלעתליה,לתתמשהו,איתרולעשותהמפתחות
זהדהר.שליהדופקהעור.דמוייהאוטובוסמושבישלבחריץלתחוב

כףבתוךנשארתיאניורקקמוכלוםעצר,האוטובוסמדי.מאוחרהיה
שלהתחלהגםאבלופחדבושההתערבבושליבבטןעתליה.שלהיד

עדככהשנישאררציתיתקום,שהיארציתילאבעתליה.התאהבות
ילכו.ואבאשאמא
אתלההויהשלי,הידכףאתנחיריאלהגשתיקמה.עתליהאבל
לקראתהולכתימהאוטובוס,בזהירותידרתיקמתי,עתליה.שלהריח
למה.הבנתיממשולאנקיים,בבגדיםלבשויםהיושניהםואמא.אבא

במאי.האחדלהפגנתנסעשלאמיכלכמובעבודהשהםחשבתי
אבאשלה.הקטןבתיקושמההשמשמשקפיאתהורידהאמא
מחזיקעלשיגידוממהפחדתיכלום.אמרתילאאליו.אותיקירב

המפתחות.

ידהמפתחות.מחזיקאתעתליהבתוךשחיתההידכףהרגישהכעת
תקליטשלהפוצעהפלסטיקבמגענאבקתבכיס,חיתהשליאחת

המצח.מעלהשיעראתהסיעההשנייהוהידהקטןהוויניל
זזוומשםעליההסתכלתימשהו.לךלספררוציםאנחנואמרה:אמא

נמוגהבעתליהההתאהבותרעדתי.אבא.שללעינייםשליהעיניים
סליחה.לאמא:ואמרתיהמפתחותמחזיקאתהוצאתיהיא.אף

כזהבדיוקישזה,מאיפההיי,אבלבהפתעה,צחקההיאהיי,אבל
סליחה.נו,די,אמא,סליחהשוב,אמרתיואניבכלבו,
רגע,תקשיבחמו,דתקשיב,ואמר:הכתףעלידלישםאבאזובנקודה

סבא.זהזה,אתלהגידאיךיודעתכךכללאאמאסבא,זה
קולטפתאום,צעקתיסבא,עםמהנו,ממני.רוצהאבאמההבנתילא

אצלוהייתיסבא,עםמהמהכלבו,גנבהעלכאןמדבריםלאשבכלל
בנגרייה.בבוקר

סבאטוב.הרגישלאהואבצהרייםמבין,אתהאבליודעים,אנחנוכן,
 •מת.סבאמבין?אתהמת,

בכתובים.ספדמתוך

כמולעוףהראשןוספדוחושים.הכותבשמיעהלקויעצמומגדידנשרגונן
לואהדתלספרותגןרמתבפרסזכההזמן>אותד; mהמא(הקיבוץבימןרברב

הביקורת.



עלוןצדוק

המרקחתוביתהרופא

אניהחלוים.מקופתמחודקתבפינההמרקחתביתשכןדנותשנים
שמאהמקוםנמצאהיכןהרופאאתלשאלוהתביישוהודיכיזוכר
מצדו,הורופאאלה,כגןושאלותעללענותרופאשלמכבדווזהאין
אףהמיעדאתלהםמסדלאזאת,לשאלורצויםהודיכיהביןאםגם
התשובה.אתידעידעוכיהיהשבדודפיעל
הבליטואפובקצהמונחיםשהיוהומשקפייםרופא,אותוהיה mקי
בלטדוחוקודאותו.שאפפהלסמכותיותותדמופניובהירותאת

בענייניהאומצויכיהמפורסמותמןזההיהנשכח.לאדשוםוהותיר
מצויכימרפאתו,באישכנינו,אלצה mדונוספתתחשוהאךרפאוה,

שלשבדומוענייניםאותם-אחדיםבענייניםגםמכלוםיותרהוא
ואם-כשכמותםלהביןמסוגליםאינםכיסברושוכנינושהודיעלום,

נמצאהיכןכגוןדיומא,בעניינילשואלוראוישאיןהדיהדבר,כך
המרקחת.בית

אלהחלויםמקופתדרכיעשיתיהימיםובאחדשנים,עשרותחלפו
אחדותתרופותלהביאמנתעלבעינו)נותר(שמיקומוהמרקחתבית

וההדודיםבדרכיהלכתיעציהד).רופאהאצלטופלו(שעתהלהודי
מחלותינואתהןשתואמותאיערכיצדיצןר;מיתרופות;מהןפקדוני:

עלהםחשוביםמה-לתרופותוביחסםבהודיגםההדדתיומיחשוינו.
שמחיםהאםהומים;הלחםכעלעליהןהםשמחיםהאםאדוותיהן;

אלעצמהאתמתאימהשכמוההוויה,נפלאותיתדכעלעליהןהם
הובילוניהוהדודיההדדתי,כךנפש.סיפוקלנולהסבכדיצרכינו
בהןדאוההואגםהאםהתרופות;עלהואחשובמהרופא.לאותו
רופאיםאותןהפיקוויעדעמלבדובכיהואסבורשמאאואלמתת

m היום.מעשיוומההואהיכןובכלל,ממלוחים;וקדים
מדשם.ובידובימיםבאאישאליניגשבדרכי,כךמהלךבעודיהונה,

כבודומפנילעזהר.)לשאלוברחובאנשיםאליניגשיםדנות(פעמים
ראשיאתאליווהטיתיקרבהלאותבזחעואחזתיזהקשישאיששל

אניידועאםעייףבקלושאלניהוואשאלתו,אתלשמעוכמבקש
אמדלו,הסבירואמנםהחלוים.קופתשלהמרקחתביתנמצאהיכן

לאתרו.בידועלוהאיןשקיבלההסבריםמןאךלבאות,
המסבירבעצמיאנימתרכזכישחשתיפיעלואףלו,מסבירהחילותי

אתביותרמשכו-ובאישיותוגופובמארה-בומאשדיותרלו
להתבונןוהצדיכוניפניובהירותאתשהבליטומשקפיולביתשומת

זהישישאיש-הספקמלביהסתלקאט-אטמקרוב.נו mלובבו
אחד.לואהואהוא.רופאאותולעזרתיהזקוק

בעלומנו,י mהכומהמקדימההשאלהעלדעתיאתלתתרציתילא
עצמולעחחדכילכךכיוונההמקהרידדקאם-מטרידהשאלהאך

בשאלתהאוניםוסד mהרופאאנוכי,הודי,חלקנוטליםשבוצירוף
לי.הניחהלאזושאלה-המרקחתביתשלמיקומו
יות mהכשלחריפותתחשוותרבות.מחשבותביחלפולילהבאותו

כפיחריפים,ילדותחיכדונותזו,בתךוחוזואחדזותקפוניומקריות
תערובתשובביונטעוביעלולהיות,יכלויםילדותזיכרונותשדק
הכוחמןיצואתשההוויהטובטוב,כיההדגשהקוטביות:הדגשותשל
שהטובטובלאטוב,לאכיהפוכהבהדגשהנתעדבבההפועל,אל

כילדחשתיבאחתכעבד.יהיהלאשהעתידצדומהלהפסד,סופו
הדאוהכמבוגדעצמיאתודאיתיכילד,עצמוהחשוכמבוגדממש
מאזבינשתנהמהותהיתיהמנוגד,אתהדואהוכילדשבוהילדאת

שהאמנתיצוננים,מיםידיכפותמשתיגמעתישבהםימיםאותם

ביןההבחנהאלצישמיטשטשתהיוםועדעח,מגןהיישרשבאים
אלעצמנו,אלינועדהוגיעוונסבוסבבומהשברתיהשנה.עונות
היומיומייםהצרכיםואלנקבים-נקביםחללים-חלליםהעשויגופנו

הודישלהאוניםבחוסרנזכרתיקלשו.סיכוילוולנואיןשבלעדיהם
עדעלוםשלשבדומובדבריםהידועהרופאשלדוחוקודמלואל

שדווקאדיומאענייניאדוותעללשואלומהםמנעהשבלבםשהבשוה
כיעדדוח,קודאותוהואפגיעכהכיעמוקותחשתיעמוזובפגישתי

בידינו.לסייעכלליימצאלאלעתים
וסייעתיבדרכושנקלעתיהרופא,שלהאוניםבחוסרההדדתיכך

וכייבשגרוניכישחשתיעדעיני,לנגדחליפותעלתהודמותובידיו,
אתפתחתיוכבילדותיהמטבח,לכיודניגשתיעז.צימאןואניצמא
גומעובעודיהצוננים,הזורמים,המיםתחתידיכףאתהנחתיהנח,

אףאלאהגוףצימאןואתדקלאאנימדווהכיחשתיבשקיקהמהם
עותי,דעבדונפש,וגוףאותי,אפףעשור-אוניםהנפש.צימאןואת

כולם-ההוהווויית mהעבדזיכרןוונעורים,זקנהובגדות,ילדות
לאחד.אלצינתעדבבויחדיו
ומבטימיטתי,בקצההתיישבתייותר.ושקולמעטרגועלחדריחזרתי
הציבשבוהנצחיהסדרואלמחלוניהנשקפיםהשמיםאלנישא
שכמוההוויה,מנפלאותהואזהסדרגםהכוכבים.אתאלהויםבהם

אוט-חשבתי,נפש,סיפוקלנולהסבכדילצרכינועצמהאתמתאימה
שאפף mדקודאותוהואלתקופתנו,האופייני mהדקודאליחזראט
המרבכיחשבתירופא).נעשהבגינו(שואלויבצעירותוהרופאאת

כיוםהומהרלאכילדמבטינקדותכיהאולומדאנייכלושאותו
להחזיקאנישנאלץליצדלי.צדזאתובכלאחרת,השקפהבנקדות

בעשור-אוניםהנפשאתהמדוויםשהמיםהמדגישכילדלאעתהבה
אךעדןמגןבאיםשהמיםמדגיששעדייןכמבוגדאלאעחמגןבאים
 •הכינרת.מןבאיםשהםיעדו

ספדוה. mופשיהדב mכירושלים,יליד-לעןוצחקשבכתובים.ספדמתךו
עריונותיואתשוחדשפינתהלשממשנתוהיונקדומן-ליוםעמדו-שניים

עמהד.בהצואתאודאדה-המחברבהגיגיהפילוסופיים

מאי-יוני
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סע,~רים ל~~מ:םך p1ךג
מ~עךל iJ~פ;ת~דפ;ת tfנ;מ;ר ך:ס;ע~~~דמ;רך;ר:ך

האשיעור

ף. 1סגסז;וי;תלל f;די~תא'?ל ה~~~ ש~יt~ה?~tיןל'א

וושיעור

 ,;פ 1ג 7~קרה~לסחנךרהדךק~~חיגת
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גדותעלשר :פאסאוקטביו
הוצאתניצן,טלמספרדית:הניי,ר

עמ' 170 , 2014קשב

משירי ) 1987-1935 (שיריםמבחר

 1914- (מכסיקומשורריבכיר

 . 1990נובלפרסחתן)ו 1998

מהדהדים;הז;הברחוב"צעדי

אתשומעאנישב;ןאח;רברחוב

 /שב;ןהז;הברחובחולפיםצעד;י

 .) 61עמ'(נאדואמיתי"הערפלרק

פנאםאוקטביו

הניירגרותעלשר
ןנ·צלס :ה•ררםפמ

הים,אלמוצאויזלטיר:מאיר
 , 2014המאוחדהקיבוץהוצאת

 'עמ 85

אורשראהלספרשלישיתמהדורה
רלוונטיהואועדיין 1981בשנת

כתמיד.

מאבחתהאמתמטטלת"בלילות;
: .. · ". ". : ---

 /ומסוכן.כבדישן;,משהו ;כמערפת

והמתכתמתכתו/כמו."מצלצל."הדם
('שחרועורקים"ורידיםדוןה qכמו

 .) 68עמ'ו 6חורפי'

רלטיזיזראימ

םהיאלזנזצא

החושים,שפלבלנדיאנה:אנה
הוצאת ,יצחקי 'במשהמרומנית:

 'עמ 73 , 2014לשירהקשב

 ן;ע~ג;:ח;לכמ;; קו~ך~;: ;י~~"
 ;ןק. ;ך~ןל~י;ת:כלואש;ך ;חול.ה
עמ'תנאי'י('משפט~~ילה" /~

24 (. 

המלצות
עיתווןןוו

הוצאתשמותי,כל :אמירדנה
 'עמ 136 , 2014המאוחדהקיבוץ

הכוללמבחרו 2013-1993שירים
דברוואחריתחדשיםשיריםגם

דואינובאלגיותקריאהבעקבות
 /מושהיתיגדולהו"אימהלרילקה.
שורות .;פניםהמתקראתוהדקות

כןפיעלאףברעייוהשקטושורות
אתמפרמה ;כןפיעלאףנועי;,

 .) 29עמ'כז'יפיעל<'ואףכה" r7wז

מיראדנה

שמונכיכל

.. ~ 

 ,העולםלידשעות :ברגיונתן
עמ' 116 , 2014קשבהוצאת

ישבנ;ןלאהדבריםיהיוכדרכם"לא
 ;הךסהערבקדושיםישלבמחיצתם
עלו ;שצעקותשעהאפליםבצעדים
איבדהעץ .11ל~נושלהמתחמבית
התכנסוהסוסים ;המיתיכוחואת

הפכההארדצליפת .;האדמהבקצה

('תרםהקדים.""החורףקרחו

 .) 97עמ'ו 1הישראליות'י

למשוררמחווה :יזרעאלייוסי
הקיבוץהוצאתמברסלב,נחמן

לשירהריתמוססדרתהמאוח,ד

 'עמ 62 , 2014

קדרשרתוכרויותבחזושמתרוצץ"מה

מהמהירותשמתפטראר;ךזה

רועיםשבר /חרשך'ה'ריהישלרו
המהירות"אחרישניםהארדסרסי

עמ' 2הקבצנים'יבשבעת('מעשה

34 (. 

הוצאתחיים,ציריפישר:גיורא

 'עמ 85 , 2014קשב

הכובע ;בגדיההיודחלילעל"כמר
למותהולכתאני .;ראשהאתבלע

 .;התחכמתייהלרכיםכולנו ;אמהר

ללכתוהמשיכהמה;ךהולכתאני

 .) 19עמ'('התחכמנר'י "ה~~ל

הוצאת ,שברים :עמיתפנינה

עמ' 72 , 2014ספרא

צוחקלא .;לודרמההיאאמרר:"הם
במשורה ;רשותהארכלברכהלא

 ~חתרםלאהוב.יכול ;לארמים.לחם
מרתףלפניורק /./בכאבוסגור

 ;.;כמרני ;לא ;אתבתייליכשאמרס
 .) 6עמ'('אב'ילהם"האמנתי

הפסטורליתבאווירה :ברקאייונתך
חושךאבןהוצאת ,העלמיןביתשל

 'עמ 73 , 2014

השירה /:ברוריםיתרונות"לשוא;ה

הכרריארגרפיה ,;לשמיםישרערלה
העשןפעלולי ,;סגנוןדורשתלא

נשפכותהגופות ,;בטבעיותבאים

ואפילו ;מרושלבחןהפתחיםמן
י('מירזיקל'קבוע"ההשתחוותסדר
 .) 45עמ'

 ,כחוללאכחול, :עצמוןצבי
20קשבהוצאת  'עמ 59 , 14

גם;יתפסיקשלא ;ברכיה"ערבה

 .;הדמעותיבשר ;וכברלהנג~ראם
הברכהולשפתככהמתאימהאת

 iל tv .לקב; ן~pז~ ,;ספסלעללסוכך
עמ'פארקונרף'י('עיצובצוחק"תור

38 (. 

בתנאיםשחרורמאירי:גלעד

 64 , 2014קשבהוצאתמגבילים,

 'עמ

 /:תלת-~~ריקלי~מרצד"בחלונות
אורניםאפר;ך .מטל~יםפלשים

: :• • :• T • • ' 

 ;שניותש.~עהעירי ;מבוארתבצדעי

מדףעל ;למכירהמיםמשרריניםי
משרבציםיפלנל ;שדרתמגותי'פז'

 י~~~ ;~ליל~~רר:~ל~רכה ;ת;ע~~
 .) 55עמ'ו 2קיץ'('חופשת "ר~ך~

ץהקיבוהוצאת ,שולייםחלפי:רחל
 'עמ 110 ,ריתמוסהמאוח,ד

 ;הדקהשבילרקזה /./תטעה"אל
שלהזר;י:r;ך ;הכסוף ;הרועד
המהסס ;המפקפק ;הב:שן ;החלזרן

נמ~ר" ~~זוחל 11ל nשזר ~שלי
 .) 12עמ'י('זרחר'

הוצאתשריקה, :בר-יוסףחמוטל

ריתמוססדרתהמאוחדהקיבוץ

עמ' 95 , 2014

עינייםתהיה ;חשוקינתחתןו"ברא

ירקותתביא .;אףלךאהיה ,;שלי
פניני;םגריסיאבשלאני ;מהשוק

כלעלשיצחק ;משותף~הנלד
 .) 55עמ'(שירהפנים"

בובתאברהם-איתן:רחלי

המאוחדהקיבוץהוצאת ,האשכול

עמ' 158 , 2014

ריקההבטוח;הלארץ"שבה
 ;מיליםענודותידיים ;מהבטחה

 .;רוחבענני ;אובדותאהבהשל
היא ;המתהשלהאבןמצבת
 /./ריקותאצבעותיההבטוח.הדבר

('אצבעותרוח"ככנפיאצבערתי

 .) 115עמ'ריקות',

שוקעותהארניות :וייסאורנה

כתובסדרתפרדס,הוצאתלאט,
עמ' 79 , 2014

ושלרשהשירים .ראשוןספר
מארדקרובאתעורר"אםסיפורים.

אקום .;בהםאגעכמעט ;לחיים

אזרוק ;כפכפיםאנעל ;גבוהה
 .;ברחובלגבריםאשרוק .;בדלים

 .) 65עמ'י 5('זרה'דעה"ליתה~ה

אותישתפגושלפני :קדריאוריה
 'עמ 63 , 2014כרמלהוצאתהמלה,

לא ;גולמית ;אותי"חשאירר
תרע;ה ;רגלכףכטביעת ;מעובדת
מאחור;ינחבאת ;החשוףבנטרן

הבית"לחורבן ;זכרגבר;הקולב

 .) 36עמ' , 23למידרתי'('בדיוק

~ 

ימאי-יונ

1 
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חבולים,קשריםאייגן:מייקל
הררי,ואוריפכלרעמיתמאנגלית:
עמ' 272 , 2014כרמלהוצאת
האמירקאיהפסיכאונליטיקאילשספח
עשוייםשמהםבחומדיםעוסק

אתחשדבארדמאידהחלומות;
דדךוריניקרט, .ביוןלשמשוגיהם

ומודרכים.מטופליםשלמקהדסיפורי
ילדותואתהמתאראישיפרקכלול

השפעותואתאייגן,שלהותנגחתן
חשיבתועלהקבלהותודתהבהדויזם
הקלינית.

שלאחרןואקורדלאנג:רהראלי
היהדוימהליצאוםעדויותילדות,
רשםידהרצאת , 1943-1941בהאג

עמ' 340 , 2014

ומחקריםיומניםקטעיזיכרונות,

היהדויםנאלצושבהמהתקופה
אחדנפדרים,ספדבבתיללמדו
 .בפישדסטאדטהליצארםהיהמהם
יומיומיתהותמדדוותההואדהשגדת

וגזרותיו.הנאציהכיבשותביעותעם

בלבדרחצישנהפעלהספדבית
לאחדאליושברלאהותלמידים

גירושהחלבר , 42שלהקיץחופשת
לנאנגהרראלילמחנות.הלונדיהודי
חוקרתוסופדת,היסטוריוניתהיא

באמסטרדם.היהדויבמתיארן

האבשלהקדומתאהובתוהפסיבי,
דדים mמשואסיריםפליטיםרגם

כךמתוךשונים;נפשייםבמצבים

החשדה.זהותומתגבשת

כנרת, ,ולואיסלילהגררסמן:חגית
 'עמ 207 , 2014ביתןזמורה

צעיריםראשהגברשלאהבתםסיפור
וליצור;להתקייםהזכרתעלומאבקם

הזרגבניבשניהנרעדהיצירהלהט
מציאותעםלהתיישבמתקשה
משכדהמורכבתצורכניתחומרית

וכר'.משדרתבנקים,דידה,

הצמחים,שתיקתמרשרן:לבנה
 'עמ 395 , 2014עובדעםהרצאת

לעבוהדסטדונטיתהיאתמר
קלות.נכההאחתשיהדסוציאלית,

היאבעלה,אתמאבדתשהיאלאחד
משפחתשלבמשתלהלעבדומגיעה
הגסביחסובתקלתהיאשם .במברג

תמוההבפעילותרגםמעבידהשל
העולםמלחמתלימיהמובילובסיפור
בהולכההשנייה

 ,זיכרןומחלפימרמלשטיין:שמערן
עמ' 149 , 2014פרדסהרצאת

היאבספרהעיקריתהתנועה

בתנעוהאםהזיכרןו,אחדההתחקות

ראםנהיגהארהדיםכטיפוסממש

"עלכאשדהמחשבה,שלבהפלגה
הליקוט,משימתמוטלתהקורא

עלילה.יצירתלכדיהופירושההרכבה
ההיפדהתיאוריםביןהמוחלטהניגדו

המעורפלהקשרםלביןדיאליסטיים
(גבנשימה"עוצרימתחרגעי ...ירצד

 .הספד)

הרצאתריאקציה,פינטר:משה

 'עמ 191 , 2014חדשהעמדה

כסיפורגםהמתנהלהיסטורידומן
מרגליותישראלהדומן,גיבור .בלשי

הויהקישינבמטבחניצל(מדגלויס),
מנהלהואיאסין.בדידלטבחעד

טיבלגילויאותרהמובילהחקירה
היהודי,היישובמנהיגיביןהאינטרסים

והמנהיגיםהעותמאניםהשליטים
המושבהרקעעלזאתכלהערבים;
ההם.בימיםרחובות

הרצאת ,ברשתדייגזמיר:ישראל
עמ' 253 , 2014מקרר

מאבדמברססאמריקאידיןעודך

דרכים.בתאונתוילדיואשתואת

חניכה.סיפורשביסוןדברוקלין",
סטודנטהואברוקליןאוןפייןגיבור
"נוףיגיבודיבחייו,מכדעתבשנהצעיר

לגברהנהפכיםונעהרנערהםהירח
שמדנית.דתיתבמסגרתלואשה

פשדייתשלנעוריםזיכרןובעקבות
לאהיריןושכללהלו,שחיתהאהבה
לישארלמגיעהואהופסק,שלארצוי

בתרארבנראחדיבחיפושיםופותח

אומם.

אורח,עוברתגררררן-קנכט:לידיה
עמ' 198 , 2014פרדסהרצאת

העובדתאחתמשפחהשלקודרת
ערדאמריקהדרוםדדךמפרלין
מתוארתכךבתךובישראל.לקיבוץ
היהדויםשלהגדלוהההגירהתנועת
אישינפשחשבוןרגםשעבדה,במאה

עצמה.המחברתשל

 :מאנגלית ,הביתהמוריסרן:טוני
הספריההרצאתבוגר,אלינרער
עמ' 142 , 2014החרשה

פרסכלתמרדיסרן,שלהעשיריהדומן
 .) 1993 (לספרותנובל
הצבאימשירותוחתרמניפונק

ששנילאחדקרבהלוםבקוריאה
משרטטהאולידו.נהרגוילדותוחברי

תיכדרנרתחדהדהתקפירדוףבסיאטל
הלודתו,לעירצאתועדמסריטים.

העשריםבתאחותוחייאתלהציל
עםלהתמדודאותרהמאלץבמסע

 .לחייםולשרבהזיכרון

אבותכובשת,אביאבאסתיו:שירה

החדשה,העבריתבשירהובבות

 , 2014םיהקשרסררתדבירהרצאת
 'עמ 383

לדיהשלבשידתןרבנותאברתיחסי
דלוך;ויונהאתרתרצהדביקרביץ,

הנעדרארהנוכחהאבשדמותשיהד

טוענתסתיומרכזי.תפקידבהממלאת
לאבמחזיהרמהמשודדותאחת"כלכי
החלקיותהפגיעות,האנשויות,את

השליטהיחסיאתומפרקתהוסופיות
 .הפטריארכלי"הסדרשלהמר~נים

רמימפינית: ,הירחנוףבלז;כרי:מיקה
המאוחרהקיבוץ ,צפרןסדרתסערי,

 'עמ 188 , 2014

כוללצפרן)סדרתאת(החותםהספד
ואןר"פייןהירח""נוףנובלות,שתי

בפילתעלהדרשה :יפרארז'ררם
הרצאת ,איילוןרמהמצרפתית: ,רומי

עמ' 173 , 2014פועליםספרית
לפילוסופיהסטודנטיםרמאתייה,לי~דר

הבדאתלהפוךמתכווניםלעזעבד,
קטןקרדסיקניכפרשלהמקומי
מפגשמקרםהואהבדמלציח.למקרם

תושבישללסיודיהםוהצטלבות
דשרתומההדדתכשברקעהכפר,

דומי.נפילתעלארגרסטינרסשל

ושם,ידלהםובתתי :גרטרמןבלה
מחקר ,תיעודהנצחה,שבות 60

עמ' 335 , 2014רשםידהרצאת ,וחינוך

ארדדואהשרם",ל"ידשנה 60לדגל
בקצהר,הסוקראלבומיבפורמטספד

שלההנצחהמהלךאתעשור-עשור
הזיכרוןדשותהוקמתהשראהקרדבנרת

לוגבוהר.לשואה

שלהיהדותתפישותמרקד:גבריאל
יוסףשמואלביאליק,נחמןחיים
הרצאתגריבברג,צביואזריעגנןו

עמ' 183 , 2014עכשיוחדשה,עמדה

ביןהניכרהשוניעלמצביעמרקד
היוצרים.שלרשתשלהיהדותתפיסות
שלתפיסתודקכיהיאטענתו
עלהמקובלתזראתתאומתביאליק
הממסדערלהציוניתהתחייהתנועת

והציוני.הישראלי

אולי:אזבשדותפרלמן:נאורסיגל
בשירתועיןופואטוביוגרפיה,

הרצאתז,ךבתןשלהמאוחרת
 'עמ 176 , 2014המאוחדהקיבוץ

המאוחדתשידתואתמכנהפלדמןנאור
פראטרבירגדפית","שידהזךשל

בכלדירןלצורךהמונחאתומציעה
אוטוביוגרפיים.הםשהקשריהשידה

אירעויםעלמצביעההיאזהבספדה
שארתםהציבורייםובחייםזךבחיי

מרתעלאבלומשידתו,לחלקהפך
בשידתוהנכונותהמרות,פחדהאם,

ואףפוליטית,שיהדלכתובהמאוחדת
לאלתדמןמפתיעהתקרבותניסיון
המת.

בהירותשלימיםאפלפלר:אהרן
ביתןזמורהכנרת,הרצאת ,מדהימה

עמ' 238 , 2014

גברתיאר,שלונפשיגיארגדפימסע
 .חריכתממחנההמשתחררצעיר
ככלמהדלביתולהגיעמתכווןהוא

פוגשבדדנו,מתעכבאךהאפש;ר

דמויותעםומתעמתבהוהראנשים

 ~אבירהדומיננטית,אמרדמותהעבד:


