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סוף'המאסף',קורות 1

דבר

ההשכלההעתים,מכתביפלאי:משה
מעודיםמפתחות , 1845עד-1820מ

ההשכלהשלהעברייםלכתבי-העת
(תק"פ-לויטאגרמניהגליציה,בהלונד,
תעש"גמאגנסהצראתתד"ר),

(קרובזהעב-כרסספדעםהארשןוהמפגש

שנייהשאיןהערכהמפיקעמדוים)מאתולחמש
ובבאיםהלשישיבמפגשרכךהשני,ובמפגשלה.

לשעטרפריהאוהספרהשתאות.אחריהם.
חוקרפלאי,משהפרופסור
רפדידריקתההשכלהספתרר

ביותרהמובהקההשכלה
כאן,הנתרןהספדבימינו.

אנציקלופדיכךרשהאו
הרביעיהשלבהאועלצמו,
שניםבןמפלעשלהוחותם

החוקרבספרשראשיתו

"לידתו"אחרומתחקה
העתכתבשלקורוותיו
האמרוהספד'המאסף'.

מפתחלשהכלה:עשרהאו
העתכתבל'המאסף'מוער

לש ) 1811-1783 ((תקמ"ד-תקע"א)הארשןוהעברי
אדהתשס"ה,בשנתבגרמניה.העבריתההשכלה

ביכויר-העתיםביכורילו,העקובהספרארו
העתים''ביכוריהעתלכתבמערדמפתחההשכל,ה

בסדרה,השלישיהספרארדראהתשס"טבשנת
'יבבההיאישארלחוכמת'כרם-חמד':הואו

חמד','כרםהעתלכתבמעורמפתחהחשדה',
שדאהובאיטליהבגליציהההשכלהשלהעתכתב
שלפנינוהספר .) 1856-1833 (ובפראגבווינהארו
הספדיםבסדרתהמלשיםהרביעי,הספרהוא

ההיסטוריתההתחקותאתמשליםהאוהנתונה.
העתים''ביכוריביןהעתכתביכלשלהוספרותית

ההשכלהמרכזיבשלשוהלאחריהםחמד'ר'כרם
באמסטדרם,בגרמניה:המרכזשלירידתולאחר
אלהעתכתביבפרנקפוטר.ואףובווילנהבווינה

בכמהההשכלהשלתוססתיתר mיציעלמעידים
אתברביםלתעדהושאיפהבאירופהמרקדים
העובהדהמרובים.גווניהעלההשכלהפיררת

בכתביחלקנטלוובהגרתבמחקרההשכלהשגדלוי
האמוריםהוהוגיםהחוקרים(וביןהאמרויםהעת

[נחמןרנ"קדאפרפררט,יהדוה[לשמהשי"רהיו
וסופריםלצראטו!דדו[שמאולשד"לקדרכמל!,
מלודהשמאולאוטהיצחקביניהםומשוררים

אוחרים)לכנזןרהכהןאד"םלטריס,הלרימאיר
ההשכלהבתרבתוהולוךהגוברהענייןלעמעידה

שנאסףהוספרתויהמחקריהחומרבאירופה.

השאהביןכלל,האמוריםהעתבכתביאורואדה
ספרים, mביקרמכתבים,משלים,סיפורים,שירים,

בנשואיומחקריםמסרתביוגרפיות,סאטידתר,

יהדויתהגרתהעברית,הלשןוהתלמדו,המקאר,
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עתיקים.עתכתביקר mפרסוםהביניים,בימי

עממידיםאינםומפתחתויו,ויתירכאן,הנתןרהספד

לספרמשל,דךרבניג;דואחתהומוגניתחטיבה
אתביטאאשדחמד''כרםהעתבכתבהמתמקד

מחקריהיהעשיקרםתחומיםהוקיףישארלחרכמת
אחתגגקרותתחתהמסתופפיםהעתכתביומדעי.

החשדים',העתים'ביכוירהעתים','ביכוריהם

'פריתערלת','ביכרויצפןר','פרחיהשנה','ביכרוי
בארוחארואדהרובם'ציןר'.'הצפיהד',תערלת',
התמקדהשבהןאיחפהמעריבכמהספודרי

בארבעבעיקרההשכלה,שלהתרבותיתהפעילות
לויטא.גרמניה,גליציה,הלונד,אצרות:

במתכונתםהרכנוזהבספרהניתניםהמפתחתו

כללשרישוםמהרריםהמפתחותקודמיהם.של
כלבררשומיםהנזכרים.העתבכתביהכללוהחומד
במפתחות .העתכתביבשמונתהכללויםהערכים
הצראותההגות,המחקרים,המאמרים,נשרמו

בשיריםהחלהספרתוייםהז'אנריםרכלהמוסר
ומכתבים.במלשיםרכלהובסיפורים,

עדרכלוליםבספרהמופיעיםהערכיםכן,כמר
העדוותהעניינים,תוכןהכרכים,שעדיכלרישום

המערכת.ומאמריהעורכיםהדועותהמעדנת,

ומקיף mנ mבארלעייןמאפשריםהמפתחתו
ספרותית)מחקרית,(הגתוית,היצירותבנשואי

אימצואותןהומגמותהעתכתביעורכילנגדשעמדו
 mבארהמפתחותפילעלהבחיןאפשרכךתקטר.

הנשואים,עלהמעידהע~ףבחומרוידידתויקל
עמידיםהנשואיםערדו.ז'אנריםסופרים,העניינים,

ההשלכהומשודריסופרישלהתעניינותםהקףעל
ללמדוניתןעדרכךישארל.חרכמתחוקרישול
היושבההיהדויתלמציאותהתייחסתוםאופיעל

להשלכההיחסלוחסידים,לחסידותהיחסמעוגנים:
ערדו.לומשכילים,

מקיפהמונוגרפיהמופיעהעתבכתבדיןרכלבראש
(שראההאמורהעתכתבשלחלקואתנת mהב
אותהי"ט)המאהשלהארשונהבמחציתאור

לולימודילהשכלההוספרותיתהמחקריתתרומתו
דירןבמונוגרפיהלאתרניתןעדרבכלל.היהדות
ובנשואיםהנבחןהעתבכתבומפוטרמקיף

עריכתו,בעיתרלאהילהצראתוהרקעבר,הכללוים
בר,חלקשנטלוהוחוקריםהמשרוריםהסופדים,

התפתחותאחרימעקבהמשכילית,האידיאלררגיה
בצרףמקומרעבברית,ישארלרכמת mההשכלה
העבריתהפרידריקההתפתחותשלהמצטבר
אלאאינוכאןהנתןרכלערדו.ההשכלה,בתקופת

המעצקצרכאןכימאדר.עדממרובהמאדרעדמעט

שראהבספרהספןרמהעשורקמצץולוומלהציע
שללשרותומקנהשהואומהעושרלאחתוהארד

רכמת mספרתרחוקרכילהניחקשהאכן,הקורא.
לעקוףלומחקרולעצמולהרשתוירכלההשכלה

השתאות.כאן:נכתבוכברזה.חשיבותהרהספד

הספרעםשהאומפגשמכלהמופקתהשתאות
העתמגיעהעתההזה.הויקרהעשירהאנציקלופדי

 •סיפורו.אתלספרלספרלהניח

מזוריאיר

מחויכתבקידה

ספרות/"דוארשימברדסקה:ריסלבה
 ,לסופרלהיות)לא(אולהיותאיך

רייכדט,דפידבר:ואחריתמפלוניתתדגום
הפלוניהספדמכןרומןדר;חרגלוהצראות

עמ' 83 , 2014שימברדסקהרקדן

שימבודסקהריסלבהחיתהדנותשניםבמשך
וסופריםשידהפרחימעורכת.ספרותיתעודנת

אתלהשלחוארדלתהעלהתדפקודרכםבראשית
לפוניםתשובותיהרדחימר.בדחילרם mיציביכורי

משעשעות.רקלופעמיםארסיותלפעמיםהיו
שלשמראתהוגיםכיצדששאללקרד;אכרתב

כ,ךכלקרובותלעתיםמזכירהשהיאמרנטיין,
ובקידההאחרונהההברהעלדגש"עםהשיבה:
מזמיןכתביהשלהזההקלילהאוסף .עמוקה"
מחריכת.קידהבוודאי

חסריצורכשדחיתלבחסרתחשתלא"האם
ידידתהשימברדסקהאתשאלהורעוד",אונים
אנילב?"חסרתאולאס.טרסההספרות mחקו

גדעוים",וסיפרויםגדעויםמשיריםהתחלתיעצמי
מיםשלדלייודעת"אונישימבררסקההשיבה
מרפא".סגלוותישהראשעלשנשפךקדים
הואימהית,הכנהתשובתהעללעורכתשאפר
קריםמיםבדלידיהיהלאימיםבאותםזאתובכל
עדשקערהחיתהבפלריןכשהתרבות .הראשעל

שירפרסוםהריאליסטי,הסצויאליזםבסחיצוואהר
מןלנפשגאולהכשלעצמו,מרפאשיקריהיהאישי

הקלוקטיביים.הביבים
כפימחוספסים",גסיםאפודים,זמניםהיו"אלה

רגםשורותכמהאחריעצמהשימבורסקהשהעידה

אפשרויותהרבההיולאימיםשבאותםבכךהכירה
לראותהואטובהכישהדבר"נדמהכיעדאחרות

ההיטמעותאםספקכימדעו?בדפוס".שמךאת

היחידאתלמלאאמורהשחיתההאנונימי,בהמרן
אודוניהפלריןמרשלישציפוכפיאינסופי""באושר
אישישירפרסוםנחת.גרגרלווסיפקהבקדמלין,

מסוגוחתרניאקטכןאםהיההמחברשלבשמר
התרסההיההואהאינדיררידרם,שלהמחיקהנגד
ש~מללהאונונימיאחידבהמןרההיטמעותנגד

 .השיטהלניתץואותםוהמריצהכךכלרבים
למרותפרחוהספרותייםהחייםזמניםבאותם

צוררהתוכןבנשואיהכתבותלמרותהצנזוהר,
לפעמיםחיתהלשיטהההתחכמותיחד.גם

מחויכת.ארשהרכנתולפעמיםאתגריספורט
המפלגהחברתכשחיתה- 1966-1945בשנים

מרכיניעםשימברדסקהנמנתה-הקומוניסטית

המסריםהחיךומסרים.חיךוחייכושעדייןהראש

שמרדהיהיותר,ומשעושעמדוגשאףאלויהזה,
ויצורים.קוראיםלמכתבישלהלתשובותגם
כיצדהשאוליצורארלקוראהשיבהלמשל,כ,ך

לדמייןמלציחאינו"אדוניהברות:מרנהמשודר
הברתושמנהאחדהיהלאועמלוםמאזמשודרים.

בסופרהדי .אתןעםנלודהמשודדאצבעותיו.על
להיולוד".צריךהאומשהועםדברשל

המליצהבהתהותו,משוררעדייןאחר,למשורר
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בתפירתהמידהעליתדלהזותלא
של"בסופונובל.לפרסהחליפה

נובל."פרסלזוכיטורלאזהדבר
 ...רופפיםרישומיםעושהאדוני
שובואזמימיןמיליםכמהמסדר

מהמשנה(לאשיהדמשמאל.
חיתההנה,לכך>מעבדעליהנאמר
בלימשחקואיןמשחק,ותהיה
למהזה,אתיועדיםילדיםכללים.

שוכחים?"המבוגרים

אפשרהללוהקריצותכלמתךו
כלליםכמהזאתבכלללקט

אופקיהםאתשיעשירובסיסיים

ישרתואףואלוישידהקוארישל
הכישרוןבעליאתלפחותשידה,כותביכמה

ואלאס,טרסההפולניתהספרותחוקרתשבהם.
מגדידההספ;רבפתחשימבודסקהעםחת mהמש

שמבקריםנכלמות""מיליםמאותןכאחתכישרןו
הגדרהאיזובשתיקה.עליהןעובדיםרציניים

שלמעלוהתדגוםואיזה !נכלמות""מילים mנהד

וייכדט.דפי

נכלמות"ש"מיליםלינדמה
בתוכןשאצורותאלוהן

שאינהיסדוית,אמתאיזו

סוגה.אוזמןאופנה,תלוית
ידאהאינהשימבודסקה

אחת"היאנכלמות.ממילים
אוץמלהשישהבדודות

זקוקשסופדלטירןולומד
טרסהמציינתלכישרון",

לכךלבששמהאולאס,
דאורקריאתבמהלךד mבמי

ספרותי.

שימבורסקהשלמבחינתה
שהיאמסוימת""חידותזר"אומץ"; mבהכלאזה

להיותלאשבחדהכיוןולעצמהלהשרותיכלוה
לאלשנייש,לאחד"כישרןו."ספרות.מבקדת

לעלום".יהיה
אוסופדשעושותהןנכלמותמיליםמתשקוה,חץו

פשוטהאחתופעלוהמלידה.אווזןכישרןומשודד:

התשוקה.אתלכבותאמורה-קדיםמיםדלי-
הצהירהלאקדוםפרסוםשבשוםלינדמה

היאשיהדכיכךכלנדיבלבבגלוישימבודסקה
שידהדקשלאמוכיחההיאספחתיבתארמשחק.

מכבידהלאמעששעת,טובה,כתיבהמשחק.היא
היאשוימבודסקהבמיוחדאלגנטימשחקהיאמדי,

חדמעששעיכמוהןשלההמסותבחסד.שחקנית
המשךלעהמרמזיםעורביםתוססיםקלילים,-

הארוחההןקרובותלעתיםשנימצדמבטיח.
ומגישהדבבקסםאותהרוקחתשימבודסקהכלוה.
היטב.מצוננתאותה

מן mדקאבחנותספרותי:חאראתתחמיצואל
בהומו;רשזורותספרות,הובנתכתיבתעלהדק

חשושותואינןמפתהאירוניבקצףמשוחזות

פשוטות.אנשויותמאמיתות

פזמירי
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1 
מקוםובכלכאן

אוסףקרתאגתרבעריכת ,נאורתל-אביב
עמ' 256 , 2014ביתןזמרוהגנדןר,

הפותחהסיפרושלשמרהאושינה""מסכת
נאוראביבתלהקצריםהסיפרויםקובץאת

שינה""מסכתגנדןר.אוסף mקאגתרשעבדינת

ומאחרויההעידתי,הלילהלשהתחפשותהיא
שאינםאלהלכמתחבאים , mהסטיכל mמסתתד
אותם,להצויאהא:רואללצאתיכלויםאררצוים
בחלו,קשדוערבובפישורוהמסכה,אתלהסיר
 mלחינרלכשאנחנוכדישםהםבתקליט.שריטה

התת-היומיום,שמיצירהלואויתופעותהםכאן.
אלהפינות,אלומתנקזק mשנהשגהר,שלמעדו

 mמסדחלקהאונאוראביבתלהמסכה.מאחודי
"עדי mסדהעלום,בי mבהמתפרסמתספרים
שלדבמספרהכללותאקשאיקהצראתלשנאור"

כמרהעלום,בי mבעדיםלשבדממספרספרים,
הואונה,לדהי,נאור","קרפנהאגןנאור","בוסטןו
ערדואביב,תלגם-עושכיואיסטנבלו,הלסינקי,

מובטחעבתיהטהארן.איתר,יחדשפדרסםאחד

 .למףדלהצטרףירלשויםגםצפירהההצראה,באתר
ביהם mכשבפתאחתפעםמתפרסמיםהספדים

ופעםכךפעםהם,וכאלהבאנגלית,אחתופעם
מציידיםשניומצדמקרמייםמאדראחדמצדכה

אתהמציאהלאעיראףאתיבדסלית.תמתח
אתלספקתפקידןאלאהמסופררת, mהסיטארצי
נאורהמקומי,היאאביבתלהרקתטקסט.התפאהרו

לשמפהתימצאהראשוןעבמדוהאוניברסלי.האו
הומפה , mההתדחש mמקרממסומניםלעריההעיד
אביב-תלשללוארגםאביב-יפרתללשהיאהזר
 .הזמןר mבאיפר

במגשרמשחקבתרנוסיפרולככךכלוו,הספדכמר
למאזעכשיורביןמקרםללככאןשבין mהמת

מסתבךטארבגדילששינה"ב"מסכתועמלום.
י mשיד mמעדוהמפרסםלעןועמין ,"עיתון"בלע
שבקועבצמההמסובכתרתיר, mמלקאחתעםלירוי

האועיהבכלש mלהתהיהיכלוהסיפורהאפו:ר
רוסים,חדרים,לשחיתהלאר mתפאראלמלאנארה
אביבתלהאונארהדקלאהאוהודיצה"ל,קוצת
כמהכמרטארב,משתמששבההשפהגםנאר:ו

משפטאין .מרובדישארליסלנגהיאבקוץב,נוספים
נקאר,דקלואנשמעהיהלומרפךדשנשמעבסיפרו

הרבהקלמובהקת,מקרמיתתופעההאוסלנגהודי
מאשדהמדויק,אופייהלעבגוההשפהלתרגםד mי

החמקמק.הסלנגאת
לששרהסיפורים,לש mקבצרללששומחלוקהאוסף
מתארחלקלכ . mרגרפ mהתנכחימפגשים,חלקים:

תמתחלקלבתעדהאבסדרו,לשאחחתפנים
סיפוריםארבעה mבאמעצמגלם"מפגשים",מלאה.
של"נשים"ללעמה,כאןנידןושכבדזהקצרים,

לביאשלממן"הציהדלזשג"הלבשחרמוני,מתן
העצומהאתקידהדקלהלשהגינה"ר"אלתהדר

הזמן,אתהמאתגריםאקארייםבמפגשיםהכרוכה

צרלבפלץאנחרםהוידעו.המוכראתהחלל,את
למשל.שכזהמפגשסובייקטהאוחרמונימתןלש

סד
 381רןיגל

נחלם,ארצרלבפלץאהחיה
אלהעמבדאתהאולמהוו
ארעברב mבבדיהד mהבדיד

מפגישתהדרלביא . mאצר
שיכלולהוהרלעבההההרובין
חהמקוםבמפגש, . mלהיהיה
אחדוה-לבבההזמןצידלע

הצרוי,אלמהמצריקדימה,
התנעוהבחזהר,המצריאל
 mאחתנעוהמזכירהבזמןהזר

ללעמהלפניאחדסרפדשעשה
תדוגםשאזבספרר,שניםממאה

"אל .אביב"כ"תללעברית
בים mמשבנימשתמשהגינה"

למפגשיםכסטמוכרים
משמיב mמ :ברהמתרחשים

טלפניתהיאהסיפרוגיברות .ממשישאינוב mרמ
המניעההיאהטלפןודךדופגישתהבסופרמרקט,

הטלפןו,דךדהממשי.המפגשלקארתהסיפוראת
בטלפןו . mלפשדננתןרהאונשעמ,האוקלו,האו
משמשתבכדילואהאינטרפרצטיה,על mאחדיאין

המחייב.הממשי,ב mכמלרינסקיגינת
שלהאנטיתזההאו ," m"התנכדריהשני,החלק

"קלידהחלק,אתח mהפהסיפור"מפגשים".
בתיאורמתחילבן-אדי,גןרלשהיסטרוי"דיסנט
לבחןרטובהכיב mהמהאין-מפגש.שלעהלום

הווירטאולי,ב mהמהאוהמפגשהיעדראת
ההיפךמתבעצ mאינטימישלבמסוהרהאינטרנטי.

הרצוהמסתוריתדמותמגיחהמהאינטתטהגמרו.

נצילותךוזאתעושרהתכריכו,ילדינואתלצעב
המקיפיםאלהעםאמתלייצרוכמיהתנובדידותנו

למאריתקדהיאאםגםביומיום,נר mא mרמקיפ
בחלקהעבדעםיחסינואתאפייןהמפגשאםעין.

יחסינואתמאפיינת mשההתנכדהדי"מפגשים",

הדדוות,האצתעלמתעכביםאנחנוכךעהתי:דעם
ב mכלערמתו,לבאר.העתידעלבשליטההחוסרלע

היפאוי,התחתןרעבלוםסכסךולעארנגדאנטתיר
סעיד . mבהתנכדהוסתייםמפגש mבעקבשהחל
שיא mבמהידעדיםואנו , mלמרנדרהעמג'מיקטאני
הזה,הסחחדאתשמכריביםהכעמטמפגשיללכ

סיפוראתעשצורתיפר,גםאלבנראהסופר.שהמורת
אוניברסלימדיליותרמהפיכתוהאליםהפחדרים

בקינג,סיליהשלב"מעדבלות",מאיתנו.ק mרמנ
ההעידרמכלון.הגדלוה mההתנכדאתמצאתי

זהדיפלומטאשת . mהבדידהמפגש,שללט mהמ
מרבן,בכל mאחבמדינהיום,אחדייוםבביתהלבד

מחאתהאינההיאאנשים,שלמחאהלביתהומחץו
אלשלההאחרןוהמצואהםאךאנשיה,אינההום

כביד"ב"תלבהשמךמספראדףשמעןרקרבה.
ופוטרמסתורי,שמדדו mבעקבמדומייןמסעעל

מקרמייםתשוביםביןהגליוהמתחעל mעבדינ
החלקאתלאחרונה".לכאןש"ערבדיםלאמנים

טוב!"ילד"מיפדמנטר,ג'לויהלשסיפוהרם mח
בעלוםן mשהבתגד mמקרמי mנעדשתילע-

בלתילהתנגשויותומלויכהמבלובלתומתנכרהךלו
נמנעות.

שלהסינתזהכמרהואו"גופרת",האוהאחרןוהחלק
סיפרויהםביןהמנונ:והמפגששלפניו.החלקיםשני

אפשטיין,אלכסכ"ץ,יאובשל

אתגרהספהעדונישוניעהגיא

למצאוניתןנגדןר,אוסף mק
תלבדרוםהפעשתיירותלעמבט

אתלהפגישמלציחהשלאאביב,
להתלכלךבליהמלוכלךעםהנקי

המורת,עםמפגשבצעמה,

כאןנוכח,דוקבמיליםשחרסך
"מותרבסיפורואפשטייןמלציח

השגרהאתלהפגישבפיג'מה"
גדלוה,עירתשובלכל mהמרכ
ממנטרעם , mהמקרמיעםשרב,

 mהתנגשלכאן.שייחדוימדרי
המרקוןנלד"ןאישביןחזיתית
רננהטרייה,אלמנהמתים,דירות
טילואחדיצעמואתמצואשאינו

הזרגשלהאיזןועללשמורכדישנחץרכלבאדהר
הלוכיםהכלבלעלשמרומנתלערלעביו,שהאו

 mמקרמלשבשרהדצרח mרפענמאזיןו,הםויצואים
סנטר.בדיזגנרף

נאוראביבתלשלקריאתועךדמהיעדולאאני
 .נמךרלאבהחלטאביב.תלעם mההיכדללא
הכאןהאלה,האספקטיםשנילשם mהתמזגאלב

הואנטיתזה,התזההותמיההעכשיומקרם,הונלב
קובץ mמייצשניהם,אתהמכירלקוארשנחשפת
במבטשמנגלהד mיהרבהדבעומקאלשנמשך
סעדהבזמןלקראונאר:וכמראביב,תלכמרארשןו,
 •אביבית.תלחרופית

דרתןתומר

פואטיתמדיציה

 ,הממשיהגןמןשיריםנבט:לאורהורדה
עמ' 88 , 2014גווניםהוצאת

האלוהים')('עיר De Civitate Deiבספרר
אףכיארגרסטינרסארלדירסהנצוריהתיאלורגקבע
להעבידניתןארצי,האוביסדוושהטקסטפיעל

בטקסטהקריאה .רדבליתשאינהמהרתר mבאמעצ
מאפשרתארגרסטינרס,לתפיסתהקדוש),(כתבי
מיללוילאחלקאותראללהתקרבהאדםלנפש

עדלהדחיקהאל),עםהתקשרותאהבה,(אמונה,
אינושהאדםעצומהורבותלע-חושיותלתדועות

הגאווה,חטאהקדמןו,חטאומאזלחשרןמסרגל
שיריםבספדהלותאורה.לאצריותכבולשהרתיהדר

הואמניתהמשדודת mמתחבהממשיהגןמן

מעידהשהיאכפיבפשטות,נבט,לאודהרדדה
בנפשחלקיםאותםאלמשידיה,ברביםעצמהעל

אלהקוראאתאחריהוסוחפתמיללוייםשאינם
 ;התמזגותבתהליךנחשפתהיאשאליהןתדועות

לואשו:רלטבעהתחברות
הקוראאתהמשודדתחשופתהספדשלאודנולכל

האצריזהאוחת,העשריםהמאהבןהמדורני

למדחניםארגרסטינרס,דיברלודומיםשבגנות
אדם.הוומיעירונייםמדורניים,מסממניםחפים



הוזמן,המציאותמטדרותקואריהאתמנתקתנבטמדיטציה,בתרגילכמו
התחלולולאכמותעשייתיות-טכנלווגיות,מהפכותשו mהתלאמעלוםכמו

אינסופית,רשעהומלותקטנותיוםטרדותפוליטיות,מהפכתומלחמתו,
הדדפדיעצינופיאלאוטופי,כמעטמאר;ושלו,ב mלמאתוםומובילה
בשירמפאורת.לילשמיכתנפשרתשעמליהםמשכדים;תו mניחהספוגים
"שםהדמדומים:זמן-ללילהיוםכניעתמצוגתמתפשר'הבלתי'הטורקיז

אהובתוחי;קאלקור;סמתפשרהבלת;יהטורקיזאריתי:/השמיםבגיזת
לקארולהעבידמלציחהנבטראשונה''התפלעתובשיר .) 62(עמ'לילה"

לדמדומיםמארדהיוםהשתנותאתבמכחלולשלוטיםהשמהרובצבעוניות
מהכלמאבדהלילה;,אלבדגשהוגלשעבד"והיוםלחשרך:ומדמדומים

העמ;קובכחלוהסתכלהכחלולגד;לוהפסיקולאהשמיםלכחלו"/.שיעד
לאהשמיםשהד;,לאאחתציפורדקהסג;לותךואלמבלי;גובכהבאמת

לעהולילהחושךניצחון .) 12(עמ'השחרו"הרדתהפציעהלגדלו"/.הפסיקו
אסיר"השחרהיותוחדףנבט,שלביצירתהמרכזימטריבמשמשהואודהיום

היום m;בכאזרחו"לעלוםרביעית':ברקד'אדגתבשירהארדמבטיחהלילה"
 .) 21(עמ'הלילה"מפקעתהמגיח

שלנוףבראשיתי-בתלוי,נוףתבניתהיאנבטשלהשידיתהגיאוגדפיה
הצדמןצופהאלאמפריעגרדםאינושברשבריריתאקלווגיתהרמוניה
מסי;דבעשריוהנכנספנים:מסירת;פשוטה,הגן"חקרתמתמזג:לועתים

ניצתעינ;והשחרורים,שידתקלו;ןשרושים,הואץע,הו;אלבר,לוטאת
מטאמודפחיבמסעכדרכהבטבעהאדםהתמזגות .) 7(עמ'גנח"יופיותפרז,

בישדבקהעדכ;ךכלבדו:;נים"התנתבתיהמשדודת:עםיחדעובדשהקורא
צח,היופ;יאז:חשתיהגדולה."החורףשנתכמ;ןמתקתקהכבדה,דוביו;ת

 .) 64(עמ'נח"שאיננ;ו mהקאנקתנפתח;,הלב

בספהדמרכזימוטיבהיאלמציאתושמעבדהאידיאי,הממשי,אלהכמיהה
בדאבןומשלימההממשיאחדבנהייתההיאגםכאוגוסטינוס, .נבטשל
אוינוכמעטכז;הפשוט"חזיוןכי:העובדהעםהממשי''הגןבשידהלב

מדוה:היארומנטינוסטלגיהובפץר ) 36(עמ'הגאה"הכרויהבעיןנתפ;ש
אדו;םהשבורים,העשווהבעפרונות;לעיזהבגןבניי;דתי mשמ"האדום

האשוראחדבחפשה .) 36(עמ'בחלומותי"אפילוישובל;אמתמכרת,אש
בווידויטעונת,היאלוחושיםלתבונהשמעבדהממשיאחדהושלוהו,
הזמןבחפירלעצמ;ימעבדשהגעת;יכמעט"כמעט;,מסקןר:

 "''• .) 50(עמ'המהותי"באדוםנגעתיכעמט,כמעט;,השאלו."
 .עלייתהמתוארתהשינהבחסותהנכתב ) 31(עמ'אחדבשיר
 [הגדולה,"בשנתידתית:כמעטאקסטטית,חוויהכמעיןעדן

מהססתאינ;ההיעדותזו ;ש, mהדבגןהלכתיהסמיכה;,
קוויכסכין,וח;ךמדויקהכלכא;ןדאוה,היאהשל;םבלב

 .•כאןכמיהה!."איזואךויחיד;האחת;אמתהםהמתא;ר

 ...מקראייםדמזים ryלמרותבדם,לוער".לטובהעדתע;ץגלד
נקינבטשלהפואטיהמרחבהיהדתו,מעלוםוקונוטציות
'הנשמהמכ,ךיתדהבאל.אמונהשלמפושריםמאזכרוים
ויתדה'קדשרה'הנפש''תכריכיה'פדוכת',גםכמוהיתרה',

בתךוהגןזלותאחדגןלךיהיה('לאהמשובשיםהפסוקים
הממשיאלהתקרבותהבמהלךתמידכמעטמחבריםהגן')

ומהיופימהפשטותמהטבע,הוהתפעמותהקתחיסבעשתאו

המחברתבשםשזור(ששמםועבציםהשמיםבגדמיבדממה,שנאהוהנשגב

 .) LAURAהלטיניתבתצרותו
תדועתייםבים mבמקוראיהאתלהדריךהמבקשתממשדודתכמצופה

מסעותיהבתרמילמצויותדיאליסטיים,ומקוםזמןמנותקיוגיאוגדפיים
עשריהנפ;שפועריאתשכח;תוכל,שדקמ;יאת"אהבעצות:הפאוטי
דאבתתות;וא;לאךשנאתאהבה."נשךגלז,זמ;ןתםכיבלבב;ךשפטים

בחשרך''היעדושכותרתונוסףבשיר .) 56(עמ'שכח!"היכרם.קצרתע;ד

שסופהכשםלפיוה mביציהמרכזייםמהעריתותאחדנבטמדגימה ) 77<עמ'
הנפשצפויהגםכךברקדי,אודבנצנץוואיומהשחוהדלילחשכתשל

התעדוה mפמגיחביתו;רהסמיכההאפלה"מתךולהשתקם:המיואשת
כמוטבעיהסבלהיחידה".האפשרותהואהאשורבדיהד;,איןכבדהמבינה:/
ניתןלכזב)שנטייתםהחשרים mבעז(לואהתעדוהבאמעצותדוקהחשו,ך

והצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

פרלאןז/אן
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 Jean Follain) 1971-19031 (פולאןז'אן
הקרוביםהחודשיםבאחדטיולים.חובבומשפטן'משודד
 .הייחודיהמשודדמשלנוסףשידזובפינהיתפרסם

וביכלות,למחזרויותהטבעיתבנטייתםבארעיותם,להכיר
איננההמשודדתזאת,לצדהאשור.אתלאמץבחפץו,אם

עץכמויגו;ןפוגש"כשהיגןוהעצד:שללקיומומתכחשת
תדוה""המילהתדוה;,נשמע?מהקידה;,קדהואל;ץע

אשהכמונדמי;תהיאליסקנדינבית"/.נשעמתיגו;ןהזו:
הצגתלעתים .) 4 7(עמ'נשר"נש;,ראשדעשדהסודקת;
בדמותשימושבאמעצותנעשיתבחייםהטרגיהממד

ריאותלב,הםשכנפיהמתה,ספקחיהספקאנשוית,
לועתים ) 46(עמ'שמואתשכחהשהמשדודתאיבדעודו

בנימקרבהיחידההגדלוה','חידתההיאאמה,באמעצות
לפענחה mשבכבספ;ולאזכוריםשזכתהקוחביהמשפחתה

אכלוחיי;םלאש"חייוהמתהעץשלהסמויכאבואת
ילדיבנקטויחוב;ששנשבר"הלבמרפא:לוהציעתלועים"

 .) 42(עמ'החי"בבצקשזיףנךדוהנהד;,ר

הציו;,רלפניכמוקטנה;,החלטה"להחליט :כהולדהכמהווהיציהר,תהליך
כבדה,מאופקת;הידהשליה."בדשותע;ךךהנשאועכובד,חפ;העדוהודואתו

להתירהרצוהלנפ;שנעתרבכרוסה,ושומי;ומותירמרבצונית;רהגוף
הציהרלועתיםומחייבתתובעניתהציודמלאכתזאת,עם .) 68(עמ'סדוה"

'מתמרד'השיר),בכותרתאתוומכנהשהיא(כפיהמשדודתשל'אהובה'
 .) 70(עמ'אהבה.""דשרומשתלדת,אוניהתייחסות;"דורש :בקובלנתוובא

בשיהד,תחילהמשתעעשתאלאהציו;ר'אהובה',אלממהרתאיננההיאאך
עבהשמיכהל;ידימיתיהמילים"בנסךהמילים:אתמציידתכמוהיאשבה
לחיקושובהעדהתובענייםהאהבהמחיימפלטומצואת ) 69(עמ'צבע"של

 •הציוד.שלהתועבני
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 . ....................יייכרטרפי /מאות ........... 1
שעות

אותייחבקה"מישעותבמדבר.ג'אקומטישלפסל.כמובודדותשעותחלקה.כלבדרכןואוכלותהבוקראלשזוחלותהשעות
חודרלחלונות.נכנסהקרה.בכרסוהגגותעלרובץהחושך .ההיעדרשעותלעתי.דעברביןלאזןשמנסההפלסשעותביקום".

תתחבקי,האפשרויות.אתמחשבומידבוקרשלפנותבשעותשערלמיכותבתאתאעשה?"מה"התעוררתי,רע.טעםכמולפה
השדרה,בעמודהלהטעלתוותריאלחייך.אתקבליעצמך,אתלטפישבקרבתך,לנשימותהקשיבייופי,עלחשביאהבה,תעשי

שולחאניהשקטות.שפתייוהנה .מקילומטריםאותךאראהבעלטהתחייכיאםמאושרים.כשאנואותנושתוקףהרעדעל
הווייתי.תמצית .הבוערתלשוניאתאליהן

המוגמרעללברך

הארץ,כתיבתפלדמן:דוריתגינוסד,ודדה
האמניםמשכןהוצאתוצילומים,שירים

עמ' 72הרצליה,

בתוכנוהמשובחהשיריםבספרשובלעלעלחשוב
גינוס:וודדההועורכת mהמשודשלובמארהו

נוסףלעיוןמזמיניםשידיועוומקתמונותיויפי
בהשארתנכתבוהשיריםמחודשת.לוהתייחסות

שהצוגופלדמןדוריתהאמניתשלציודיה
 mבדהאץר"."כתיבתהספדכשםבתערוכה

בתיאורידברויםהשיריםפלדמן,שלציודיה
מאחוריובראשוניותו.נאיבימסדבעלקדוםנוף

שתחילתולפענוח,צמאותמשמעויותמסתתרות
הוויזאוליהמבעמעושרהקוראשלבהתפעמותו

הרב-השילובלעמדו.מעמדובוההלוםהומיללוי
השידהלשפתצובעיההציודשפתביןתחומי

כאשדהאלוטימטיבי,למיצויושואףוסימניה
שלשידיהמתוךחלקםומילים,אותיותסימנים,
ממדלהםנוסףכךבציודים.מפחדיםגינוסד

השידיתהסיטאוציהאתהמעשירויזאולי-תנועתי
שביןהבינייםבמרחבמתמשךמ"שיחכחלק
גינוסדשכתבהכפילשיהד."",פלסטיתאמנות

משידיה,חלקכמו(המופיעה,לספרבהקדמתה
לע .הספד)בסוףלוגרמניתלאנגליתבתרגום
פרופסורכתבהפלסטית,מהזוויתבעיקרמהותו,
ממופה""שגבלספר,בסוף-דברצקודמןמשה

 .אונגלית)לגרמניתהואגם(שתודגם
בקוראמטביעהאץרבמפותהציודיםשילוב
כחלקישארלאץרשללגיאוגדפיהחדשהאהבה

נתיבפותחיםהשיריםגםכךקוסמית;מהתרחשות

תנ"כימבטמתךוהשתאות,מעודדמחקרי-פיוטי

לאהאץרשלכיופיההמתמקדהיסטורי-מרחבי,
שלמסעהבריאתה.מאזגםאלאימינו,שלדק

פלדמןשלציודיהבתךוהאץרבאדמתהמשודדת
כביטוי ,) 5(עמ'ה"מוגמד",בתיאורדוקאמתחיל

 mהמשתחזהעלוםמבריאתצרוןלשביעות
כאןשיובא'מוגמר'השירהציוד.בריאתדדך

בציודהמקופלותהשכבותאתממחישבמלואו
 :) 8(עמ'נכתבכנראהשבהשראתו

האדמ;הניחרחרתהמגמ;רעלמברכת"אשה
 ת~~~ע,כ:ד;ךי/ס T :י~יד~פרגג'ל~ :קדר~ים

 ,;ט~רזpלךנןירים~;ריסלךכדס/ה' \f~נ:ינ

12 
 381גליון

~ם .1~א;הזpלסעררקים ת~~~ע~גקדוךי??לק~ת
 ."דi~~~תדר~החיאלראשר~ה,

הביטויקריאתעםמידמהדהדהמשמעותכפל
בהעדתשמצויןכפישמקודו,המגמהעלנןך

שמיםברכתלבדך-עמודבאותוהשלוי;ם

הספדמתוךפלדמן,דוריתשלעבדוה

עלמלעיך"אין :קטורתמיןשהיא"מוגמר"על
אשההיאהדוברתתמותו".שתעלהעדהמוגמר
שהסתיים,טובמשהועלכפשוטותחילההמברכת

אלתעםמזדהההיאסופוולקראתכשבהמשכו
 ת~~~ע~ג"קדוךיליקוטבפעלותגאיההאדמה

מהדהדת'תרבותיתדב-תחומיות .שלההעורקים"
היצואתארוטיתהתהוותשלבתיאורההשירמן

המוגמרעלברכהשלהיהדויהמקורמןתחילה
אלנצוקיםאלהבכך.הכרוכההרצוןושביעות
מתךונצורההמיתוסשלפיגאיה,שלעורקיה
הים-העלוםיסדוותכאליםנולדווממנההכאוס
שמופיעיםכפי-האדמהבטןהשמים,הומים,

 .) 6(עמ''פנגיאה'ההללשידהבא,בשיר
חפההציודיםעםזייגינוסרשלהתכתבותה
המסורתיות,להשלכותאדישהוהיאמאזוטריות,
המקובליםהוחברתייםהתרבותייםלאינטרסים

לשכבותשמתחתות mהכלזרימתודקאךוקשובה
התמורותהילוית.עצומההמביעיםהציודים,
הןהמילים.שביןבדממהמתרחשותבשיריה

הדום,במלאוהטבעכוחותבאמצעותמונעות
של"המנועים"אךמרחב,רדוףמרחבשבהם

כדוגמתמצופנים,נותריםהגדלויםהשינויים
 : 25בעמדושםללאהשיר
שקיעהניןלרקיע;הקריעהניןאת;'זאמדנו"כבד

 ;;~.tזפר~יtכtנ'עם~ר~ר;· יר~~~:י~!ה Qל~
~קרם iiJךם~יiם OiJ:;ני A;כ~נ ,;ה~~ך iJ??צוררת

בזהעצמנועללהעי;רנאיםואנחנוהזמ-ן;,של
 .": " :--הרד". iנר~זכ l.1 י~~~:ריהי p 'ו~נו~·ג

הלשוניתבחשיפתםדווקאמתחזקתהצפנתם
לרקי~ה"קרי~ה"~יןכמומילים,למשחקי
הצירוףכמובמלצלון,החחדותבמיליםובשימשו
כליםהןהציודיםכמוהמיליםהמדברי"."במבדר
כביטויחיים,שים mמתשבההדממה-להמחשת

אנוש.בנישלעבדותםהמונצחיםתמןמקוםשל
ל"תמונה"ה"מילה"ביןתחומיתהביןההתדיינות

אזוריםשביןבקשריםאךמתמקדתאינה

אףכתוביות,עםבמפהלסימונםגיאוגדפיים,
מסוגנן,באופןמצלומתבדמותבשילובםאךלא

העצורהמלחיםנוףבהשראתהציודדוגמת
בהקשריםבשיריםמתקיימתהיאביופיו.נשימה

התייחסותמתךול"מילה","מילה"ביןשנצורים
בפניהעומדותישויותכאלאליהןהמשודדתשל

נוספיםבביטוייםכמוכאן, .חות" mו"משעצמן

שמיםכינוישביןמחודשתבאינטראקציהבספ;ו

מחדשונבראיםהיקוםמןהנקעריםלרקיע,
המגדירהבדליגיחיותזאתותרבותית;מיללוית
באשזהכפיהמילולית,התהוותהכדיתךועצמה
(עמ'אות''מסעבספ;והאחרןובשירביטוילידי

45 (: 

 ;נהדרתעצים,מקומרת;שלשמרת"חלמנ;ו

זpל ם!י~~~~ 'זpלזקמרת'ים;,~ר~נן ?iנכת~ע,~רים
זקלזקמרת ;~רידרת;~צוררתדרת; qזר;םכ:;ניכרת
טר~~ [i~מזואוןקרר~יiםסרים ם!י~~~??~~מרת

pלזiJ ~~ע". 

הכפופהומתמשכתאחידהבתפיסהמדובר

ומתגלההמתממשתפנימית,מיסטיתלידיעה
שבטבע.הנשגבעםהתמזגותדךדנתןו,רגעבכל

מצוגתאלאבספק,מוטלתהיאשאיןדקלאזו,
מגמהשמייצגתכמירביםבלשןוהמשודדתבידי

התייחסותלו.ומוכרתמתבקשתבקורא,הנוגעת
שדרכהבכךאותומעצימהזומאליהמובנת

מהתרחשויותכחלקעצמואתלחוותיכלוהוא
הקיומיתמבדידותואותוהמצויאותמופלאות



ו. mחלופיומתחשות
לספקנותלהיכנעשלאלקארוהזמנהזוהי

שללנדיבותולוהיפתחבאנשויותנוהמובנית
הפענוחאלנסתרים.קדויםפיעלהפלעוהיקום,

ניוטןו,כדברילדממה,ההקשבהדךרלהגיעניתן
דממהשלתלודההיא"האמתבהקדמה,המצטוט

 •מתמדת".פנימית mהתבוננשול

מור-חייםעדינה

עלשולייםהערות

אקדמילקסיקון

(עורכים):שוורץיגאלופרופ'סתריזיסי
ישראלים,לסופרים;ךקשריםלקסיקון
הקשריםומכוןדבירזמורה-ביתן'כינרת,

עמ' 998 , 2014

מונהישראליםלסופרים;ךקשריםלקסיקןו
עלמתנוססוולדיונהשלודיוקנה ciעמודיאלף

סתריזיסיהםעורכיוולרוחב.לאורךכריכתו
ארבעה-בתמערכתולצדםשוורץ,יגאלופרופ'
באקדמיה,בכיריםככולםרובםחברים,עשר

בן-ניצהפרופ'הולצמן,אבנרפרופ'ביניהם
מחברי 168גםואחרים.גרינוולדרועיד"רדב,

כךהספרות,חקרמתחוםברובםבאיםהערכים

הלקסיקוןעלפרושההאנושיההוןשמבחינת
העטיפהשלהקדמיהדשעלאקדמית.חסות
השלםהיחיד,האקדמי'הלקסיקוןשזהוכתוב

בישראל'.סופריםשלביותרוהמעודכן

אקדמיותנרדמות

מבארוחראעמודיםחמישהמחזיקהדברפתח

עינילנגדשעמדוהמנחיםהעקרונותאת
הכלולים'הערכיםנאמדלמשלכךהמערכת.

לנרדמותמחויבת ]".[תמונהמציגיםבו
 .) 3(עמ'וידידותית'נגישהזאתועםאקדמיות

אךהאקדמיות,הנורמותשלופירוטהסבראין
רחוקהודווקאבהירהבלשוןכתוביםהערכים

אתלעתיםהמאפייניםומפיתוליםמפלפולים
לעדתימתחייבתזובהירותהאקדמית.הכתיבה

שהיאהלקסיקוגרפיתהכתיבהשלהסוגהמן
טורשאורכועדךשכןבעיקרה;אינפורמטיבית

מידעבוליצוקוצדיךשלושהאושנייםאואחד,
מחייב-הערכהדבריוגםביבליוגרפיביוגרפי,

גבוהה.תמצותליכולתמחברואת
ורבתמשותפתיצירההואשהלקסיקוןאף

נכתבכאילואחידסגנוןשלתחושהישמחברים,
למבנהזאתלייחסאוליאפשר .אחדאדםבידי
הספרותיולז'רגוןהתוכןאתשהכתיבהערך

אקדמיסממןעודלכולם.המשותףהאקדמי
העורכיםשלהאקדמימעמדםזולתמובהק,

הבאהקצרצרהביבליוגרפיההואוהכותבים,

שימשהואשרעדך'כלבשולי
בכתיבתו.הערךמחבראת

הנוכחותקריטריןו

כוללשלפנינוהלקסיקון
מחזאים,משודדים,סופרים,

חוקרימתרגמים,פזמונאים,

דובאתולמעשהספרות,
הספרותיתבסצנההמשתתפים

שנתלמןילדים)סופרי(למעט
אחת.גגקורתתחתכולנו . 1948

חוקרישלהכללתםמעניינת
שהכתיבהמשוםהספרות,

נפרדתקטגוריההיאהמחקרית

מןמובן'בכלכמעטונבדלת,
זאתובכלהספרותית,הכתיבה

בשרשרתמשתתפיםהםגם

לדעתימשלימההכללתםולכןהספרותית,המזרן
דקלאכוללהלקסיקוןמזו,יתרההתמונה.את

גםאלאבעברית,הכותביםישראליםסופדים
ולאזרות,בשפותהכותביםישראליםסופדים

החייםכאלהגםאלאבישראל,החייםחוקריםרק
שלהידיעהרוחבאתמסבירוזהלה.מחוצה

ערכים). 1,135 (הלקסיקון
והמשודדיםהסרפדיםולצדהרחבההיריעהחרף

הנפקדיםומשורריםסופריםמצאתיבר,הנוכחים

לעתיםנוכחים-נפקדים.בבחינתוהםממנו,
שקדהכפייותר,בולטתהנפקדיםשלנוכחותם

לקולגרםהלקסיקוןמןשהעדרהשמר,נעמיעם
ומיבלקסיקוןכלוליםמיובכןובצדק.צעקה,
הדברבפתחהמידה?אמותומהןממנומודדים

אתלנקוטהחלטנוושיקולהרהור"לאחדנאמר:
לפחותשחיברמידהיינו:הנוכחות,קריטריון

עלהמעידיםלמבוגריםספריםשלושהאושניים
לעדךיזכהעקבי,יצירהמסלולשלהסתמנותו
נייטרלי,קריטריוןלכאורה .) 5(עמ'בלקסיקון"

העורכיםכךאחרמידאךומוגדר.מדידכמותי,

הקריטריוןמןמילוטפתחלעצמםמאפשרים
עצמםדואיםאינםולמעשהקבעו,עצמםשהם

ולעתיםבגמישותנהגנו"כלומרלו:מחויבים
נוכחותבסיסעלערכיםהוספנואוהשמטנו
הספרותיתברפובליקההירצ;רתשלוהשפעה
הקריטריוןדהיינו .)םש(הישראלית"ובתרבות
ובצדק.מחייב,בלתיאךמנחהקוהואהכמותי

מתמצהשתפקידםלבלריםאינםהעורכיםכי
איכות.יוצרתתמידלאוכמותמלאי,בספירת
קריטריוןהואהקריטריוןהתחתרנהבשורה

מספרפיעלמוגדרתאיננהזואךהנוכחות,
באופןאםכיהמחבר,שהוציאהספדים

שלוהשפעהנוכחותבסיס"עלטאוטולוגי'
בלתיכלשהו,אמורפיבסיסשהואהירצ;רת",

 .סובייקטיבימוגדר'

סופרמשורד,הואלאופו
עשרותמאחוריוועודך'

יבולובידרכתיבהשלשנים
שניהםספרים.תשעהשל

ואצלופוריםפעיליםיוצרים
הקריטריוןמתקייםשניהם

מה .האיכותילצדהכמותי
נוכחותלבססכדיצריךעוד

הלקסיקון?ועורכיאליבא
משורריםבקצרהערדאציין

להיכלל:לעדתישראויים
עורבאיתיבחרב,מרטי

ימיהם),בדמינפטרו(שניהם

אוריה.יהודיתניניו,ענת

עוד.ישלבטח
אולידניס,ערכיםישומנגד

בשוליהנמצאיםכותביםאודותעלמדי,רבים
ליוקשההספרותית,היצירהשלהשוליים
בעצמםשהםלמהמאמיניםשהעורכיםלהאמין
אליהם.ביחסוההשפעההנוכחותבדברכתבו

והמדפדףשמות,אצייןלאמובנים~טעמים
 .בנקלאותםימצאבלקסיקון

מגדירשהלקסיקוןאחריםכמוסבורהאיננילכן
לאשהעורכיםלינדמה .הקנוןגבולותאת

מופיעהלאכללקנוןהמילהוכילכךהתיימרו
והואשהוא,מההואהלקסיקון .שכתבובפתיח
שנראתהכפי ) 6(עמ'קבוצתית''תמונהמציג

לא.ותרהעורכים,למשקפימבעדנתוןבךמן

במיוחד,ללביהקרובשהואהשירה,בתחום
אחדכלאיכותיים,משורריםשנילמשלליחסרים
ריקי .לאופוושלמהוסקלריקיהמיוחדת,בדרכו
לשבחזכרוהםשירהספריחמישהפרסמהוסקל

פורמליתוהבלתיהפורמליתבביקורתולהערכה
שלמה .ספרותייםפרסיםבשניזכתהוכןכאחת,

בירושליםקטנהכיכר
הדורמןירושלמימשוררהואטן-פייהושע
העולםמןעברכברדוברכמדומה-לישקדם

הספרותיהמיליהמןדמותואתזוכרתאניאך-
משודדתאזבהיותירבות,שניםלפניבירושלים

עלהערךמןשלמדתימענייןפרטצעירה.
טן-פי,המיוחדמשפחתולשםנוגעאודותיו

שלעברותוזהרפיטן,נותןהברותשבשיכול
טן-לעומת(ב-רצ:טסקי).המקורימשפחתושם
בסופרנזכרתאניבלקסיקון,לערךשזכהפי

והנהליפשיץ'אריהימים,מאותםאחרירושלמי
קטנהכיכראבלהלקסיקון'מןנפקדהואגם

נקראתהגתורר,שבהרחביהבשכונתבירושלים,
שמו.על

אחרונההעדה

למילוןבדומההיעץ,ספרילסוגתשיירלקסיקון
שהמשתמשהראשוניםוהםלאנציקלופדיה,או

 .כלשהובנושאמידעבבקשואליהםפונה
מענייןישראליםלסופריםiךקשריםלקסיקןו

הספרותיבנוףולצפייהרנדומליתלקריאהגם
מהדורהזוהיבו.הפועלותהנפשותעלהמגוון,
שבמהדורהלוודאיוקרובראשונהמרופסת
יובאוהאינטרנטית,אוהמודפסתהבאה,

 •ותיקונים.השלמות

אלישעגבריאלה
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1 
הגיבורהיאההיסטוריה

מיתיהא

שלאהבתהפוכר-שפד:חבצלת
עמ' 474 , 2014פרדסהוצאתיברניקי

א"בתהוההאלףתוםאלמסעלדומןבפתיחה
לפנישחיואנשיםעללכתובהיומרהלעיהועש
מישללנשמתםלחדורניתןהאםדנים.דודות
שלהמוסיקהואתהרנסנסחידשויאתהנידושלא

כתבהעבד"באד"עמקוההמחבר.תהוהמוצרט,

ובכליאוחיויוסףלטרילוגיהבפתיחהמאןתומאס
אליה.לצללוניסהזאת
דחוק,עבדאלצוללכרניקישלאהבתההדומןאף

ומשמעותי.קרובכהנאדההקריאהשבמהלך
הדתתקופהמתארהספד

בעיקרעם,בתלודותגלדו
המלכיםשלמבטםמנקודת

חשמונאיםלביתהאחרונים
הראשון,אגדיפסהרודוס:ובית

אחותו,ובדביקיהשניאגדיפס

מלכותי.מעמדהיהלהשאף
אירעויםממוזגיםבבדבד

שולרומאשלמההיסטרויה
שתחתהלניסטייםעמים

חולשההיסטוריהפןשלטונה.
שלבשילובהיציהראירעוילע

מעשיםעםמצוקותעובדות

נרתעתיתמידבדיוניים.

החברההגיבו;רהיאההיסטוריהכמומביטויים

במהלךאךהגיבור."היאהלשוןהגיברו,היא
שה'גיבוד'מאדובדודבאופןחשתיהקריאה

וממנהההיסטוריה,הואהזהבספרביותרהבלוט
עבדותשעתה mהמחבהיצירה.מהלכינובעים
תמתחויצהרהספ;רכתיבתלצרוךצריניתמחקר

דנה.מהימנותבהשישהיסטוריתספרותית

היסטורירומןשלמבחנושבדברים,לענייןמעבד
אלאכזה.")דבריש(אםההיסטרויהדיוקאינו

מסופדתבדביקישלאהבתההספרותי;העמשה
שלהיסטורייםרומניםומזכירהקלאסיתבטכניקה

חלושהמספרבהםאושרבשקיקה,שקראנופעם
מעצימותהשונותהמבטנקודותהעלילה.על
 mמציאשלתחשוהומעניקותהמימטיותאת

מבפניםמתועדויםאנועינינו;לנגדשמתהווה
אחדות,ולדמויותאגדיפסהקרוייםהמלכיםלשני
בדביקי,שלה mבדממתמקדהדומןשלעיקרואך

וביתירשוליםמחריבטיטוסשלכאהובתוהידועה
ההיסטוריהמשתקפתחייהאירעוידךרהמקדש;

ואסתותיה.כאביהמרירותה,במלאוהיהדוית
לגביהמחברתשלעמדתהאתלנחשקשה

המדד.נשואלגביובעיקרההיסטוריותהסוגיות
ההתנגדותאתובעיקרשונותגישותמציגהדומן

התנגדותבדביקי,אוחותוהשניאגדיפסמצדלמדד
מתוארותהרומאים.עםפעלוהלשתףלהםשגדמה

ועביקרהמדד,אתשחוללוהקשותהנסיבותגם
שמשלוהנציביםכלשלהעולוהומעשיהאכזריות
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שקטשלאחתתקופהדקחיתהישארל.באץר
אגדיפסתקופתהויאוהרומאים,ישארלביחסי

הרומאים, mבחסישראלמלךשהיההארשןו,
אץרחבלעלדקמלךהשניאגדיפסבנובעדו

מוגבל.
להמחישביכולתמתבטאתהדומןשלעצומתו
היאפרנו-שפדחבלצתאוירעוים.מצבים

בים mמהלכיםליצורהידועתמובהקתאפיקנית
אתמשקףהדומןסיפור.שלארוכהתשימה
פןבהשישהרומאיתהתרבותשלהאכזריהאתוס

עומדיםהללואךורציונליות,שכללויעילות,של
אדם,לחיייחסחוסראיומה,עבדותשלבסיסעל

קרבותעממי,כשעשעולודריםקרבותעינויים,
כאמעציםצרחמעשימינית,הלולותוחיה,אדם

שואדבצליבהלהרוגהצואותנפצוים,פלויטיים
מזעזעת'הסיקדיים'המודדים mהתנהגגםזועוות.

אסןוהדהפילוגשלרקעעלמוסריותה,בחוסר
תופעותבולטותעצמי-לאומי.הדסשלותופעות

הוהבנההיחסבחוסרלמשלהיסטוריתאירוניהשל
 mשבזכאי,בןיוחנןדנישלהגדלולמעשהו
בעיררוחנימרכזוהקיםהנצורה,מהעידבערומה

להצגהזוכהמתתיהובןיוסףשלדמותוגםיבנה.
לביןכהיסטוריןוחשיבותוביןהפערנוכחאידתית
המובהקתהחחקנקדותאכן,בזמנו.אליוהיחס
ההיסטוריותהסיטואציותבעיצובהיאהדומןשל

האירעויםעויצובי, mהספדהבדיןושלבהקשר
המארגרקעעלבדיוניים,חלקםהפרטיים,
ההיסטורי.

ומשתבחהלוךשאמנם-יותרהחלשהצד
התחשוה . mהדמריעיצובהאו-הדומןבמרצות

פנימייםחייםהיעדרשלהיאהראשוניםבפרקים
ארמתנהלותמדבררת,הדמויותעשירים.
אךובחידה,ציותשלמעשיםעשוותמנהולות,

בהמשךאולום,נפשי.עומקשלממדבהןחסד
עוניין.גווניםעורדערדהדמויותצוברותהעלילה
כאדםמתאורהאומתגוונת.אגדיפסשלדמותו
ברגעיאךהעצומה,דנתלאחותובהשואוהחלש

ברומאיםתמיכהשלהזויהכמעטבמצבהשיא,
ההבדלמתחדדהנצרדים,שלהנוראהסבלמלו

לביןליהדותה,האדישהבדביקיביןביניהם;
שושריותברוישיהודי,מלךעצמושחשאגדיפס
דמותועמצובתהמשברברגעימאחותו.שנעדרת

בפרקיםשנעדרעומקעוטהוהיאמשכנע,באופן

הארשונים.

מעדנתבטיטוס.מאוהבתהראשית,הדמותבדביקי,

היאמאינטרסים.רגםמרגשותמרוכבתעמוקשריה

באהבה.בוחרתלובסוףחמודיםבמבחניםעומדת
 mהלקקונפליקטכמולהיראותעשויהיההדבר
האכזריתההיסטוריתהמציאותאךרומנטי,מדומן

האותשוקתהשאליוטיטוסכזה.אפקטמונעת
מוכשרמוסדיות,עכברתנטלרבמיוח,דאכזראדם

הרומאיותבוהתגלמהכמוויעיל,מחשובמאדו,
בשיאדשום,זעבקטעהשלילית.בקיצתיותה
בטיטוס,בדביקימתבוננתוהמשב;רהקונפליקט

ענק,לעכברשויהפוךידהתחתכאילולהונדמה
אחדנרואבקטעהחללים.אתשטרפומאלה
בתוךהמחליאהמאכזריותומחסהמצואתהיא

בהםדשוםדניתיאוריםאלההמגוננות.זרעוותיו

לשיאו.פרנו-שפרשלכישחנהמגיע
מהלכיהעלהלאומיתהטרגדיהטרגי.דומןזהר

הלב.אתצוובטיםבעצומההמומחשיםהאומללים,
דת mמיאשהשלהאישיתהטרגדיהלוהבדיל,

חייהשבראשיתמלכותי,תאורבעלתבמינה,
הנידושלאמשפחתיותלהחלטותקוונןחיתה

חזקה,לדמותהתפתחהבדביקיהאישית;בישרתה
מעצבתהמחברתלאקטיבית.הפכהומפסיבית

דעותמינילכלביטויונותנתדגשיממרחקה mא
חכמה,הלניסטית,בעמה,בוגדתזונה,-עליה

יופילהישהרומנטייםברומניםכמרכריזמטית.
חיתהאכןבדביקיאבלבבגרותה,גםנמוגשלא

הםטיטוסעםיחסיהוגםהנדי;רכיופיהמפורסמת

היסטורית.עובדה

ולאטיטוסעליהבהכלאתהשליכהבדביקי
דמותבהלדאותקשהזאת,עםנפילתה.אתצפתה
אלאלערכיםמחוברתאינהכיממש,שלטרגית

אבלאמת;שלגדלותבהאיןלוכןלאינטרסים,
עלמנהולהאוכיטרגית, mדמאינואגדיפסגם
שניהםגיבו:רשלעצומהברואיןהאירעויםידי

המחברתאךדנה,אהדהמעודדיםשאינםגיבורים

להתבטאלדבריםונותנתאותם,שופטתאינה
ספרזהראישית.אמיהדללאהטבעי,במהלכם

 •עזה.קריאהחווייתשמעניקענייןודבחשוב

צביבןשאולרבקה

שפגשתמוזרהחיהכמו

הראשונהבפעם

 , 77עתןרספדיפרחים,אכלתיסדן:חיה
עמ' 62 , 2015

מגלההראשון,השערטרםערדהספ;רבארשית
כהקדשה,לשנות".יכולהאני"הכלאיךהמשודדת

אלוכלאולויהבטחהאראזההרארהקדמהאו
קל;,זההגשם,אתלשנותיכלוה"אנייח.דגם

 mצואתלשנותאפשרי;,אבלקשה,יותרוקצת
המעשהעלמערננתמבטנקדותהחרגלוים".

בגילויחשדניתאלוםלכארוה,טדירריאליתהשירי.
במחילוהרוסלבראויכלוהשיהדעצמה.עלשבה

עללהעלותואיךמההבחירהמקלדת.אועיפרון
מבחינה . mלמשודשמודההגשמימהעלוםהכתב

שלה.הבריאהבמעשהאלהויםיכלוה,כלהיאזו
כךמתחילה".ואניהכ/ללשנותיכלוה"אני

בחובוצופןמההספד.אתופותחהשירמסתיים

מחדהחיהכמו ? mלמשורראשןושידהספד
תכשיטיםקופסתכמואוהראשונה.בפעםשפגשת

תפתח.שלאעדתעדלאקטנה,
הספדשםואתהשערשםאתנשואהראשוןהשיר

דברזההאםפרחים?באכילתהכוונהלמהכלוו:
פתוחה.בענודינשארהזרשאלהדע?אוטוב

ממה"יותראחרתנמענתאלישירהפנייהבשיר



פוח•סאכלתיםוזח•ה

תשמע/'תשמע/'אבלים;. mפאכלתישאפש;ר
בקשהובהמשךצללו"בקלולומררצוהאניגם

תמימותלי?/לתתיכלוהאת"תמימו;תמפורשת
"אלהוים,הנעמנת.מימגלההשירסוףושכחה?"

מבוראתחטאי."אתאזכורשלאאותיאהבי
נזקקתהאלהוים,בראות mהמשרונעשיתעולמות
ביןהתפרבקוהספריעסוקבהמשךגםלעזהר.
ומכמידהשניבעשרלמשלכך . mמתחלפדמויות

מנקדותהשיריםנעיםילדה",עלחלומת"אניהלב
שהאםלילדהאם,שלמבטה
לעתיםעדונה.ואלויחיתה
על mמתקבלהאפשרויותשתי

בואי''באויהשירכךהדעת.

שלעשרשירלכאוהרהנו
חחרתבקריאהרקלבתה.אם

מערסלת mשהמשורמתבהר
חיתה.עצמהשהיאהילדהאת

בזמן,לחזורמבקשהחייםניסיון
יערסל"מיבחמלה.לטפללתקן,
כיובוכהעייפהכשאתאותך

אניל;ךמציקמהיעדותאינך
;ך mאוארגיעלךמציקמהאדע
תיתכןהשיריבמרחבנומי."נומי

בהנףנוספיםעלומותייבארוכךשכזו.נחמה
מופשטיםאסצויאטיביים,מפתיעים,עלומותשיר.

האצוריםממדיים,רבעלומותכאחד.אורציים
אחד.אפשרימפתחןיותר

וטעוה,מזיקלכלךו,האושהאדםיעדותאני"גם
הטעותאתאהובתאניאבללרחמים;.ראויואינו
איני .)'רבדמ'(העטות"אתתאהבשאלוהיםכדי

חיהסדן' Tיה•ח , mהמשורבשםלהפךושלאיכלוה
בהווה.מתמשךכפעולחיהבחיים,מצווהכלומר
ביןלאלהויו,אישביןלסדן.הפטישביןכמווסדן
שהיהנשים"ישלילדותה.ילדהביןלמעשיו,איש
לעשבמידלוהשקיףחלןו mלפתכזהמזללהן

ביתבמיטתאותילהשכיבי mאמכריחיםירוק."
יפהמחיקהלילהשמיעאותימכריחי;םחלוים,
הצורך').דיגדלו('חלוןמאוד.""שוקטהמאדו
חיימאבקמנתבשירים,עלויםגדלויםכאבים

בהםהמובעהבררההישיר,הדיברואלוםהיומיום.
אתמחליקיםציניות)(לאהעצמיההומור mלויט

הפאתוס.מןק mהוהלבאלהיישרהמרההגללוה
שהמשרורתשעהצוחקתעצמיאתמצואתאני

כשאניעכשיו,"דוקואשקט.קצתומבקשתמתה

שלהבישלויםואחריה~~רנהעםבשקט;,מתה
יומלודת."מסיבתישהשכניםשללבתשישי;,יום
כשאנימסבי;בשק;טכאןשיהיהמבקשת/רקאני

במשיחותמתוארתחזקהאהבהלמשלכךמתה".
זאת,עםהכל.בסךשורותארבע , mיחידמכחול
אניבערב"בחורףבעדינות:לאאוופןפניםבשום
בחיים".אניכאןכשהיאאבלבוכה
יומיומי,שיחשפתמליצית,הלאהישיהר,השפה
"לאישירים.פשוטים,להישמעלדבריםגורמת
לוא;שורתיבמהירותנסעתילעצמי."תיארתי
לשםמיליםעלהחזרותגםלעצמי."",תיארתי
מעטות,כהאךיומיומי,בדיבור mהנפצוהדגשה,

שהבטןלכךמביאהדברבשיהר. mאסרוכמעט
הקשבהונפתחתנחלשיםההגנהומכגבתינרפית

דוקואמשיחה.לחלקבאקראינקלעתכמוחברית,
שלהטרויאניהסוסאתהכותבתמכניסהאז

לרגערקבשקט"אשכבההתפרקות.העצב,השבה
באופןעצמהמצואתהקוארתיחלוף"."הכא;ב
חלק.בולקחתמחויבתהעצהמלואמעציבלתי
שדרכוהזאתהיפהמיהארש:אתיסובבאחד"וכל
חזקהנראיתהיאבחי;,יתארו,עוכשיוהל;בעללה
חזקההישלתקוהו.נפלאהמטאפהרושמש".כמו
השמש?מן

השפהמאדו.נקייםהשירים

התמונותלצולוה.ברוהרהשירית
יחסית,הקצריםבשירים, mהעלו

עשויותאפילובדקדקנות,בנויות
מהיריםהםההקשריםשהרו.רק

יכלוהכל-חדיםהומעברים
מבלובלת,נותרתהנפשלקרות.
הקסםמהתרחשותמעונגתובכך

'ימים'.בשירלמשלהשירי.
אתלימשסעתסכיןימים"ימים

בדם/./הכלאתומלכלכתהבטן."
להרי;םכשצריךבקניותכואבזה
גדלוה."ואקתומיקהאדמהי mתפ

בקבוקבפקקחחרהדםאדום

בבטןהיטבמורגשהסחיבהלחץהאקונומיקה.
בגללחדשי;םשטיחיםלקנות"נצטרךהקוראת.
עובדאותהכס;ףהרבהכךכלזההדם/./שללוית

חמץו.חיךולהעלותשלאקשהקשה".כךכל
הבלתיהקטנתיים,הפרחאיים,החישוביםעירוב

בבטנהמשסעתהסכיןעתהתהומי,בכאבנמנעים,

יכלוהעדואנינואר;,לא"הכתמתי.הדוברת.של
לובשיםכלונוהאיןמסכמת.היאזה".אתללבשו

לחיות.ממשיכיםהכתמים?למרותהבגדאת
לעהחיים,שבעמשההגדלוה mהאוניברסלימתךו
סדןחיהשלהשירהשאובתוכאבם,כוחםמלוא
ותקופה.ה mכאת

ד mבמילעיאהובכותבת,גםשהיאכקוראת
העוסקהעשר""תחבירבספרהשלישיהעשר

בשירהארספואטית.בחוויה mובמקוריבעדינות

הורית.השתקפותמקבלהכתיבהמעשההראשון
למלוידיו.ומדוהפהפתחןומקבלעצמוהשיר
הלכתןאב;אלומשוררתמשוררתלאמאי m"אמ
עםלחייםמחץואותיילדתןהזמן."כלאיתי
לעצקות".מחץודורוריםהצרפהעללחםקרורי

שולישיתשנייהקריאהמצריךכזהשירגם
הוייחדוהיופיאתהעריון,עומקאתלתפוסכדי

של/'ואבאאמאמשוררות"תדוההמבטבנקדות
ארב;ןשליהוגוףעפהשכשאניאותישלימדתן
לאחהנופלתאיננישר;השליהולבעףשכשאני

לעחמלהכמוהשיריהמעשהעלהחמלהפח".
 .לבוגםגוףגםנקבה.וגםזכרגםשהאוהשירילד.
עבלום.למעוףומסוגלנקי

שלא)לאלו(וגםבכתיבהעלוסקיםחשובהתזכורת
ממנה':הרפיכלל,חשובהאינה'האמתבשיר
יצואיםמאמריםהכלל,מןיצואמאב;קרק"אלא

היאהיציהרלבחר:וזכאיתבת mהכהכלל."";מן
 mהשבלתיעלהמתעלההנבחר.הנברא,העלום

האסקפיזם,היא"האמת".שקרויהכפיהמוסכמת

הארספאוטיבשירגםכךהאמת.מןהמצוא

אביטלגילה

קלטואדיגבעות

השתפלההאחת
 ז:-:·--ז

הראויאל
 .-ז ."

~:;כים iש iJ~י~יויר~קת
התמתחהשנ~ה

: • T T : - : • 

tק~ש iJמול
חצופיםעגוליםכלה

•. • T ' ' T • 

הפרחיםהאחת
 ·ז:---ד

ב tpרס~
מרבדלהארגו

: T T T : -

ם 9ק~טור

גוביהעלהחמהשנ~ה
: ' T T - --T '." T : 

~ה~ר~ה
כ~;ב~אוש

 ת~~~~רנ~ס~rכת

-רה qנכ ל~~
נכת"םענגהפדיחה

: • T ;-•. ·ד :ן

 םך~~~נרזק.~ת;:דיא

iJ נi סרךם~לים~
~ריס.לךלה iJךערל.הקד"נ iJ~זק.

זק~לרסיס~לוחות~קרה ה~~~
מעליהנושרהזרעיםמתת

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

ךף"ח~זק.ם~ז;ח

~~יס~ל~:;נילים
סיס iז;ר:;כלךקרלרת

שרנ;רקים.

זה.עםתפסיקיאזנשומי;םכלום"חמצן'חמצן'.
המצואגםאלוםבשיהר". '/דלךבהמה".אתמה,
מצואתהספהאתהמסייםבשירפשוט.אינוהזה

גלגלוי;םחוכרתעיניים"עצומתהמשוררתעצמה
מהולכעוס.שאפסיקחשובהייתקדומים."

מיהנצח.אתמביןשאינוחומרשלסערההעכס?
משוטטתהנצח,אתמביןשאינוחומראניאני?

לשקרים."ומתגעגעתלגלגלומגלגלו
עמדויםשישיםרקגדלו.קטןבספרמדובר
מצואתאינההעדתאלוםקצרים.שיריםוברובם

עללהתודוותשובלוקרוא.לחזורמבקשת , mמנ
 .נחמהאותיקוןהשיריבכוחלחפששובהפעצ,
הספהעךרוחירש,אלימספרעליהנחמהאותה

 •בכריכתו.
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 2עלפרל:גיא 11

גורל"הריסימניםמחביאה"אני

עמ' 63 ' 2014כרלמהצואתהמי'iו,ואתוישתגפשולפניקירד:אידוה

הסימניםעוקבות.רמזיםבסימנים,מלאקדריאודיהלשהנהדרשיריהספד
פנימית,נוספת,מציאתואלקרואיה,אתאויחההמשתרדו,אתמבוילים
אתוועםמתמידבקשרנמצאתקדריכיחמהחיה.היאשבהזלומקבילה

לילהאויםכיעהאפללויסדוי,מרומז,נתורככלווחבוזאת,ובלכעלום,
 .השיריםמןבחלקאותוהמייצגים

איןהספד.משידיברביםהמופיעההילדההיאעלוםאתוולשבלוטתנציגה
ממנו,עלוההנסתהבעלוםהחיהילדהאםכיבלב,דהביוגרפיבמובןילהדזו

מפנהעיני;םתלכתעש;רשחתר"ילדה-לקיומונוסףכרמזלעבדוומצביעה
 ה~~~ .;ק~·!הכ·ש~רת 1מרנ:וי~ר!י Tמק~דרתר~ליס .1ק~~ים~~ריס ךj/~~~לי

הדלצעלעצידי;םלשמעהדהיית;יכמרקדומי;םאותתרבגופ;ימצירה;זע
- T · ·- : : ' : ' : ' ' T T T : ;• ז-• -;• --

 .) 55עמ' , 36(שיר

העלוםאלעדיןגיששובעיניהיאקדריאדויהשלה mשי
הכתיבהבומעשהבעקבותברמזים,בו.החיההילהדאולההאו,
אויחוימפגשלומשאלתמתמידלחיפשוביטוידאוהאניצעמו

אליומשוךהנסתרהעלוםשם.לשלקדריכאןשלקדריבין
גםמסתתריםבאפללויותו-בולעטתואיןאךבקסמיו,ומפתה
ומותו.לראותםשאיןדבריםאיום,
אחדבזהבספרמופיעיםמהםשנייםשירים,שבלשוהנעיין
מאופייניםשולשותםהורמזהסימןמטויבמרכזיבשלשותםזה.

 .קדרילשה mבשיהמרכזילאפלה,קסםביןהטעןובשילוב
מסמניםזה;במטיליפזוריםהיע;ר"לאדן : 20מס'שיד
 ת~י~~,~ל;הלזP..~קח ~ךה~~ w~דהיi=זpלרר~!iר~ת

(עמ'פניה"לוחםהמ;רריחכהנת!iרנגדיקבורי;םיומי;ך
 mבאוויהטעתה•:-מהחביםדמז~ם Trnעבקב.:הליכה'כאמהר ~) 33

ביןעדואינהשהילהדלכךעדותלמציאתמובילהעם,אגדתשלמסתרוין
שהיאישהילדה,אלקדרימתקרבתכשארנוספים,כבשיריםזה,בשירהחיים.
מת.פנימיכמקוםנחווית

של"בגניזה :) 62(עמ' 42מס'בשירלראותניתןתחשוהלאתוהנוספתדוגמה

בך·ר~ ~~ל~וגל 9 ~~~ימרע,ב~ילים ך;~~ק?~יק 9 ל~~~ז;זךק 9 ~~~אנד;י~?דונד;י
~תס~;ףק~ה~ת ד~;~pז~לא~י;ס~חלר~~שוף!ס;ב~סעם;ה p~נכ:חי;ך

 ס;רדpז~?~ס:ינ:וינר ה;~~~ ~ו~:;קדרף l.ל 1זi.Pרזנ?~רסמה;אומרקמ~~סב
אלרמזיםבעקבותהליכהעלהשירמבוססכקדומו,לילית".ל;:זיתר~~קרם

בשוהד-אפלהונרמזתהמותונרמזבוגםארהילדות,שלהתמימתוחתו nמ
קדריבתךוהחיההילדהכיהתחשוה mנצושובהחותמת.ובשדוההפותחת

חיה.ילהד mבהכאינה

 ;~ע,דינות~~די~ה י~~זקאiד"~סו~ההנשוא:אתמפתח ,) 34(עמ' 21מס'שיד

~תם ry ?;זזק~~ה י~~~ 'lאנ:זiזק~לאתלע,ו~הt?יזקסה .1ק~~ים iJמ~~ה~לי~ת
החצראתשמכסההפתאומית;הלדעת .1חלהדתחתםומגלההאדמ;הפרודי

6 ~ n ;ר°ריתT קר;~~תi זף~םבלורתr?~~ P.ci ~ ;:ז~ q ס~.ל~~-מו~~ת ה~~ .1ב~ים 
מבנהו ."י 1ji~ד 7~ר!זוק!ם l]J~מקנדר~הלו~לרת ה;~ר~~ל~פדס~~~דות

ומבנהושדורת 12בשירמתייחס.אנישאליוהמטויבאתמדגישזהשירשל
גילויהשישיתושבוהדבקסם,מלאחיפשומתאחתשדורתחמש-סימטרי
חלדוה,למציאתמובילוסקתותשמחהמלאחיפשוהארשןו,בחצימפתיע.
איןלתחשותי,קב:ואלמובילהותחשדתוחיתולמאחיפשוהשניבוחצי

להבחיןישהעת.כלבההנחיקבראםכיהכתובת,שלהעתידיקנהדזה
שביןהצמידותמןלעדתי,הנובעת,הוחם,עהמקוהקברשלהמשוכתבאיכתוו
 .לחיקהופךהמתוומסוימותבנסיבותכיייתכן-הילדתולחווייתהמותוחוויית

הגשראתלשברולאכדיאלוינלחשת,ממשלעתיםעדינה,קדרילשה mשי
מדימהדלהעירלאכדיאלויהעלומתו,שניביןלבנתומבקשתשהיאהעדין
 •מותה.מתדרמתבההנמההילדהאת

16 
 381גליוך

חלום"חוצה"מחשבה

עמ" 93 , 2014 77עיתןוספדיתבשמי,שלו:עפרה

נקד

 .11חרקררתtק~ךם;בין~ו~ה~ר~ה ו.;~~ס~תעם tpללא ,1ל:חתלאלזנ?מ~,"לא

i? שןךי~pזp רדפתרצופתרp~~בין ן;p קיתר~םמנ;יריס;,ר~יt;:~~?ל ולנ.l ~~~י 
נ;יד~ה lji',11~מ~~לוב~ל~תעוף, ה~י~~~ י~~לקום;.אונרינ;י;ג~סלאממדרוף

 ".ש?;ן wמ
המעבראתהמתאדיםשלושלבספדהשיריםמכמהאחדהנו'בקור'חש~,

תנעותהמרוכבתואתמייצגיםאלהשיריםללילה;יוםביןאוליוםלילהבין
היוםממלכתביןונדהנעהלשוהחציתית.המציאותלביןהפנימיעלומהבין

התנגדותלנקדוותהופכיםשהעמבדיםוישלאוהחשוךוביןהלילהלממלכת
ההתנגדותאולבעלום,לפגשושלאהצרןוניכרלשמל,'בקור',בשירקערים.או

אלוםהפנימי.העלוםאתהמיציגהעלצתובכלובהיבלעתונלוויתהיוםלאדו
ביציאההכרךושהקשוילכךלבלשיםיש
עללשושלמהתדפקתונועבאינוהחץואל

מתחלולתהנכןו,האוההפךהפנימי,עלומה
זק~~ה~זpקט"~לילות,-סערהבתוכה

<מתךוררי" P ~נר~חיםןבו:;ניםס~;ץר~ת
העמוקהשמשאלתהדומה .) 31עמ''לבילתו',

העלומתו,ביןיותרהדמוניתלתנעוההנה
"לו-למשלבתוכה,המתרחשאתשתאזן
נתכיםלליל;הירםהתרפ;והחוטאתאפרם

'התפר',(מתךו "ן~יו;t ד.ה~:-1- ,~-י "~פו~ים
לתדרארובת;אניים m"נדאו .) 14עמ'

(מת,ו "{זז·~~מקמוט 7מנ;יבו~ה;בי;ך ס~ג;;pז
שעצומתישעודו,זאת .) 16עמ''תדר',

להשתלטתוומובילההפנימיעבלוםהפעילתו
ברקעים"מ~ארתר-למלשהמציאתו,דגליאתקת mדהויאהמשתרדו,על
רךקתו~ה, pו~~הנ;יפודים םך~~~~זק~זpזpת י~~ ]."[ס~ר~:ים.ןזים pז;?מ

מ~ר~ה,~דתרiךםלזק.ימ~ח~ה י;?~ /'./~~זללוי 9 ~~ת~~סה~ת ij~ערי;ך
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אוהחיצתייםשלויואלההאם-פיזידימוישוב-החלוםבשלוינמצא

מדגישהודבראלולשאלותהתשובתואתבמתכווןמערפלתלשוהפנימיים?
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~היז.דר~י 1ל;ל1ה~יליזipלד~ים p ~~רפוריםהךרףלקריאסרי;,ו?iך~נתר
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1 
פזיובל

השירהלאיכותהמשדר

 , 2014לשירהקשבמגבילים,בתנאיםשחרורמאירי:גלעד

עמ' 64

הארש,אתמדיםעצו;ומילה,מקלבמילים.לשכדורגלןהאומאידיגלעד
ומבקיעבעוטמבררן,העשר,לעבדדהורמהמקםו,מזנקלב,דהשאודאוה
בספררמאידילשהפאוטיהמהלךאתמדמהכאןהמתאורהמהלךשי:ו

להבחיןניתןהספ;ראתהפותחשבירכבדמגבילים.בתאניםשחרתהרביעי
הראשונההדלת-דיקולידתארלהבקיע,הדוברשמבקשהארשןושבער
ארה" mלדר"שתיפתחלדת-פנימית"לדת"אהבתנו : mלפתצחההשאו

ונרמז , mהדבכירוןלכאוהדתלויהזההמטרידהספקבטריקה"."שתינעל
האםאךשקועב,האו mהדמצבאלוי .' mבדנשובת'שלאההשיר: mבכרת
שרנותאפשחירתשמלצלצהאומהפנט"עץ"פעמןוהאםבר?ללשטוניתן
הבאיםעלמבשדהאהבהשבלאתזהפתיחהשידשמטילהספקאהבה?לש

מוכיחהמזרזה",שורבשרבלכשתה"נשוקתהאהבהשלדתהעובהדאחדיר.
המפחדיםהאהבהשידיאיתנה.באהבההאמרנהספק,לשלבילותשגם

מהנפילותשגםמאידי,לשהמיליםכדרדויכלותעלמעידיםהספדלאוךד
כיבושה.לעבדבעיקשותלוהמשיךלקםר,מזזרדהאואהבה,בלכהכרוכתו

כךעלהזרגבתלשאגב mהעהפוכתהפךר','הביתהנהרדשבירלמלשכך
לחייכמטתימישמגתלההביתמצבעלמקדריתלהתבוננתוהפ;ןרשהבית
שתייםעץחקלוטיםבשמי;ןכהשיסודותלחשו;ב"אפשרבלכל.האהבה

הפךרשבביתהמאייםהפן-פךר"שבמיכותישני;ןכפים mמהילדים 1 ". 1
ה, mמתתקופהמסמללכומדהפ;ןרכשהביתגםתקוהר.לשכמקררמגתלה

תלוייםהזי;תבכורסאות"הפרכי;ןכלשבתהזרגבנייכלויםמשב;ואלוי

הלקויהסו;וחסדההפ;ךוהמקוםדוקואבית".ללשוםתפיל;הכמרבאוויר
ללשום.לתיקןו,לסיור;ובסיסמהוהר-

תיקלהחזקתחשבון,לניהלוהזוגיותמדרמהקשרוים',צדדים'סונטשביר
סגלותואתמאידימפטרחשבןו,ארייתלשישבהבסמנטיקההשקעות.
באמעצותנעשההמסתיאוםזוגית,היאכאןהנאמנותקןרהאהבה.

הוצהרותאהבהלשאלאחרבתו,לשלא-פיערןולשלילותישהשפתיים,
"אנוהשיר:בסירםהחברמצהירהאהבה,בכללכתהקשייםללכמעבדאןר.

ההשקעותתיקאתמטעיןובכךהילדים",למדדצמדויםקשדרי;ןכצדדים
תהיהלאמקהדששברםהידיעה-לשוהעיקריתבמשמעותהמשפחתי
באהבה.דגלפשיטת

קדשוה:לשכמעשההארטויהמעשהאתמתארמדויקת''לשןרהשיר
האהוביםקשדו".מגילתשבלויתחהרכדש;תלשרבתו"אצעבותינו

מעל;,יגהורת"אתמנשיקות:הנטיוותקרמהכמרגרףבתךרגרףמתמזגים
טעםפקעירתפטמרת;יפמוטילעמגלגלתאהבה;,בלוצואוריעלמדביקה

גרפי".לשהגרנהקרריקרמתאתלשונ;יבדיקוחזילעטו;הרעורב,שתי
מחשמלרגעמתארערב''כרבלושבירציצית""כפתיליהידייםשילובגם

ארדבקןרדיפהרגםהעירונית,גבינהספסללעחיבקועבתשמחרתש
האהבה:אתלקדשכדיהמשכ;והעררובריחהזרגבניאתהמחברתפנימית

זםדנטע;ןהשתיקותיבןובחיכךולב;ןכייןעדונוביקב;יתוססת"האדומה
אהבה".לשחילופיך
בסמנטיקההפעם'חקיהר',מהשירעלרהלאהבהנוסףמעבעזביטוי

קב!עוטפטוףבחזה,הישבו;תהמכות"למרותחקירות:מחדדיהמשולאת
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חשמליהלם 1 ". 1קפ;הבבתיטלטלויםמצח;,ילעחדד;י mמתקשמךלש
לאנות;ראהבתיצרפן /-זדלצחובקתדמות;ךאתשורבשר;בהמאיר

השירלשיופיולגרפי".כשתחבשוותהכרוכו;תבזרעוותייךחב;קומפעונח,
צרפןאתלפענחהניסיןועוינוייו.החקירותחדדדימוימתךובקרעהזה

קיצוניארמתןופיזי,לחץששרםעצומתידגשזהרלכילשןו.נידןוהאהבה
התשובההנארהכלכחרצדיתלי,פשרלולהעניקירלכלאשיהיה,כלכ

אהבה?זאתמהלשאלה:ביותרהמדויקת
לשו.הפאוטית-קיומיתהפילוסופיהאתתאומתמאידילשהאהבהשידת
נסיעהמתאר ,) 2010 (הקדוםשידירקובץכשםמתקדם','חיפשוהשיר

אלאאיננההזאתהנסיעהכלשהו.יעדאחדחיפשוכדיתךוברכבאיטית
הנסיעהסוףלקארתהחיים.נסיעת-באמתהחשובהלנסיעהמטרנימיביטוי
האוהנוסע-אטווביוגרפיתחותמתלשירכמעניק-שבמרהדוברמזהוה

למעשהמה:ךרדקטניםפטריםומלקטסביבמתבונןברכבוהנהוגהדובראני.
פותחפניו,אתהמקדםהבא""בדךרלשטנפשר.לנבכיפנימה,מתנתןהוא

מאלצתעיחנית"נפש"ציפרונפש.לחשבןוהמובילחסרםצידסמליבאופן
במהירות;להתבצעיכלוהלאהנפשלחניוןהכניסהשהדילהאט,אותר

להובילעשויערב",לשבדיח;תבחליפותאהוביםעמו;סתנעוה"מעגל
המכוונתותיקה" mאר"עובדתאוהבה;זוגיותלשבענייניםלההדוד
אתמכבדזהלשימדהחייםניסיוןמעטןאתאלוימייצגתיש;ולהמשיך

סלבנותבחסורחחקצעירנהגאםגםיש;ולהמשיךישר;-רדכוזשרהנהג
אומדהנרטוןגםכבד";סעמתעת;,נהיגהקרוסצדי;ךשאני"צעוקמאחו;ו

המתקדמתהטכנלווגיהאפילוהחיפשו.למאמץממשלתדםרלבידברראת
הנוהגהמשודדדנ;ולשבסופרהמתקדם.בחיפשולסייעתרלכלאביורת
 .ליעד"הגעתגלע;,דשמח,"שכתיסעעצמו:אתומרגיעשמכורןהאוברכב
הידיעהשבסופרהעצמיהחיפשוכלומדהמתקדם,החיפשולסיומומגיעכך
עצמהבקלבתבפטרים,לשךבהסתכלותלשהבקצבלשך:היאהרדך-

ליעד.הגעהלשםביותרהחשובכתנאימגתלהאשדמזמנת,שהיאשבמחה
לתעותד mפשאינומילשקיומיתעלוםהשקפתהפושראופטימישידזהר

מפהארתמדודכמרהמסמנתהיאהחייםששמחתההכהרברישנהכיבד;ךד

עצמיתלשמרתלשקירםהמסמלהיעד,אל mהבטהמסללואתמדויקת
m לאשו:רתיהד
לחיים,מבטמישירשהאוכפיבנאיביות.במאירילחשודאיןכן,פיעלאף
המרותאלפונההאויקד''מרותשבירהמורת.לאמבטמישירגםהאוכך

ההזדקנותתהליךעםההתמודדותדךדלפלעו.הצואהפקידהיהכאילו
המתקרבבסוףההכהרההלשמה.בנתיבדת mרבהחרהדמחסוםאתעקופת

במקרםמתישה.בדריכותלתקיעותארהקץ,אימתלתהוםאותרקלועתלא
הפרזהללארגםקה mהללאבעיניים,למורתלהביטד mבהאוזאת

לבארו,ומזרמןמוכןהשאולמרותהמודיעמכתב,מנסחהאובחשיבותו.
גרפ;יאתארתוםבמעו;,דאגיעבנוכחות;.יאתרך"אכבדהעשה:כשגתיע

המרותעםמאידימתמדדועת',בטםר'מרתישבירגםרת". mפתבזרעותו

ששכיריעבובהדמתנחםהואההומו;רדדךאתנקוטהאוכאן,מגנד.האורב

הקבר".עדהשידות"מרגיעים;,להרוגההצואה
כאן,אנועדרכלהחיים.עךדאתלהזכירדקוואבאיםמאידילשהמרותשידי
לחייםמתכןוהמשודדמציעהמחיוכתברדכוהקיום.מתנתאתלמצרתיש

-גבהוהשפההמערבבדיאלוגהמציגאפ''פיקשבירלמלשכךקלילים.
חייבתאותי,"מחפשים-נמוכהשבפה-השכינה"צעדאתלארתו"יכלותי
גםארעי.מיניקשראחדהנאוששבחיפשוך mהמגאתלהמחישכדילעוף",
הקדמהבחסתרהפעםממשי,לקשראלטרנטיבהמציגירקוה''חתונההשיר

צ'ט,מסיבותהכלולהאהבה,קשריפוטנציאלאתשהגדילההטכנלווגית,
שובסופרהדועות,התארות,שיתופים,לינקים,דגשתים,סטטסו,פדופיל,
אהבה".לשב mפס~ו?קשים;,"נשיקותהלילה,לתךונקושותמקלדות

האוהירקוות,הרחתתרתאפהפיקברתבותמסריםבנחמביטמאידיאםגם

הקץ.ידיעתקרעלעמשמערתלחיפשוהחהשדה"טעבית"כדךדבהמכיד
החברתית,המחאהמשידילכמהבסיסמשמשתהעלוםלשבדרכוההכהר



"מהמאידיתהוההבארה''תרכניתשבירבציברוי.הפטריאתכורכיםאשד

החדשירמונאדהאיךשנה".עשריםאחדיפיטרויו,לאח;רביםושכידעשרה
הסיפרוילדים;.לשהשראהש,חשבנותו,משכבתא;,ארשו"לעכשאד

תרכניתשאיןדבודכאשדכאינורית,מגתלההשירלשהכרתותהמרבד".
-במקרר"ארכלישעשכי;ולעצמו,אומדהאותסת;ור"אתההבארה.אוין

הבאיםהמחאהשידיבשנימח:ולאזהעשכשיויעדואלבלהירגע,מנסה
עצמועללוקוח"אני",במילההדוברפותחלעבהדו',ר'מכדרנוספת''עבהדו
במה,פלעו;אנימזדמנת.ז;הדעבבהדוהכנס;ה"מלשיםנוספת:עבהדו
ללאיעבדושאםאמונהמתךוהביתה,עבוהדלקוחארלאילים";ערב;ך

ללאתפילת;יאת"משו;קרמלא: Mה mלחתפילתושבנתו,אפילוהפסקה,
מביא ]". ,11אמרנהלשזמינהגרסהמעדכ;ןלויליומםלמקרם;.ישיחתסוכ;ן

 .השם"עבדותלשרקדרהולוי;קשבנתי,לעיהחלו;םהעבהדו,אתהבית;ה
-לרדידי''מזמרוהאוכה,עדמאידישכתבמהמרגשיםהמרכזי,המחאהשיד
כבדרשכלוואהבהשידזהראחדומצדכאב,מלאמחאהשידזהראחדמצד

אולצוהשחרוים','הפנרתיםתנעותממייסדיהיהמאידי,דדוהאב,לאיבר.
 m"המבנר:אותרמקרידכךלעבמעשים.לאאבמיליםחיתהלאהמחאה
תעודתלבייהדויילד ]".[שימשויתהיסטוריהשיעדוילכיתתסנקדומעודןו

עצמךאתהשובת ]".[ההשלכהבסכרחדרבלזרבמילתחרסםיסדו;יגמד
לנקרומנים, Tלעבדיינים,ידהשויטהאבמאידיגבדות",להלשיםאסירכמר
היאיותרהגלודהשהסכנהיעדהאורבתר. mבששרטטואבדויםנערדלבני

לאבירכותבהמשדודמשטהר.ניידתבתךרמופיעההויאבממסהשמקהדוזר
לעקרונותיו,נאמןתמידשהיהלאישכברדלשמפגןשכלוואהבה,מזמרו

עשהשוכמרילדיו, mבטיפכלוולכאתהקשיע , mקיפעללעזקושבמקרם
"בכרוסתביבתוישובהאבמאידיהיוםהחבהר.לתיקןוגםעשהכךלביתו,

הבן,מאיידרנית"; mפשמיכהמכסרה 1 ". 1 ;הלטוויזיהמלואתרוופדיתענק
משקומים,מלאכי;םארתךמחפשיםרב m"בלו:כתובללבנרגעתבמחוהו

מתחממתו,אחכירחידם. mהלוכי;םהלטפןו,קרלעכפטרלושיחהמאדיבים
לחייך".אתומימיןמשמאלנשוקותמילתויהםבסלבנתו;,מתעייפתו
מהגנהמעבדלשבתבניתמאורגנתמאידילשהשיריםכושבתהפאוטיקה
הויעילהמהירהמעבדאותבמילה,הלשיטהאתמדגיםזהדימיולהתקפה.

מלצוחותחגמארתהמטאפדרי.המגשרחלקלאהממשיהמגשרמחלק
למצאוניתןלשוניתהמהרלשזהלעיקרןוביותר

מאידימתאר'העוךד'שבירהאדספאוטית.שבידתו

מערדיםשי;ר"בתישכיפץוהיציהרמעשהאת

עללוהזההטקסטש"אפילרומזהירלהריסה",
לחילופינוספתיפהדוגמהלהתמטוט".אטוטור
שם-פאוטים''פידאטיםשבירנמצאתהלשןו

אצרדלעהפושטיםיםלשדודימדומיםהמשדדוים
אתממחישפיאדטיםלספינתהשיהדדימויהמדינה.

לחשוףיכלוהשבלצילותההחברתית,המחאהקלו
שדדכ"ספינרתכאןהמתאורהממסדעכירותאת

תמיכות".וכספיקלסרי;םעמסותוממלשתיו;ת

עמהדזהויהצרחנית,הקנוטוציהלמחתלאירעו.אחריתושנלטקיקינוי"
לאהאובפטר.ויצירתובלכלהשיהדבמוגלבתוהמכירמשדודלשצנעוה

לשמת;קורויחדפחףב"iךךףיסתפקהאועלום.סדרילשנותמתיימר
"התאבדותו".לאחדייוורתאשלוימה-חחכים"דימויים

לשיאומגיעשבר'חייט',שבירגםלמצאואפשרכזאתפואטיתהאתבדות
זהשידמאידי.לשהייחדויהמיליםלהטטו
כת. mהמגהצבאיתההוויהאתבהומרוחשוף

הצה"ליתהקלישאתוסתרדאתמרתגםמאידי
המציגמקדודלדיברוחלופית,לשפההמרבדת

הנה;.תיגש"חייטבמערומיו: mהקשהסד"דאת

חייטכמרתיאר;הלמכנסיים,ת'חלו;הדתכניס
ת'חינךרמחק ]".[לאיi.ןמדבקכאשניותצדי;ק

חלוהדהחש;קלבימסתובב ]".[מהפנים.הזה
אתמלעיגהמיללויהשיבשולמכנסיים".מחץו
חלדנית mהכשלעביבותוהצבא,אישהדובה
לשאדונולהיותהוופךחייל,לשמפקדלהיות
הדס"ד-המשדדוכאןמילתהתואפשרחייט.

החייט?אר

המקודמתשבידתוגםמארדהבלוטהלשונית,ההמהרלשההומרו
לשהאופטימיתהימיםבאחריתצחקו'.'משיחשבירהספדאתחרתםמאידי,

לקרעונעלוים;,צקדעשדיבצחו;ק"לפרץוכדיצחקומשיחיגיעהמש;רדו
לקדםשחדרים;,הומדרלפעוליבנווסיםלחלקעוונש,שכ;ךהסכמימצח;קו
השקפילטיזםלנרמזכירהזההקלילהשירמהעבדוה".קים mצשפקידים
השיהדלמסחררמתייחסמאידיכינאדההשיהד.הגנותאתחדדוהמדרתי
אשיןהידלשוקהשיהדעלוםאתלדמותאםעצמי.בהומרוארביצניתו

מלטותתמידשחרורואפשחתדוב-יופי,ססגוניהשאואףחופשי.שקרזה
עשויההיא . mבהכלשיליתאיננהצריכהלמצרדהשיהדהמרתבספק.
צרכנימדובארתהיק mמאשדהיקורתיהאליטיזםמכלביארתהלשחרר

לפיכךשחדר:והאומגביליםבתנאיםשחדרושגםלזכורכאדיהרתבתו.
לשמחשדותהמשגהמעיןמאידילשד mהמיהפאוטיבסגנונולאדותיש

מרוכבתגםממןרבונפש,ללכשורהרכמהנהביצירתומגתלהאשדהשיהד,
שיהדזהוימשמעתר.לשרבותשכברתעושויה

עצמית.חשיבותלשמנפיחותמשוחררת
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ביקש'פרפאוטיקה',המשוגאתשטבעמאידימאידיגלעד /מתאבדמשודד

בירלשויםלשיהד''מקרםכמנהלעביסקויו
המתקייםמטר'לע'מטרפסטילבוכמייסד

להובילרביהד,שיהדהמערבביםבמקומרתעביר
השיהדאותלשיהדהעםאתהמביאהאג'נהד
ויעידוגבדלו,אזתעשרהשהאוספקאיןלעם.
אנתלווגיותגםאלאר, mשיספדיקדלאכךעל

מקיףמבחדהמאגדתפנימיתקהרובהן:עש;ךד

נערהעם(ביחדכפייםומחאתכדחגלשידילש
הגדלוההאסופהשהיאויסמן),דורויתשקדג'י

השיהדבתחוםכהעדשיצאהביותרהומגוונת

החברתית.

ש"הסקסיתרפעםאמהדלןדרסופיההשחקנית
אויןלא,ארבךשנמצאמשהרזהמבפנים.באה

לשרברבארלירכייםארלשדייםקשרממשלו
היאהמתדריתתברבותהסקסיותאםשפתיים".

לאאותרומסמנתבאדםהטבעוהלכליתתכנרה
השארביןשהשתחהדכמיגםאלאכמשרהקד

שחרחהפפראוטיהשספדהידמסודית,מנאתוות

לאששיהדההוכחההאומגביליםבתנאים

 י~~י W?~נן~ריתח~ריםלא
:;גזקחר~י,:;גחקלות ?i ~ער~ד

שר~י 7 ן~~ .םי~~~~ין~נ;ו~ר~ב
משחדרלמתני,חגור

T T : : -: -:'' 

 :ה~~ו;נ~~חנ:וי Q9ך ·רה~~

סר~~ים,~ילט, 9ריק~~ק
~~חים.ים 7כק~י
~חרקרריוכר~חףךף ry~~ריר

דו:;נים. qרמו:יםלזק

~מוך-~ב;:זר~~צוף

סרר ,ם:~ז~~

 .~מ~ך'~כלו~ליזpכק
פהפעוורתאוהרנברת

י ·: : ז-:- · ..

 .םry.ל י.ע~~~:ש
קיקיר~יפ~~י~חדסא

לאעח.אחריותנולט - •. T ז-:- ..

האדספאוטישבירדקוואלהתקפהעלרההמשדוד
במשוגימשתמשהאושברמאתבד',מ'שדדוהמצוין

אתלהציגכדילהאומניהטרדומתחרםאלימתו
עבבריתחשודים"לאהדובר:לשהאמנותיהפדופיל

ביןמתערבבביטחת/.'בידקובקלתועובדאונ;ילשי
~צהד.משח;דרלמרת~י,חגרולשת;ימעטןצרכנים.

המשודדהאםדיקרשטקסט".מחפזהדססיפחתי

מאידיכינאדהלדושיקשיבוכדי"להתאבד"צדיך
יעדוהאומדי.רבהבצרינותעצמואתלקוחאינו
האוהפואטית,אמונתועל"יתאבד"אםשגם
 • .סקסיתלהיותכדייפהלהיותצריכהפאוטיטוחכ"תאיורבדלהם","נפגעילכמהיגםח
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1 
יצחקיב.משה

יותרטוברואיםהחשכהמגג

האוראת

 , 2013חשרןאבןהצואתשירים,מבחרהחשכה,גגוייכדט:דפי
עמ' 242

מפעלרתאתלעלום,קטןפתקביק;רוכטריסעלמתומצת,בציחףלסכםאם
מלבדכיהשיהד".לשהאהוב"לשיחהכותב:הייתיוייכטר,פדילשהשיהד
הנדודטרובחרהאויריכטראוגנלית,מפלוניתפהדומתרגםמש;זחהיותו

החשכהגגשירילוהאהיבה.שיהדלהפיץהאץר,לשחחרבהלארוכה
מרתקת.מסעותלמזתדוומתווספיםלמבח;רספריומלכשקובצו

מהקרמהגזרוגולרו,ארהמשו;ררלשהת"אכיאומראםאחשדלא
'חוטים'שבירמתאוריםזרמקרמהאחדיםסיביםלשו.האנשוית-ביוגרפית

 .) 20עמ'חחר,(מבט

חוטים

 .ה~~י+ז ה~~ס;סהסעדרית~אן
 Kazia~~זנ;ן ן~~ O ז~ר~~
סמוץ,~רובעם~ק~יק~;ת~~לו

Kurier ןח~יץ~o כים;tי~

 ה~~ o~~יתא;לע,ב;ךה~ררר
~ב~הח~יעוחז~ין~א ttזp~רים 9::זך

 .חום~רי!ה ר~~נ;:

החוטיםאתח;תכתחיתהאמא
 .-.לה.החב~"אתל; 'ומניחה

ה:י·-i ; 6מו;ךת o~י ry ·הר,

" Rafi Weichert, Poeta " 
לשמי,ששאלהלשכנהעניתי

 . : . ד.;~.חר· ם:כ1~~.~ן. ד.ל~.:

המאגדבמבחרהרתמטיותהפואטיותהאיכויותמניפתעללעמודכדי
אחדותשורותעודנשההשיהד,ספריאוחד-עשרכתיבהשנתועשרים

ניתןשממנוהרתגבחתו,ילחחואלחוזר''מבטהמש;זחלשמבטועם
למקדהרכישחןהיכלותבספר:החשויבםההיכרמסימניאחדלעלעמדו

ומקוםזמןלשהאינסופיב mמהמזכוכית,גבילעשמשקחכמוהמבטאת
ב mבמכמעטהמתאייןי mקטןליצוראחהלפרטבנוף,קטנהאחתלנקהדו
מחלץעל,אלהמשרורממריאהקטנההנקהדומתךואביבי.התלהארובני
כמרבפטר,המשרורהדוברלשחייוערלבכללהחייםלעעמקוהתובנה
 .) 21עמ'חחר,(מבט'חיפשוית'שביר

חיפושיות

מחפוש~;ת.למדתיההתמהדאת
:· --: T T T -: ' . . . • 

גררוומסנוחתחת.שח

יים'זעייזיפים,נסגללים
וכ.~רהלזP. ·ל ino~דע;ת,~~ע,לה
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 381גליון

זpט;t;כים o~בוכת~לסה 7 ~~בורסן
לךךר;םל~פ;ןריאו ?7זP.ח

rrירים. ?1J7נ;עים ?7 נ;:

השיחיםלידע;מךהייתי
 . .- ·יל~~ · ,r ~ן b ;ב;

~ים. IJ ש~~

~~רים. oלזpךמ;ן i?o~ןת oלא

מהשיר:הושאלששמולפנינו,המונחהיפההמבחר :החשכהגגאלומכאן
ובמקום,בזמןלמסעאותנומזמין ,) 2010ומכפלו,ת(שבריםרע'ף'ערב
ונמשךהקודמתהמאהלשהתשעיםשנותבתחילתשםאישמתחילמסע
הקוראיםימצאובמבחרהנוכחית.המאהשלהשניהעשורלתחילתעד

שמחותיהןעללאהבותיו,המחבר,שללילדותוצהורהפותחיםשירים
לוויהבנילוצע;רלעצבלשברים,לבתו,הנפעמתלאבהותווכאביהן,
האדם.לשקבועים
מהמיתלווגיהדמויותרעםספרותיותקלאסיקרתעםמתכתביםרביםשירים

הקלוות,החוויות,מנעדאתלהרחיבמאפשרתבזמןהחזהרומהמקרא.
שלו,הייחודיהקלואתהכותבמוצאדרכםהשירה,שלוהנשואיםהצרוות

נמצאאלהשיריםלצדוהחברתי.האנושיההוהרעלומערנןמפתיעקלו
ובחצוצרותבתופיםקיומםעלמצהיריםשאינםמחאהשירימעטלא
המבע,בעדינותשלהם,במינוריותייחודםחומות,להפילמנתעל

בקריאהוגבוהר.תרועהענותמקלוותיותרלעתיםחותםהמשאירים
נגלהבחלקןהמוות,עםשיחותמעטלאיששלוייכרטמסתברבמבחר
מפרידותהנובעקהלת),(מלשוןהלתי'קכמעטמבטהסוף,עלמפוכחמבט

החלוף,עלמהרהוריםותכלית,פשרשלמשאלותיקרים,מחבריםסופיות
בשונהאךהשגה.בתתמידאינההרריהלמלאותשהערגהתחושהומתוך

מצרותאתהמקלבהאמוני,מסיומובשונהובוודאיהלת,"קשלמספקנותו
ותשובהלעלוםאהבהפתקהמשוררשלוחיראה,מתוךועבודתוהאל
תחתחדשהאושירכלמפגש,כליום,כלהשמש,תחתחדשישהלת:"לק

לגעתאדירהתשוקהאפשרית,ולבתיאפשריתאהבה,שירילצדהשמש.
קרב,לדוהמוותאתמזמיןוייכרטנפעל,ולאפועלבהםלהיותבחיים,
עםבוומתעתעלשוןלוחורץהאוהזמנישבסיומונרקב,אירוני,לעתים
בו:הפועמתהחייםתשוקת

דעערב

מאלימותשח;ךה~;רדהערב
למות.ממשיכיםנו nאנ ..שכה nהגגתחת.;ש

 T .נערפלח;פזרתנסופ.רתת tמ;;גי

 ." Tל r .לע,!א 'ה;לינל o ,י~~~נרים

~כל;ן, o~לג;חן~טרי,זקנ;ר:;נךמות
 .ר;ן ptt ~~~~.חקבת ;ך~ ף~~

~לרותנ;ר:;כים~ררt;כים o~~ר~כקים
למות.מiנשיכיםחנו.אבשכה nהגגכשתחת

: .'' ----:-•• T : - - : • : -• T 

י i?O~ל ת~~;רעירלזp~דין;ה~ללית
כ~ר,פ;ע.ם ,ג! ?7 ~;קום oחרלם

 /~~וג~לדנ;ע.רי, [lוכה P. ttז~~חיו
~ w7? ת;ך~ל~ג~נכ~כתירwpo ~ה. 

 ) 168עמ'החשכה,(גג



לפטליזם,אולייאשו,הזמנהאינוהחשכהמגגהזההמבטנטעה,לבאך
לואחריההרומיתהקריאהמובלעתהזההחשוךבמבטהאו,נהפוך

גםהמחייבתקריאההמוות".את"זכרומודי":ה"ממנטולשהדנסנסית
לואיולות,לעולוותלאנשים,למטרה,דקלואלדךדמשקללמתןלצניעות,

קריאהנשמעתהחשכהמתוךנבובות.לאידיאלווגיותלואתיקןולטעןו
הוהוויה,החלויןלקידשוקריאההחיים,לחיובאקזיסטנציאליסטית

לאדותאפשרהחשכה'מ'גגמעגלותיו.בכלהאחסאתלממשתשוקה
אתהוקרובים,הדחקויםהכוכביםאתהאדוות,אתיותרלצלובאופן
לצלוה:קריאהיצואתהחשכהמתוךכגחליליות.זעיריםאדוותנצנוצי
אהבהשמחה,אוד,מעטלאבספרוישהחיים.אתקטוףדיאם","קופה

הנרשמתזוכמוהיחיהד,לבתוהודהבדאגתגםהמלוויםהותפעמות,
לחייה:האדשתהשבנה

צבעוניחדר

 י~;ע~~סרר-ק~ו~ך

 ,ה~ q ~~ר~ק;ת~ר~ד
ע,~~ים ם~~~לה 9ע,רי

ור~~ם.~ןר~יםרח;~ה

~ד~הנר~-ק~ו~ך
 ,ת;ל~ iJ~קרידסא;ך~ה

נהלהחגיםנ;כבים
ל;ת. i ~ללו~ 9~ז ם~ר~~
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אבלוקיטשית.בנאליתלמתיקותאלהמסוגשביריםליפלומאדקל
הצבהידיעלדבשממלכודותלהישמדמלציחאמןבידמשולוייכדט
הוהתפעמות.השמחהמעלהמדחפיםלצליםעננישלעדינה
התפתחותואחדלעקובמאפשרהחשכהגגהשידיות:לצורותובאשד

אתלדייקהחוויה,אתלדייקהנכונההצוהרחיפשומשדוד:שלהפאוטית
ביןנעיםהספדשידימילה.לואיןשלפעמיםמהאתלדייקהמחשבה,

הקפאתהגיגים,שידיבפרוזה,שיריםומשקל,מחריזהמשוחררתכתיבה
שוצוף,שוטףבריתמוסהנעותומהדוקותהדוקותלצרוותועדבזמןתמונה
גבישיות,תמונותירצדלסטטיות,דינמיותביןמיטלטלמתופף,אודהור

מוסיקליים,ובמקצביםבמשקליםכתוביםדניםשיריםוזכות.לצלוות
מוניכמוומלחיניםמוסיקאיםעםהפעלוהשיתוףמפתיעלאלוכן

שלמרביזיכךושמבטאהספדכספי.ירדנהפז,קוביגדיד,עודדאמדיליר,
מילה.סונטותהיאלשוהכותרתשתת ) 2008 (חיםהספדהואהצרדה

בחללפים mמדקיקהדגלארעמודאחת,מילהשרהדשבכלשודרת 14
ובדידותתהומםועומקגרבהאותמשקלםאתועומסיםשומיםארץשבין
אותם:הנושאהאדם

קריאה

~יזpהו
ק;אך

~ק;ל
tקיד

~סרי
ריק

iך(~יד

;:וזfקוף
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מבטבהולים,ימיםאלמיטה,משידיהקוראאתמלויכיםהספדשידי
אהבהפתקיהמשודדעםלשלוחמזמיניםונעורים,ילדותעלחוזר

שידיוכאמודצפויות,לאשעותעלהמספריםשיריםבספרישלעלום.
דד.בתרשללחייההראשונההשנהעםדאגהוניצנישמחההתפעמות,

יחסירחשבוןאתלבחוןלמשודדמאפשריםאובהותו,ילדותהבתר,הלודת
קפקאלשמכתבואתמזכיריםבחלקםמאר,דכאוביםשיריםאביר.עם

אויןה mמנלמשודדלואיןכידרמהאך .ומכפלותשבריםרעודלאביר,
רזה,ומשיהדדקיםמקרריםכיהמדויקת,הצרהדאחדבחיפשונחלהלו

שלכאודהבפרחה,שיריםשלהן,ביותרהחריףהניגודאלהקוארמגיע
לכאוהד,דקאךומקצבה.משקלההשידית,הצרדהמכלבידדים mמש
מאהקבעו.מיליםלמספרכבלויםוממשומעים,ממשוטדיםהשיריםכי

המדייקתהשידיתשהנפשנמצאהפרוזאיתהצרדהובתוךשבירמילים
נמוגה.אינההולצלוה

אלאהמשורהמסעאתרתם mמסכםהזהשהספדלחשובנטעהלשאוכדי
שלבקובץהספדשידימסתיימיםכאן,עדשיריםלשמסעמבטאהאו

"גלגיליות".הנקאריםחדשיםשירים
היוצריםהמכשפים,השיריםמסוגהאוזר,שרימהלסירםד mבשאניהושיר
המבקשתתנועההמילים.לשלמקצבןהונפשהגוףאתהמניעהתנעוה

חוויהלעתים,המתעתעתהזו,הדואליתבחוריההלילה,בחווייתלהתמזג
התמזגותשביןרגעיםאפשרי.לבלתיהאפשרישביןהגבלועלחמקמקה

ללאהשותפיםלכאתהמותירבקצבאופניהעלהמדוושתהזלותעם
הישויות,הנקודות,שתיביןהוהתפוגגות.ההחמצהיללתלביןנשימה,
שמקלקלתאהבהאלאישר,קרעובדלאומתרחקים,המתקרביםהגופים

הממשיכותהואהבההחייםאדרספעימותארתה.ומכלכלתהשרהראת
החשכה;גגומעלמתחתלפעום

אופנייםלרוכבתליליפזמןו

~כ~ל:ר ~~;נו:;~ק~ב
ךזף;ת iJ~תזpה;ןף~ק~ב
גלגליךאתהמלוחנעצב
מ~חוש;ת~ל~מרלר ב~~~
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1 
קודישדייןמוריה

בפרדס

עמ' 284י 2014דבירהצואתהגנורי/ומקהלהשווץד:יגאל

ראוי"איןהבאה:המסע mאזהאתהרמב"םכותבהתהרויסדויבהלכות
זה,במרבןהפרדס,ושבר".לחםכרסושנתמלאמיאלאבפרדס,לטייל
לפדרסללצלולמבקשיםגםנכרנהזראזההראךהקלבית,הסדותרותהאו

מקההלבספחשררץריגאלששטרטפלאיות,חיותהשופעהוזחרההעכרו
ר mהבהשבילים.עלרת mבנללכתאי-אפשרשררץרלשבפדרסהוגנירת.
ובפדרסלשואו.מעקרתלחפשלהיגדהלאיבוד,ללכתנלאץשבעריולהיכנס

סותרים,כיווניםמסמנתהקלוותומקהלתרבות,פעמיםמכסההחשוךהזה
ובמקריםהספ:דאתלהניחאי-אפשראין.יציאהלשוטי
ושב:ולבחםמלאההשכרסטובכאלה

הופרסקים,הש"סידיעתאתהמייצגתזר,מטאפרהר

הפדרסאלשרץררלשלכניסתוגםמה mבמיאנלוגית
אתאלמוגחתכתבהמאזעברושניםמעטלאלשו.

ערדהפיגמ'ה,עלגמדיםחייו,עלהמבוסססיפהרו
שנשהרעדחומריואותאותרטוללטפנימההאושלצל
שניםמעטלאחשדה.צהרר,אנטימטובארצהרר,ממנו
המשקועותהעברית,הספרותבתחוםעוריכהמחקרלש

יעדביןמרתקיםמפגשיםלשסדהרויצורותבטקסט,
חשופים.אזוריםלביןהגנותרביןלרגש,שלכביןלזיכרןו,
המתאוריםולזילתם,חיתוכםהפדרס,פיררתקילוף

כלכמגתליםקרניבררית,בחדוהרהספרבתחילת
שמבעצלקילוףכמטרנימייםהקריאהשמתקדמת

לשסיפהרויתךר mקילףודרךחייו,בסיפרושרררץ
עבירומןמתחרתהפיג'מה,עלמגמדיםנתלשותשוררתשררותלאמוג.

אלויהאושרץררשץררר.לשעט-הסכיןאלזראחרבזרומולבותהדף,על
בערפו,נשופתלשמהמקהלהשכןהיחי,דלאבהחלטאךהראשי,המנתח
מרסארתיר,מצדדיםהםפעםהלהבים.אתומלבלבתהכליםאתלוחטופת

ומסכסכיםברעלוביםופעםטוב",הכיהכלויעדותמידהאולו."תקשיבו
לשמדהגבהוותהמיליםממנונשפכותסומכותקלאסה"באיזוטיעתיראת

מייצרתשרררץלשהיוונית-הוגנריתהמקהלהיאללה."";באתיברסיטה."
הטריטרויהאתמבט.תקרחתפשרניותטכניקותלשבלהגדשוכאטויב mמ

פשטפדרס.תיבות:בארשיהמכונהלמתימפתחלפילקטלגאפשרהזאת
וסוד.שרדרמז

פשט

המציאותחילץו mבאמצערבותפעמיםהטקסט,הנחרתהיאהפשטדךר
הטקסט,שבריביןנעשרררץהוגנריתבמקההלהכתוב.מתךוהפיזיקלית

לשתיארולעלמלש,כה .נצוהרממנה mהמציאעםהבדיהאתומעמת
השופע",השחרוהשיערבמסגרתכ"לבניםהפיגמ'העלבגמדיםהאםפני
שצבעמההאלה,המשפטחלקיאתשכקראתיחשבתי,"מהדים,כותב,האו

J !שרחשבתי,ייתכן,איךלעשרת.יכלושיערm עבינילצייריכלוהחיתה
לבתדיניתחיתהאמי ]".[שופעשחררשכיעראמילשדמותהאתנפשה
מחוררהבדיונית,מלשמרתוהסיפרואתמרקוןשרץררכחלוות."עינייםעם
הנוצרים,ים mרבררשמים.רת mרלארעבאותרומפלשהסגורעלומואת

22 
 381גליון

מעוברתהחמישיםשבנותבפרדסחשיתהמציאותמסחרר:מופעמתקלב
 mהזיכררנבעלבדיוני.כסיפורארתההכותבת mלסרפהזיכןחמסננידךר
שתציבבמקרםרכההשיה"."מהאתממנוומחלץהבדיוניהסיפרואתלקוח

ממשרתהבחסורמגתלההיאהמבהד,מלומכריעגנדמקשלההיסטוריה
בסתירות,עמוסההבדיה,דרךדהזיכןח,ךרדמסונתזתה: mמהימנובחוסר

מלוהמציאותהעמדתאלוםהובקזים.קלוותלשלבאמעצותמועברת
מדגישההיאהבדיה:אתגםאלאהמציאות,אתקרמחלישהלאהבדיה

מתקחנתהשחורהשיערלעבתלצרימסתתזת. mמציאה mבאתלותהאת
קטיעםהדיאלוגבאמצעותקרומתקיימתנועבתהיאהבדיונית.מלשמרתה

הלבונדינית.

רמז

הטקסטלשעומקוזר,פשרניתטקטיקהפיעללבשית.דךרהיאהרמזדךר
במקהלההומילים.השמותירת, mהא mבאמעצרבותפעמיםמרצפן

לאמוגשהעניקההשםאתזה.בסגנןומלהכיםכמהשץרררמבעצהוגנרית
לצרי,מאגי.הקשרמאותיותיוומחלץכפשטוו,מקלבאינוהאולצרי,לאם,
לשרןבמיןלריצפוצרתו,אםארלצריפהלשהחיבה"שםהאושררץר,פיעל

הצפניםמגלדנה.למדיהמגהדהדהדוהופכתדרמה,באופןהקטנת-נקבה".
מגדהביןההקלבהתובנות.לשמסעוףמערךים mמש

שמאפיינתהחסדמידתאתמנהיהרלמלש,מגלדנה,למדיה
היאכיהועובהדמגהד,לשהחמלהאלוםהדמות.את

עלמתפשרתאהבה,גילויינקשריםשבההיחיהדהדמות
מייצגתלאחשוף,האומגדה,דדוהנוספת.בדךרשרררץפי

לאמוג.לשהמצאההיאהאמיתית.במציאותדמותשרם
לשהיערדותהבעתהילדיםלעהשומרתהנרומלית,הדהדו
משיכתהעלעצמה,לאמוגרותלשייצוגלדידו,היא,האם,

הילדים.עללגונןרצונהערלהנערדת,האםלשלצעוניות
משלוהמגהדרדוהדמגהד,לדהדומשלוהאלמוגרותארם

הפשטביןאפשריחיבורלהציעבצרתימגלדנה,למדיה
מדיהמגלדנה.מדיהלביןאלמוגרותביןלוקשרהורמז

הלצוב,פעציאתשניקשהזרקרחיתהלאכזכהרמגלדנה,
מחדשתחייתומקברו.נעדרהאוכישגילתהזרגםאלא
הביטויהןהמאגית,והופעתוהחומריתהיעלמותוישר,לש

איןהאםהפנטסיה.מישרואלהמציאותממישורחריגהלשהאלוטימטיבי
המציאותחומרימלועמיהדהונגרי,תבמקהלהלאמוגלשתפקידהזהר

הבדיה?מישורלאהותמרתם

שדו

למישורמעברמשמעריותלשחילץוהדיינואלגוירת,דךרהיאהדשרדךר
הכליםבארגזשררץרמשתמשהתגריתבמקההלהטקסט.לשהגלוי

אתלמלש,כךב. mלורלארוךאלמוגלשסיפוהראתדוושרלשוהספחתי
חץרבבדופשטהשרפהמןשנילצההיחיהדחיתהמגהד"הדהדוהמשפט
חלקיםלשנימפקרהואלאמריקה",שנסעאישטרןרהגלחומהדודמלצרי
מידאםשנילצה,היחיהדהיאמגהדהדוהדכילאמוגמציינתמדעוותהוה
יותרהגיתיהיהלאהאםנילצתארישטרןרלרציגםכימוסיפההיאכךאחר
הםהשרפהמןשנילצוהיחידיםכילוצייןהמשפטחלקישניאתלאחד
המיותרותהחזרותאתנת mהבזר,רדשניתטכניקהארישטרןרדלרצימגהד,

רבדיתיםהמקארבפשרנותמאדרנפצרהטכניקההיאבטקסט,לכארוה
נוספתמשמערתהאלצתנפץר:לקשריהשררץרלשהפתרןורגםהתלמודיים,

סומליתפסיכלווגיתמשמערתהענקתהזהובמקהרה"מירתרת",המילהעל
כירוןלעצמההמשפטלשהרישאאתמקלבתמגהדדהדו"נילצה".למילה
בחחה,גםשנילצההיחיהדהיאאךבחיים,משםיצאואלויארישטררןלשרצי
לוקבעוהזרבצהררהמשפטאתלעצבנכןרלפינהיחסית.שפירתעלשומהר

יצירתבאמעצותכההשרפה.מןשנילצההיחיהדחיתהמגדהדדוהכי



לשלדמותההןפסיכלווגיעומקמתווסףרפתידתה,הקשויה
לצרי-לצריפד-קטי.לשלדמותההוןמגהד-מגלדנה-לאמרג,

סדו

לשעבבותותהספדנמשךלאיההךרדהיאהסדוךדד
המציאות,לשאלכימיהמתבצעתשבההךרדזרתשקוה.
אלשרץדרלשלגליהשמעבדאלוםלזהב.הופךעכדרובלח

המתקייםנסוףסררעללדברצרתיהומיתלווגיה,הפנטסיה
דךדשברבקמע,כמרהטיפורגפי.הסוד-הוגנריתבמקההל

גםהמאגית,מתכתתרחלקהיאהדףעלהאותיותסידור
ייחדוית:צהררבתךרהמיליםמסתתורדשץדררלשבספח
שובדיהקלוותלבילאתמייצגיםשתיםפדנטיםשעבה

הצהדראתהופכתהזאתהייחדויתהטיפוגרפיההתודעה.

לצהרומחץולמסיהרניתןאינוהתכוןבמקהלה.נסוףלקלו
בספרהקעטיםאחדאת"לצטט"אי-אפשרבה.יצוקהשאו
לגייסמלבימקםר,עלמתחריםבזה,זהנוגסיםהקלוותשם

להדגיםשיאפשרומסכותמגןרוארעצרםתיאטלדישכדןר
"עוכשיופעם:לכלתמררמלביהקלותוביןהמעבדאת

במיטבהמגתלמתהתעתעויםמנסרת "". mארמהאחרת
החומ:רבתךרדקוואספ;ותבךרדוקוא

* 
לפדרסאחהללשםמתמזגיםהוסדוהשרדהרמז,הפשט,

הנסת;ואללהימשךלנצחנידתהלשגיה-חהררבואח.ד
עזאי,בןרגםהמחיהאתללשםלונצחמפיתחיר,לאכלו

לפדרס,שנכנסוארעבהאתוםעקיבא,רוביאוח;וזרמא,רבן
מלעפים mהמהאדיםאללהשתקוקהםגםביותים

הכתרנהההיסטרויהאףערללהיפגע.לונצחהמציאתו,
האדםבניממשיכיםאזההר,תמרחיהעמסוהמפשרוות,

המופלאאתלוחפשאהבה,כחלוי , mיכמרכילהתהלך
 .מהם

רבהלמופלא,הוללאהבהשידעביני,האו,שץדררלשספח
ביןהאיומהלקרבהעחתמצמ;רראשכבהשידהאועבת

הפדרס,לשבמציאותלהישאראי-אפשרוסיטוים.חלומות
האינדיאניב mהמבכדילאהנסתהאללבחוראי-אפשראך

שכםהנצחיים".הציד"דשתרנקארעדן",ל"גןהמקיבל
הפנטסטיתמקבילתהגםשיע;ורלאיןלאימהשהמציאות

לניצו.דהציידיבןהמחרידהמפגשמןה mכאתשאובת
המצמיתהמבטאתהזה,המפגשאתמייצגשץדררלשספרר

המבט,אתמייצגשהאועבתאלוםעבקוד.הנעקדששלוח
האויצחק,כמראבהרם,לפירדוים.היתכנתוואתמפדרוהאו

היאהנשטות,לשצרי-קטישכםהאלהוי,הציוירלשקררכן
המתעלל,ציןראויזידדר-בןההיא,התופתאתעשבהדאשה
הקרדבןשורןד,יגלאהופכי,ובאופןתמ.ראבררגברהוא

אתומפרהמתיםאתמדבררעטר,אתמשייףלכאהדו,
שטטשולבב.דלציידיםהשמרו mבכהעלומיתשתיקתם
קסים mבפכמרמתב;רדהוניצדוים,הציידיםביןהגבלותו

כיצדהציי.דתנעותלשהאפשרותאתהמונע mככזכןר,לש
אחת?רבעונהבעתבמלכודתלופרפרלצדואםדיכלו

פרדוקס.

(בהעדתבפרדוקסיםעמוסספדהואהוגנריתמקהלה
המילהבתרךמסתתרתפרדסהמילהכיאוסיףסוגריים
למצואלאלתרלהפסיקמתחייבתאניובזאתפרדוקס,
פרדס).למילהוגימטריותתיכרתראשיאלרזירת,

סופר:רעדמתחילתוהדומןאתמכונניםהפרדוקסים

קליידמרים

כמיהה)(שירנטל

~לידי;םם p9א; ,םך~~~~~רמד;ת

 .~ל~יזקכ~ךשזק~~יי;םר~~לי
 .בראשי;לל nמת;תרויאת.זרכל

: T : • · : • • • T : • 

סהוא~ק;ם iJ~תס~ה י~~

ט;ב.זpלקרט;בב;זP.ס~ה

 >ו;ז~סךיתז.את(ל~רקיםאת.סז ת~.ל~~ס~ל~ז:רי wס~ז
ד }iי;םזpלנוtקים 7 ~~טוףסהוא,ס 7~ה;זקר~ן;נרז:רי

ך, pא;לף tc7ר~ינ:רי ,;ת;אלף tc7ר~ינ:רי
 .נטללהי;תרציתי

T • • • : :· :· 

 ,י~~הואס~הרס~~ל
 ל~~ iJהוארס~~י
אולי~סדרי;ם
 .ז;נזP.לי~ל aליך~~ה

בכפיתאהבה

~ר~יס~לסךינ:רי
סמ;ןיא;נ:ר ה~~~רחיא

~ר~ף~tקיק;ת ה~~אולי
זק~ע;ןס~הר!ה

המאהבתחיתהא.לאת.רז
: T: T -: -.'' :• 

~נ;רמ;ל~רהא.לר!ה
~ת ryסא;~י '.'2סךסהאת.ז

שלשכתהייתיואבי
-:-' • T ' -T 

1 

23 

הרגעהיהרזה
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ה aש;~יזק.~זpהוזP.~כ~ז:רי

ח;סק.ת~~י~יתנכ~לית
ערותלאהיאושאהבה
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ק;פ 9~יקד;זק.ל~זק~אחיא
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 .ק;ת~ס~הס~ייל.אזP.ססלב

אורלראותהעומדספרמתוך

פנימילהיגיוןהנצמדכאוטיפרשנימרחבחומד,בתרךהמגתשמיםבדיונייםתעתועים
רגם,הנסתר.בעולםכיסויםתוךסודרתשלוקילופםצררה,אנטיבתרךצררהומכניע

אהבה.שלכביטוייםהמגתליםוכאב,והיעדרכעס
הציבוריתהפרסונהאתמשילאדם,לועומד .לביחדדיאתהרעידשררדץלשספדו
ניצוצות.מהםשניתזיםעדדנהכהבערצמהבזהזהוהחוץהפניםאתומטיחשלו,
עםמתיו,עםשלוהדיאלוגעלגעגועיו?שלעומקםעלהאחד,עליודעיםאנחנומה

ביןהפערועלהמסוכסכים,זיכרונותינועלעצמנו,עליודעיםאנחנוומהסודותיו?
 •כעת.שאנחנוהמבוגריםלביןשהיינוהילדים

 .גוריוןבןבאוניברסיטתעבריתלספרותדוקטורנטיתהיאקודישדייןמוריה
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גלעדיובל

היופיאלמהאנילחרוג

בקשרלדוןאבקשרבומשהר,סצוילווגיהראשןוחלקים.שניזאתלרשימה
היפההביכרויםספרעבקבתוחאתבישארל,השיהרלשלויתומדיהבין

שנינכרכרומדעו .-1מיותרמשקדיאופירלשהטהוראיבריותועבל

שפרדסם'האץר',לעיתןוהמושכרהמשדדולשראיונומפאתיחד?הדברים
ביורתהגדלוכמשרורמבקריםידיעלמסומןמשדקי"אופירהכותרתתחת
זה.ביכרויםספרלשביופיואדןוהשניבחלקלודך".יונהמאז

סצוילווגיה

כללישאיןאדגישלמדיה,קושריההשיהרלשבסצוילווגיההדיןרלפני
האוחייו.אתלוחשףולהתארייןר mבחילעמשקדיאופירלמשרורעטנה
עמיתכלפיספיציפיתעטנהלאגם .להפיצוומעתייךיפהפה,ספרכתב

שאנילו"אמרתיסיפהר:ל'גלריה'שבריאיוןהספהערוכתישלארי-גלעד,
רכלמשדדוכלמהדים".זהכיאיתרלעבדוחייבתאניאלבלכםרמבינהלא

שיטעןרמיהאפשהכלכרבלקהלשירתםאתלהפיץמעונייניםמשוררת
המשחקאתשיחקולמעשהשניהםאלבהצראה.בתיגםכךמקש:ו- mאח

המירסההרומנטיבדימויעציראמןלהכתירמבקשיםשברהמעצההמדילאי
הערכהמלאולייששורב,'האץר'.עיתןוקואריזהבמקהרהברוגנים,להנאת

ביטוילידישתבארכפיהמשותפת,עבדותםלופרילמשדדורגםלערוכתגם
הזאת.השרימהבהמשך

זהבעגלמעיןלהיותהפכולשו,הנקושיםהוחקריםהמדיאלי,המשחקאלב
השיהרהופצתהציבוריחסיומשדדוות.משרוריםלשגדלותשקוהמשואאר

כמהבארץישבעלום.לואבישארללאלשיהר,קהלאיןקיים.אשינולקהל
(צנועים)שיהרפרסישירה,ערביהומןובנשוא,אמיתייםמתענייניםעשרות

כדיהאמנתואתב mההקהלעבורלועסיםשבההךרדשהיאר"תרברת",
במהלךלהתכערלשנהאחתנאלציםמסכניםעציםלעיכלו.קלהשתהיה
חפקיםהמשדדויםואילועליהם,נתליםששכיריםהדךר",על"שיהר
להפיץמשתלדיםהשיהר","מצבעלמקונניםאפשרית,במהבלכבארש
עתבכתביארמשרתתבאתריארבפייסבקרברבים,המשדדויםחרביהםאת

"השיהר".שבםזאתרלכהמאוויים,פסגתעביתתרת,אר
הפתחיםעללחזרשנאלציםלומשדדוות,למשורריםמיורתסלבגםררזהלכ

אלבמשתדלים,המשורריםעמיבנימרבית"כעניים",לא(בעצםכעניים
אותםשלכמפניגםגנםרהסלבגדלוות).לכלכיותהלצחותמהיררםלא

קראלאקיים,(שאינושרה"קלה"הבריאה,נזרשהםסברויםמשוררים
משורריםישיצירתם.לפרילהיחשףחייבלהשקות) 8בצרהמגויסיםחברים
הספרברמתאלבפעם.מדימעלרהאוףטובשירלהנפיקשמסרגליםרבים

רביםומשוררותמשרוריםמכהיתהרדיים.טוביםאינםהספריםמברית-

שינויללאכמעטלששר,שנתייםמדיהספראתוראתמיצואיםרובות
השםאלב .הופרסיםשמםלשההפצהלמעןזאתרכלבנטריבים,ארבסגנןו

לאאישהבינייםבימילמעהש.מנרדויתהמצאההאוהיציהרעלהמתנוסס
מהשרלשמשתרקרהאואמיתיאמןפרסקו.אראיקתהעלשמראתחתם
עםפעלוהלשתףלסרבמשורריםלעלעדתי,הזה,עבידןלוכןממנו.גלח

 .האניפסיכחת

משדדויםלשהוקדורהאידיאללהיותהשפכההשיהר","הפצתלצךרו
עםפעלוהלשתףמאמץלכעשויםהםבאצרנו,רובותרביםרמשתרדדר

כבדרלי(וישהמצרד?אתלמכרועתרזההאםלמה?שאולאניאלב .המדיה
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קשרכיאיןטעוןאנילא.-התשובהכמצור).השיהרלספרוגםלמוצירם
קרנמכריםשיהרספרישיהר.ספרילמניחתית mתקשרתהוהדביןכיום

שיקנוספציפייםאנשיםלשבארשםדופקיםהמשmררארהמשוררכאשר
בפייסבקר.אםרביןב"לייב"אםביןהספרים,את

יטריחלשפעמיםהנ"ל,המדומייןה"קהל"סצוילווגיה.ערדוסצוילווגיה
שביהרמעתייךאינוהשיהר,ספריאתיקנהלאאלבשיהרלפסטילבעצמו

המערביהפחדשכןמשיהר,פוביהישארתה.מביןאשינוד mפהאוכי

הרבהבערדאץר,ערםכבררלהיתפסלהבין,לאלדעת,לאהואהגדלו
מערופלת,סוגסטיבית,היאלמלש,משקדילשזרכמרטובה,שיהרפעמים
שיהרוכותביםהלוכיםמשוררינו?עשויםמהאזבכנורה.לאיבדוהלוכת
 .היום'מ'ישארליותרנגישהבהיהר,

עידןזהראכןהשבעו.סוףעיתונילשבחשיפהמעתייךהרחבהקהלאלב
משקדי mששיהגדלוה,דלוךיונהאפילושבירים.לאאלבפייסבקר,לש

שיגעוןלשכמיתוסדברלשבסופרהציבוריבזיכרוןנותהראליה,השווותה
חיתההתקופהכימעוט,לאלקהלהגיעהלפחותהיאאלבפחעה.ומיניות

 . mאח
להביאיכלויםעכיתןובהיהרשיהרבצירףוסצוילווגייםמקריםקרכיוס,
המשרורלשהמקהרלדוגמהלאלף.אחדלשדופןיצואיבמקריםקהל,
צררךעלענהכיזאתמספח;עותקיםלאלפייםקרובמכראשרפישהגיואר
משרורגםשהאוזהשכלו.אבלשלסיפורולהאזיןהישארליתהחבהרלש
לאבזהויות,חברתייםצרכיםסצוילווגיה,הואהעניין .הענייןמןאינוטוב

 .בשיהר

אתישנהאשכנז''באץרהשירהאםפואטיקה"."ערסת mקעםגםכך

למעסיקיגרוםיד mהמזהפעצלשיותרטובהלהבנהיביאישלאר?מדינת
העדתי?מצואוגבלללמשהרהמחאייןאתמפלההאואםלתהותלכשהו

שבחלקיםמדי,גבהרבולויום , mמארחמחאהשזאתמפניגםואזתמסופקני.
מחבריחלקלשהמובהקהכישרןואף(עלאותנטיתאיננהממנהניכרים

לרוונטילאהואשקרי.האוהולויוםאלבלמחאה,מקרםיש .הקבוצה)
(חצידועוךהלוךאושכנזיםים mמזלשהנשואבאמתשבה , 201sלישארל
הדיןאתאשכנזיות.צי mמזרחיות,היוהעליזיםרוקוותיבימיזרגימבנות

m לאהריאמתבזמןהשתות.המחאתועבקבתועשיתיהזההמאוחרשברן
ממצרים).ארמרומניההרריהןאםליאכפתהיה

כאמןלאהזהויות;פלויטיקהלשכהמשךסוצילווגי,ככליהמשורר-כלומר
(כאמרו,המצומצםמהמעגליתורב mציברוידילענשרדתיציהרהיצור
סביבהמדיאליהעיסקולככךעצמם).הומשורריםאדקוים,עשרותכמה

לשקקיזרעוחלוארגזהספחתיתהומערכתריק.קקרסאלאאינוהשיהר
עלגםי mמזמשורריכתובלאומדעוהצרפתית.עלליתסלחואםלכבים,
משוררתתכתובלאומדעוהומקופחים?המנדויםישארלערביילשכאבם
לשלפלויטיקההפטרהנצוהרכיהוערני?הדיורמשברעלגםלסבית
ממוגתת.אחתזהרתאחדללכזהויות.

חשופנייםאישייםבסיפוריםעניינהעשיקרהמדיה,עםהפעלוהשיתוףלכן
רבה,במיהדדבר,לשבסופרדינרהבא","הגאןולשזמניתבהכתהראר

לוא"נמךר",ארערדברהםציברושיחסימפנילאהשיהר.לשזילות
שיתוףלכןאפקט.לזהאיןכי-פשטואלאגס,דברהואששיוקומפני

למשורריםנזקרקגרםרימינולשהספרותיתהמערכתדרידותעםפעלוה
וכתיבה,לקריאהמקושדלהיתוהיהשיכלויקרזמןהמבזבזיםלומשוררות,

פטראלוישביהר,כללמעתייניםאשינםלמישירתםאתלהפיץבניסיןו
הדבר-לומעשההשינה.בחדרהמיטהלידשיונחרביקרביץ'כתבי"ל"כל
בשהררכלעביחשיםאני)גם(כן,הומשדדוותהמשדדויםבאגו,קשיעהיצור

זהמפרכסיםארמדיאלירתלדתותלעומתדפקיםהאנשוות,אתשתשנה
עלאישית,לספרות.שנותרוהקואריםלדתובבמותבמחמאות,זהאת
אופילושמשוררים,למסקנההגעתיקוריאתה,שיהרכתיבתלששניםסמך

שבנה.טוביםבאמתשיריםחמישה-שיהשלכתובמסרגליםבירתההטובים
שנים?לעשראחתספרלהצויאלאלמהאז



לענות.יתקשההאומשדדו?מהר-הסבירהרתבותיהאדםאתהיםושאל
יצרדונידח,חדישיחיהאושמטעבושיהר,ספדפרסוםאחדיהמדרףאלב

הפהשרהאנילשהשחוהרמהמגפהחלקכבדר,רדופימשדודיםלשדימוי
הפייסבקויים.יבמינו

משקדי,לשביכרויוספדכמטרתתופסאשנימהלשהיפךוהאוזהלכ
לכלי.למהשולכומדליופי,הופטריהשבירהאניאתלהפךוהמקבש
מערויבם,לכביםכיוםהםהנידןו)הספיציפיהמשדדולא(שרב,משדודים

למהשישבהנחהזאתאלבהתייחסות.ללכצומאיםלהכהרומשתקוקים
מעטים,ישמשקדי)(כמרטוביםשמשדדויםלעשרתמהאלבלהתייחס.

באותםחפיצםוכלוםחסדים?אינםשיהרלשגרפומניםאוילומאדר,מעטים
במדיה?מועטותבמתרובאותןבדדוים,פרסים

ב'האץד'.לריאיןוערדבפייסבקומלייקים-המרכזכיוםהיאהומדיה
שידתם,לשציברוליחסייותרדבזמןכיםומקדישיםמשדדויםלמעשה

נלאץכרךוכתיבה.לקריאהמאשדבפייסברק,אינסופיתגבלישההשארבין
פאוטיקה","עדסחברותלעהרדיו,לעלספרביכוירםספדהמצויאמשודד

בביוגרפיהעביסוקעדאיןוכר'.סמיםשיגעןו,סףלעהומוסקסלאויות,על
השירים?ספדעלנסובהמהשיחהכמההמינןו.היאהשאלהמשדר:ולש
למעטלזכותכדיבפומביחייואתלחשוףחייבהאומחעמשדדו?מהר

ביטחנוםאתאיבדוהישארלי,השמאלכמרהישארלית,השיהרהתייחסות.
מלכיתורהגדלוהסגלויעברכהירתהעבצמהמאמינהלאהשיהרהעצמי.
יבטוירב.צפיתרארקהל
כלשעצמה,מופלאסגלוימשקללהשישבעלוםמילהאיןשיהר?מהי

השיהראלבמילים.להחמתמלאכתהיאשיהרלבהד.עומדתכשהיא
בהיהר-שיהרהיאגדפרמניים,הלבתיגבילומיהגםבחבה,הישלארית,
אישיותעדרותלחשףולהתרדררת,ממהרתמדי,עיתנואית
ברוגנית,בשיהררביםבמקדיםמחברלמעשה,בפומבי.
הזוכההאהדוהנסוחאתהמכיריםמשדדויםשידתלכומד

השמתי-נטריבי.בפרסים,

יכלוההיאקצרים.סיפרויםאיננהשיהרשטן,מעשהאלב,
רגעיהשארה,ברגעיתליוהתהיהלעדאלבסיפרוים,לספר
קשוביםהביוגרפי,האניארהנפש,שבהםלצוילתו,טהור
השרדשוחופלוטיםאליומתחבריםסמרי,מיללוילתדר
חייבאלבשניהם,אראישי,להיותריכלופלויטי,להיתויכלו

לשוהביוגרפיהמהכתוב,יותרגדלולמשהוחיברוברלהיות
הפלריטירת-חבדתירת-מגזדירת-לככליתר.עומדותיו
שיהר.רצוהלאהישלארי,קדלואהישארלי,הוציברו

צךדואיןהנפש.עבלוםצךדולואיןשביהר.צךדולואין
איןלומעהשפעם,להםשחיתהההשפעהלהםאיןבמשידדום.

בהגנשתה.ה, mבהבההשיהר,לשבתיוךרצדוךגםלואיןהשפעה.לכלהם
לתיאטאררתילכותמידבארץאמנותעדייןצשרוכיםהרתבותייםהמעגלים
הציבורכישיהר.יקנולאאלבעובדים,לעורדישטחיתופאסדרתהמציגים
המשודדים,לשבנטריביםקדמעונייןהאושביהר.מענוייןאינוהישארלי

משהדרהאואםמשנהלואאדם,לשבחשיפהחייהם,בסיפורילכומד
הומגזההמגרדלששביחבסיצולווגיה,גםמענוייןהואוטבח.ארמסריקאי,

לשקקדוסהפלריטיקליבחודאחדים,ארכאלהמקופחיםמגזריםבייצוג
ימינו.

ויעדושיהרמביןאמנםחישד,אליאחרונתו',ב'ידיערתהשיהרמבקדרגם
תוכןאתשבעויתשרימהבלכלסכםכנארהנלאץאלבשיהר,לקאור
מעטלהמריאשמעונייןמשהרלואעיתונאיסיפרושיהרחיתהמלשהספד,
פלויטית-בסיטאוציהאםגםחדש,באופןברלהתבנוןארהיום-יםו,מלע

מגירדת-מגזידת.

לשאסןרלעדתיהאובימינוהמדיהעםהשיהרלשהפעלוהשיתףורכך
המדיה.עםפעלוהלשתףלהפסיקמהמפה.להילעםצריכיםמשדדויםממש.

יבאר-שצחהשמיאלוי,לאיטיסטיתלשמה,אמנתולשדוגמהלהציג
המכנוותהשיוקובשרתתונמכירםעדייןחשדיםשיהרספדיאתרה.לחפש
עםלהפסיקהזמןהגיעויעיין.לקניןושיכנס-שרצוהרמיספרים,חניוות
קדשספורבה,צחהאשינולמיהשיהראתלהגנישהזההמתמידהצרןו
מדוברמשקדילשובמקהרדקתר.לחמשהבא"הגדלו"המשדדולשפלוחן
חיפשומתךונית, mמיסטית-דליישרתהאניאתההופכתבאלכימיהלעדתי
צנעו.טהור

בצד.גאים.שלוייםשלויים.נהיהאקויי.שלויים? mעבמאתונושמתם
ביאליק,כמרלשiוקו,יעדואמיתימשדדולבהלהיותיפהלבהבפינה.
ירקים.הכמעטלהבניםהודפיםהרחוויםאמניהםמשדדויםשבנים.עשרתו

יורתנמךרמינןולעממליץבהחלטכי(אםשידיתשתיקהלעממליץאינני
המשדדולוישבה"קהל".אחדיהמדרףהפסקתעללאאספירם)הנפקתלש
לששמאןלהיותאי-אפשרלשא.ארלו,שיקארועדספסל,עלעץתחת
בכ:ןמענוייןלשאשבט
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מסוימתלהשפעהנתןראמנםביכרויוספדזה.אתישמשדקילאופיר
אתעובדתאינהדברלשבסופרכינסלחתזראךולדהינוה mשילש

אחת.דקישדלוךויונההבא",לווד"ינוהאיןוממילא,הטוב.הטעםגנלר
אחדיכימה,במידתסתםר,במביומצריהכלוההישארליתהשיהרלמעשה,
ררילזטיההדריבץלררהכךאוחדתהעמיחילשהגדלוהמדרתיסטיהמדד

אללהעדותאשפשרעלומיספתחיזםדלשגביתחודאיןלפנתו,לאןאין
גםכלשהוייחדרלחפשנותרנתור?מההמקומית.השיהר

חשדלסגנןותקדים,חסרתלשנויתלפריצהאפשרתואיןאם
זהרכיחופשי,להיתוחופש,לחפשנורת-ועביקרממש,לש

הדמיון.בלעהאמןלשיתרנוו
שפרי,לכאר mהגדסףעלאלויפגיע,אנימציג-1מיותר

אלהקנופרומיסטייםהגבלותואתלנתץאחדמצדהשאוף
מהםאשיןמחתתראללחרוגמענוייןאינושניומצדהחופש,
מבקשאלבחריגותו,אתהמקלבמשודדהאומשקדיחזהר.

הדמיןומןישובכךלכשהי,מיסטיתקפיצהארתהלהעביד

מיניתהנעוזתכמשדדותבתברתומוכרתלוודשכןלרלרך.
כמרמיסטית,נטייהעםשיהרהיאה mשילמעהשעבדרוכר',
דרמנטית-הגתלרתית.שיהרגם

הלצוב,לשבדמותונרגעיםזהביכרויםספדמשידידנים
קלהלאשיהרזהוירי. mהולמנהדואוהבההזהדתומתךו

אשיןספדזהרובעיקר,מסנוו:ריופילשרגעיםבהישאלבמצופנת, , mלפענ
שיריםמעטלאאמנםישאתניים.מחידשיבנאלייםצירופיםכמעטבר

עדינתועלשמיהרתךותמידאלבהאידירסינקטריים,גבלועלסתומים
מדחיםקצירם,שיריםמכיליםהארשנויםהעשריםשניהוצירופים.השיר

כ'שידימוגרדהרביעיהועשרירתהפרעויםרצפיםמכילהלשישייחסית,
יחסית,קטןבפנדטמפדוסיםהשיריםלמה.בדחלגמדילאכיאםילדים',
מעיןאמנותית,בחיהרזשאתייתכןבמיטבן.אינןעשיניומיעלומקשים

לכלכי.אילץוארהצפנה,ארהתחבאותניסיןו
הפסיכלווגי-לשיחהיטבמעדוהשירים,דובררי, mההפגיע,האני

עםמשחקהואוארתה,לונרמלהנפשאתלגרדהמנסהפסיכיאטיר
האבחנות,את"להכיל"בניסיןוארי;ואגרסרפדכאגו,פחידיאנייםמנוחים

הפותחהשירהחופשי.הנפשילעלוםתקפתון mמיעלעעררוכדיתךו
המי!tכמעלחרתף mדריגלד"האדרעצמי:מקהר""תיארובמעיןמתחיל

יצחףהאופסיכטוית""מטמרופוזהית". mהכאךפסיכטויתמטמדרפתה

לשמשהרחמנטיתתפיסהמתךוהשיגעןו,לצדעומדהחברכךמעניין.
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1 
במצבאלאגריאד,שביגעוןמדובראיןאלבהמצב.

למהשוהתחברותמעיןהשארתי,ני, mדפסינו-פיזי

ה"שפרי"שהעלוםמיסטית,חוריהלכומדיו;רתגדלו
לעךחהשירמנסהבהמשךכטיחף.ארתהיקריע

לעייספח"אונשיםמועדת,עצמיתמיתלררגיזציה
אףקררת." mעםבאגחתאופיעמשוני;םסיפירום

שדרתאלבששכחת".כמרי mאישכחלאאחד
המיתלררגיזציה Tלשמהנרקיסיזםחומקתהסיםר

לגב:ונכזבתאהבהלשפשטוסיפורלעבדהעצמית,
עדינהבצהדולשירמוכנסתההומוסקסאוליותכך

לש mהדגסתהפרמפחיתמההרתסהקר mטובעית,
מסוימים.חריזהמשדדוי

מעדוותמתךומגתרנןהפגיע-המוגרד-כמשוגע,האני

י gמפקצתיצאתיטrרודקו"סליחהלמצבר:מסוימת
ממשזההאחחני;םהשבעוותלשבשוההאישיי;ם

גדלוכמהשוהכאבריפה,רגישהזה.""הכאבאנילא
אתהבה"התדירותגםכךלעיו.המשתלטמהאדם,

הפסיכיאטרית;אותישאולתלאחחנה/?גלדהמאונן
הגנלריהאניהיטלר".לעשרבשתשאלי mפחאני

הנורמליותלשלהתקפותנתןרתפקדוומבחינת
בחמלהעצמועלומגןהפסיכיאטרית,שמייצגת
רי. mהלעמדת
משמשיםהילטראוףהשארההנארו,עבהדאיחפה,

לשלמטאפרהדמהשיריםבכמההמשודדאת
יפהלווהזא;תבתקופהיפה"אירופה : mקיצתי

בשבילופחדיםמליןרשישהמשמיהדאניעבירםו."
הזאתבתקופהיפהאירופההער;בת mאדלפני

שימשופניועלצפיהד".אויןעירומיםהלבבות
אלבלצרםו,עללוהשארהקדרבנרתלשבבומבסטיות

השיראתהופכתהאהבהסיטאוצייתלשלהיריות
למקררי.

רלרךלשיתדהשפעתזאתבכלמגתלה'פטר'שביר
השפעהמודעת,מחרהרזראםגםר"יתתן",המקודמת

צרו"הםעבתיד:להישמדהמשדודיצטרךשממנה
גםכךפט:ר""גר;ףלהם Mלצרית;ילואבאר;שלי

עםמשקדילשמדועתלהאההשפעהאר mההתכתב
אהיה'אניכמררלרהלשמיטבםאינםשחקראשירים
מהאיד'.כ'מתלררגיםשביריםלשך:האיד
במערכהכפשו;עהמגתלהילדהאו"האיד

אתה"בלרעהאגואתהמשדדותקוףכך-האחדתה"

-אגרהסרפדאתארההתנסות",לשהמסקנותסך
המותקף,שהאנינאדהמשרתן";צדקן"האני-עליןו

הפסיכלווגיות.בתובנותיומגתרנןכ"משרגע",המוכח
ישירותמעטאלבהזהדות,מעודדותשרדותלאו
המשדודלעתיםגלושגםכךשטחיות.לוכןמדי

אהוב"אנילעדתי:מצודקתלאלאידירסינקטדירת
גבהוותנשיםגבהוות."נשיםלקפלגבהוו;תנשים

לצבנצדרתפעםח;ךמגןנצתדרפעםמקופלו;ת
מנומק.לאנותרהיהדוי-שאותיהמשחקכאןקרס".

יופיפאתםומגתלההאגועלשבירקיראה,ובאותה
מיםלטת; mמצהדואויןאגראין"למיםממש:לש

כותביםלאמיםברבי;םקדבאיםקנאי;םאינם
שפתאתלהעתיקמלציחיםחכמים""מיםשירי;ם
לידיותזהויכחלו.""מבטאלילוהחזירהשמי;ם
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החיים;נולזלמים,אהבהשידלסקד-שילדית,לאזה
לשהנרקיסיזםכלפיממשלשאגרוףזמנית,רבו

האני.שידתלשהאגואיזםמשודדים,
בשירביטוילידיבאההמשודדלשהמיסטיות
נחהיההרלש"תודתוהבא:הולריגיוזיהיפהפה
שרתיםהור;בהיפהבצימאתםהואנשיםבנחלי;ם
כיאוףל;ויאדולואבינםמהלךהנצחחיימהמי;ם

התמונותשמער.""לואאותי~ידךדנצחאיתםדיבר
רי mהלנביאמיםביןהמלשבותהסימבלויות

שומעיםלשאמילכפיהתרסהכאןיששכןמורכבות,
ל"אנשיםאמפתיהישזמניתרבואלהוים,דבראת

הורב".היפהבצימאונם

לבתימיללוייםרצפיםמכילמ-ך""יותרהעשר
כ"בכלפילסוופיותהכללותמעיןהמכיליםמרבנים,

משתנים",לאזזים"חקריםטוב",מרצפןטובהוהר
"כלאוהב",הכישאלהולאלהמגיע"המרות

לבתישאינםשאיבדנו",יכלוותהםהללוהמכשירים
מציאתמשאדלאיבודהליכהיותרהםאלבמעניינים-

"הרגעלאידירסינקטדירת,גלושיםהצרפיםמשהר.
לעץומתחתהדג/לאתישבורהאולכל,ידעוהבא
עזבויום"באותואר ,"ז'גלזהקרואיםבשאר,לוירדים

השתכדרגדרריטציהנטלריוםהרשאיחהמגנטים."
בינו m;דרנותרלואהקדמוןהמקרמסביבולעוב;ד

המים."";לבין
הלבבלו,בתךרפתאום,מכילים,הצרפיםשורב,
אךיפים,שיריםכתב"השיגעןוכמרנהדרותשוחת

קרדתילוח;םייןלקנותלמכלותלדרתהלצי;חלא
"כמרארבסלןו",אינדיאנייםריקדויםהחחלמען

ביןמפגשלאאאחדחומ;דאינולשעלוםהאופק
ארלקיים",המגיעביןנצחית;נשיקהגודמיםכמ;ה

בחדדלאישדברי;םלהמוןלהתחפ;שיכלו"עצב
הכיבקברי;םלבאריכלו(עצבאחריך."עשקו;ב
נהרדת,ליריקה-ללילה")לבהטלוהתחפשבהירים

הפרנאוידיהמצבאתהמגדירותחכמותשודרתרגם

הדגשעצב,לשכרארדיאציההנפש""חלוהלש
אסורהעצבגםלומעשהגדותיו,עלעשלהה"נררמלי"

תמידמקהד,ובכלהבורגניים-תפקודיים.בחיינו
מצופנים,מעט,סתומיםצרפיםעםמשודדאעדיף

הביוגרפיותפניעלחרזחת,קריאותהדושרים
 .שיהדבטעותשנקארותהפרתרגפדירת

משדדולשבהתחד,לידיעצבשmדרעבדראוסיים
הקייםהטהוראתידmעדרשיקזקלקתרושישמעניין

מהשרתית;ילשקחתי,מה"לוקחתיהבאים:בספירובר
הסופמר;ןספורמן.נהייתימשניי;הובפחותששתינ:י,

כחלו".כךלכי;ר mאדרשסיפחד mביעהצוב

לשלויים,ק mשנאנישידתהיאמשדקיאופירשידת

החבהרה mאשמגדיהדכפיהשפיותלשלויגם
טתספרדמציה,עשובדאניגםאלבהנורמטיבית,

הפטריאתההופךאמנות,הקרויהזההדברבעזרת

שלרירתה.אתלקלבהשיהדלשזמנההגיעלכללי.
לשדוגמהלותתבצד,גאהלעמודעדינותה.את

כמנהגב"אני"מרוכזתלאמתחנפת,לאגאה, mשלרי
 +לטת. mמכמעטרת mניהאוהמחיראםגםימינו,
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מצרפתית:ותרגמהבחדהלוחמ/וצרפתיתשירהואור:דם
 58עברית,עמודי 75 , 2014 77עתרןספדיהוצאתנץ,אוולין
יתצדפתעמודי

שדאתהשיריםאסופתשלשמההואלוחמ,תצרפתיתשירהואור:דם
בחתנגדרתהעוסקיםנץ'אררליןהמשודדתשלבתרגומהבאחרונה,ארד

דומןכשםוארד""דםבצדפת.השנייההעולםבמלחמתהעממית
בשנתגרנקרדבפרסשזכה ) Joseph Peyre (פיידהג'רזףהסרפדשל

אולי,אלו,מיליםששתימאחדזר,אנתולוגיהשללשמההושאל 1935
וארד,מכאןומרותזורעותדם,תרכנה.אתמזוקקתבתמציתמבטאות

ואדאלפולשנשאבדברים .מכאןוגבורהאחורה
וסברסדוברהמשודדשלאפרוהש~תבמעמד
באוקטוברלצדפתטדזיינשטטהריכוזממחנה

שידירלאודךנאבק.וסברסמרות,"עדיכתב: ' 1945
מכהחופשהמילהנוראה,כאשעובדהחופשרעיון
והאלימותביותר,החדשותהתמונותביןדגלכמר

תעוזהכלמכילהוסברסשלהשידה .ביותר
לעבדצועדהוא .וביטוימחשבהשלאפשרית
 .ספקותבלאהמרותלעבדהחיים,לעבדהאהבה,

ארבדבןהואמברכה.ללאגברה,שדמדבר,הוא
זרתקופהסבלנות".איפוק,זהירות,הנוהגעםשל

הצרפתיתהשידהובתולדותצדפתשלבהיסטוריה
למעגליםשבניגודמשרםולוקרדינליתהנהבפרט,

הכובשעםפעולהששיתפואחדיםחברתיים
לאמשודדיםהרפובליקה,בעדניוגבדרהנאצי'
וסייעול'דזיסטאנס'הצטרפולמחתרת,פנומעטים

לראישלבחייובמיוחדבולטתושידהלבאומץביןזיקהליהודים.
 י~~~ול~כחובשהראשונההעולםמלחמתבקרבותשהשתתףאדאגרן'

רעליהןבידיו,ההיאהמלחמהשלהדמיםבזרועותאחזזהובתפקידו
צירןהמלחמה",ב"צלבזכההוא .לגמדילעולםמהןנרפאיםשאיןאמד

אלהחוויותיובעקבותקרב.בזמןדופןיוצאתהתנהלותעלשניתןלשבח
השנייההעולםבמלחמתחיים'.אנשיםכך'האםהנודעשידראתכתב
במאבקחלקנטלובולטיםמשודדיםבמחתרת.פעלמחבריודניםכמר
ז'אן-פיידפרנו,ז'אןשד,דנהאלראד,פולוסברס,דוברהנאציזם:נגד

ניתקאדאגרן ;אידיאליהיההכללאזאתעםויחדנוספים,ודניםדרגיי
רפאשיזם",קומוניזםביןש"היססדרשל,להרדייהחברועםחברותואת
אומץולאאל .לחייוקץשםצדפתשחדורעם 45ובשנתלנאציזם,פנה
ההיסטורי?מצפונהאתרוחצתחיתהצדפתבמהאלה,אנשיםשללבם

צדפתאתחילצולבםבאומץאלה,שברירייםאנשיםדבר,שלבסופר
המלחמהשללהיסטוריוגרפיהגדולה.ומוסדיתהיסטוריתממבוכה

שלוהמוסדיותהמאירותפניהאתלתלותניתןעליוהאנקולנמצא
הכובשעםהפעולהשיתוףהרופסת,הכניעהלמרותהצרפתית,האומה
 .וישיומשטרהנאצי
אלהמשודדיםשללבםאומץאתנסעללהעלותבאהזרתדגוםאסופת
סיועוהגישולהתנגדות,פנוהאימה,משרכתאתשחצונוספים,ורבים

דיסציפלינרתממגווןמיצירותבהבדלגיהינום.עתותבאותןעמנולבני
כלכליהיסטורי'פוליטי'מהיבטיוובנוראותבנאציזםהעוסקותאחדות

שלוההרואיהדגשיהספרותי,הרובדאלפונהזואסופהחברתי,או
מודיס ,אדאגרןלראידרגיי,פיידז'אןאלואד,פולוסברס,דוברהתקופה.

מתקופהחוויותיהםאתהכתבעלהעלואחדיםודניםקדריגדנההובל,
שלהיחידשידהמחד',אגבוד'אניולאחריה.המלחמהבמהלךזר,

יהודייהנערהשלגבורתההמלחמה.במהלךנכתבקרן'אוכהןמדיאן
ארזנוקלז'אקעםמדיאןטיפלה ' 1942בשנתהשתאות:מעודדתזו,

 .הריכוזלמחנותגירושאיוםבפנישעמדומצדפת,יהודיםבילדים
חודשים.שלרשהלאחדושוחררהנניסבמעצרוהוחזקהנעצרההיא

אתכתבההיאלאחריו,סמוךאר ' 1943בשנתהראשוןהמעצרבתקופת
יהודיםילדיםקבוצתליוויבמהלך .מחד'אגבוד'אניהמפורסםשידה
 1944ביולי sוה--1השביןובלילנעצרההשוויצדיהגנרללעבד

ומכותמגףבבעיטותבאכזריותנרצחהשם ,הגסטפולמ~ההובלה
אתים.

פרקלעבדזרקורמפנהדקלאנץאורליןהמתרגמתאלה,בתרגומים
וערשהועמנו,הצרפתיהעםבתולדות-מוכרבהכרחלא-משותף

אלאזו,באנתולוגיההכלוליםוהשיריםהמשודדיםעםחסדכךאגב
בטבעמחודשאמוןשלכלשהימידהבאמצעותםבנונוטעתובעיקר,

שלזעירהטיפהכךאגבומטפטפתהאדם
מיציתילאעדייןבזאתאך .לחיינואופטימיות

"עשויה"שמהןהשיריםשלחשיבותםבידודאת
נעוץאינוזואמידהשלעיקרהשכן .האסופה

בפנימהשיריםאחדכלשלבמשמעויותיו
היסטורית,ארתרבותיתלידית,מבחינה-עצמו

שיהיו,ככלואסתטיתצליליתמבחינהועשירים
להגדרה,יותרהרבהוקשהמסתוריבענייןאלא
תוך .וזיכרוןשידהשביןהרפאיםזיקתהואהלא
רגעיאתלחושעשויאתההשירים,ביןשיוטכדי

החרדהאתמנענעיםואףממששיםההםהאימה

ביןקריאהכדיתוךהמוות.מפניבנוהטבועה

בלתיסמויה,אסוציאציותדשתהאנתולוגיה,דפי
וחבויה,מודחקתופעמיםוטמירהסברנהנראית,

שעותלאותןונותנתבתודעהלפתענדלקת
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מחודשים.חייםגיהינום

אינןהןיפותהןכאשדכנשים,הנםתרגומיםהצרפתי,הפתגםכמאמר

מלאכתאינותדגוםזאתרעםיפות.אינןהןנאמנותוכשהןנאמנות
תדגוםטכני,ענייןאךאינותדגוםבלבד,לכלימכליויציקהריקון
ברצףומשמעותןהזמןודוחהתקופהתרבותעםטובההנדותדורש

כללאשכןהיצירה.לקרחהשממנההציוויליזציהשלההיסטורי
אותהאתלתרגםראויעתבכלולאלעבריתלתרגוםדאריהיצירה
הדיבעבד,תודגמונוספיםושיריםוסברסשלשידיואםגםיצירה.

העבריתואתשלנוהזמןדוחאתלהםמעניקהמחודששתרגומם
שניםלפנישנעשהתדגוםשכן,אלה.בימיםבפינוהדבורההישראלית

לשמשחייבטובתדגום .ימינובןלקוראבהכרחמתאיםאינודנות
מקודביןורליגיוזייםמטאפיזייםאסתטיים,ערכיםשלמעבדמצעגם

-האפשרבמידת-המקורבשפתהמצלולהקצב,הזרימה,ותדגום.
עלעמדהדמב"םהמתורגמת.היצירהשלחלקהמנתלהיותחייבים
מישכל :והואאחד,כלל"אזכירהתרגום:במלאכתהצפוניםהקשיים
במילההאחתהמילהלתרגםויכווןלשרןאלמלשוןלהעתיקשירצה
ותבוא ,מארדיטרחהרבדים,וסדרהמאמרסדרכןגםוישמוראחת

צדיךאבל .כןלעשותראויואין .ביותרומשובשתמסופקתהעתקתו
ויפרשיספרכךואחדתחילה,הענייןשיביןלשון,אלמלשוןלמעתיק

ואי-אפשרהיטב;ויבארההיאבלשוןההווההענייןממנושיובןבמה
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הענייןשיסודרעדתיבות,ויוסיףתיבותויחסראחת,במילהרבות
דרמהאליה."*יעתיקאשרההיא,הלשוןלפיהלשוןויובןיפה,ויבואר

נאמנותביןאיזוןלהשיגכדירבותטרחהזואסופהשלשהמתרגמת
 .ימינובתהעבריתוביןהמקורלשפת
והיוצריםהיצירותאתמייצגבאנתולוגיהוהשיריםהמשורריםמבחר

ומשורריםשיריםולאחריה.המלחמהבתקופתבצרפתביותרהבולטים
זוהחדשה,הצרפתיתהלאומיתהזהותבנייןביסודעומדיםאלה

ולחימתוהמחתרתשלנאציהאנטיהמאבקבהשראתשהתעצבה
היצירותמקורפוסחלקהנםאלהשיריםהחופשית.צרפתצבאשל

נבחניםגםשעליההצרפתית,הלימודיםתוכניתמבוססתשעליו
השאולכאבאתמבטאיםהאסופהשידיעל'במבטהגנדות.בבחינות

שלוגניעותמוסדיתהתעלותגבורה,רגעיבעת,ובההתקופה,של
של ) 9(עמ'אבגוד'אני'מחדבאסופההראשוןהשיר .ב~~י~יהאנושי

קיוםנדירהבעוצמהמבטאקרן'מדיאןהצעידההיהודייההמשוררת

מצולות.ומחשכינהרהוצלמוות,אורשלזה,בו-זמני

ה~;םלאאבגד,אנימחד
הצפוניםאתלי ,.עק,'הי~;ם
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דרושמלילהפח;תלא
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לאודךשונותבווריאציות "ם;~~:;לא ,דג~~ י~~"~סדהפסוקעלהחזרה
המילים,חמשצורנית.באחדותהשיראתועוטפתקצבמייצרתהשיר,
שהדהודהאנרגטיתמהגתובהעוצמתןאתמקבלותמנטרה,כמו

לגדודיכולובצעדבמוותעיסוקבתודעה.ושובשובירצדצליליהן
להניחהרצוןאותנטיות.וארנוןלסנטימנטליותמתרגםגםכמומשודד
וזיוףלצעקנותלהתדרדריכולכביכול'המדויקהכאבגודלאתבשיר

שלשידה .והמצויץהדקורטיביאלהאמנותמעשהאתלמשוךאו
זעזועמעודדיםבאנתולוגיהמהשיריםדנים .קולללאצועקקרןמדיאן
אותןלחייםמעודדיםוכמוהקריאה,בעתכמגלבכמוצולפיםחוזר,

לכתובהמשודדאתשהניעווהמיה,ערגהוהשתאות,אימהתחושות
שידו.את

המחתרתבידינבטבעירהרץקולאלוףבסגןלהתנקשותבגתובה
מרכזייםפעיליםמאותנעצרו , 1941באוקטובר-20בהצרפתית
בלאזאת . 48נודוומתוכםהמניין,מןוחבריםהקומוניסטיתבמפלגה
להורגהמוצאיםביןכלשהוקשראפילולבדותלנסותובלאמשפט

אתקדוגידנהכתבהללולהורגהמוצאיםעלההתנקשות.למבצעי
מתארספורותבמילים ;) 44(עמ'בשאטובדיאן'שנורו'אלהשידו

הלקוחהבלשוןלהורג,ההוצאהשלהמבעיתהרגעאתהמשורר
בשורות:לשיאמגיעשידויתד.למליציותלגלושבלידיבורי,ממשלב
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דברכמיחדושהמרתפשוט~ה.כל"rזנ wדזקליחים~~יבם ד~כ;:pזט;ע,~ים
 T T T "·.; . ·:ד- ·:; T · ·ש;דךת,"חדותכלהר~פשוט;

T " - : T " :· :• 

בזמן".למפגשמגיעים"הםלהורגהמוצאיםעלכותבקדוגידנה
אין .הגודלשלהטרגיהיסודאתמייצגהמוותעםהאקראיהמפגש

היסודקולקטיבית.ואבלותקררבנרתתחושתאלאאישית,לידיותעוד
המיליםשלהצליליהממדושרב.שוב"הם"במילהחוזרבשירהריתמי
בצעד .מעלהמרחףהמוותאתמשרתיםהציורי-פלסטיהממדולצדו
הסתירותכלאתהמכילהשחודה,מלודיהמתנגנתבמיליםהספוג
בפועל .כלשהיאנטי-תזהלקראתתנועהוללאסינתזהללאיחד,

האחרים,אתהמקדימיםישאךהמרות,עםלמפגשמדייקיםכולנו
האימפריהברחביהנצרותבשורתאתלהפיץשיצאוישושליחיכגודל

כלשלהאישיבסיפורושהוטבעוהרליגיוזיההרואיהמשאהרומית.
בגודלםבשירנכדךנוצרית,יצירהשנותבאלפייםהשליחיםמןאחד
ונבזותםמכאןהשליחיםקדושת .בשאטובדיאןלהורגהמוצאיםשל

בשירמיוחסותמכאן'אותםשצלבוהדומיםהפגאניםשלהאכזרית
הנאצים.ולתלייניםלהורגלמו~~יםבהקבלה

בזמןנכתב ) 15(עמ'מלחמה'ששנאזה'לבוסברסדוברשלשידו
בקובץ 1943ביולי-14בלראשונהאודדאההשירבמחתרת.המלחמה,

 ! Pierre AndierJאבריהפייד;:זפסבדוניםתחתהמשורריםכבוד
שרירותי**גורלבקובץנכללהמלחמהולאחד

 !ךלקרב ק~~~ 7ה;לםדיהו qס~ה 7 ~גא P. tfז!הלב
ר;:זל;לה, ם;~ r:;~ע;תסע;נ;ת,;:זגאות,~ק~בכק~~ים 7זP.סלם!הלב
q ובשנאה.בגפריתד;תחדם;:ז~רירים~לו~זרים~נ:וכחבריהו

 ; . ; T T ; . ;- •·ש;רו~;ת,ם·:~ז~ס w o ·~מד;ע.שה"בךהוא

 ר~~ז:;ךסעיד~י q~ק.ר~פ;ץ~ינ;!הזpכ~ש:ס~ןךלא
 .ק~~~ 7וק.ךד 7;:זק;ךא~ע,מ;ן:;כ~ליל
ההד.עםנשאאליח;זרא;ת; ~~;שי~~;:ז~זינו,

t' לא,רi מל~שלסד,.~חרילכברתזקלק;לםהוi אחדיםלבב;תני
 •••-; T ; .• ; • ·:צרפת,בי nמר•נלניכמ;•ה;ל~ים

 ,ה~יקt~א;סח ן~~ 7ב iק~~רתרה;ל~~ם~ל.ה~ב;ת 7
צוקים.~ל.זכע.ד 9 ~ז:; ם~ז:;ק;להואק;לם
~קרה:א;סחמ;ח;תי;גי 7 ~ 7~ע,~יד;:זןה;:זרםר~ל
לת;מכיו!ומותהטלרנגדמדד
סע;נ;ת,~ק~ברסלםס~ה 7 ·~~גא ;ה·!~לב~ף

 ,ה~~;נ ם~!זבןת q;:ז~ית 7~י~ה 9חחדות;חיךה~וכח~לה
ע.ליהם.~~ילrז~רבוכר wזrpזל~t?וי~ה:;כים wq ~~~~ר:;כים~ר~נ:ויםי;גי 7ו~
;:זגאות,.סע;נ;ת,נק~ב;:זחדותזבי~ן 7מו 7סס~ה 7 ~דאו P. tfז~לה~ב;ת 7:;כי

 . . .והלילה.ה~;ם
-: --: T 

עלבחזרההמתבטאתהצרפתיבנוסחהשירשלהמרסיקלירת
להל;םוהפועל ,) 1/3/19/12/23(שודרת"לב"המפתח:מילות

החוזריםהלב'י'הלמרתה'לב'בתרגום.היטבעובדת ,) 1/3/14/19/23 (
הצרפתית.האומהשלהחייםורצוןהחיותאתמסמליםהשירלאורך
הערנות,מחזורודדךהטבעמחזורלקצבמקושרהלבפעימותקצב

הקוסמיאלמקושרתהצרפתיתהאומהוהלילה,היוםוהשפל'הגאות
לטקסט.אפינופךמעניקיםהצליליםוהישנותהקצב .והנצחי

באוניברסיטתלספרותמרצה ) Micheline Maurel (מודלמישלין
ל--1943בוגורשהנעצרה ,-1941בלמחתרתהצטרפהליון,

Neubrandenburg , עשריםעצורהחיתהשםרוונסבדרק,מחנהליד
אפיוניואתלשרטטמנסההמשודדתלזכור'עלי'חרבהבשידהחודשים.
חוויותיהמכללזיכרונותאילועצמהעםלבחרןהזיכרון'שלהרצויים
 :) 73(עמ'כךלזכור,ראויבמחנה



ברקוביץיאילן /ישראלשירת

גרוסמןחגית /פורנוגרפיבעידןאשהלהיות

~ד~וי~י /o ~עםפררני~ר;כי~עךדה w ~ו~ירת
~רחובותרע.~התר~~ת 9 ~ז;ר p ttז~תר~ך 7לח~~ס~כול~סי~ל

~~צ;ןקל~למו~~ה
 .ורך~התרת /oלבק.דל~נרת~~לשם ry~ליהרל.~ת

~~חרדזיל:רלח~~סטובלסםערtק.הןה
קטו~ה ry;~ירה iJזpל~חנרם iJ~ת~רתל /oל

אהבהואיהבנהאישל
ז-:- . :זז-: . ·:

ערדדר~הז;ר ttרטובלרערtק.הןה~םטובלסםערtק.הןה
~רחוק~סםס~ת·~א

~ת W ~לא tryי~קיד~תל~רז;ילאע,כ:ד
~ה pttזpל~מרקחרב~תר~ך ש~pז~~ע~ד~זpהתה

צכ:ם /oילרtקים /o~תה w ~~~יי~~ית~בק.ד ה~~ז;ר ttר
ז;ר~י~ה ה~~~ול~~ירןחנ;י~~דותעם

tt רחובות,ל~ררתר~:;ני 9ז:יל~tt ז:ילo/ ,ז:ייtt בוד 7ז.ול:;כיל~
אר;ךבלאזpהוא י~~pזרי pttלגוףלר ס~~~~ץP.הור~ם
פורנוגרפיבעולםאשהשאתזכרייהיה,לואיאהבולא

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

 י~?~לע,שרתך~דלררזייך~ל~לי~י /o ~עם
ןה.~לל~תכ

שלבבלוגלראשונהקראתיפורנוגרפי'בעידןאשה'להיותהשיראת
מתגוררתלציון,ראשון ' 1976(ילידתגרוסמןחגיתוהסופרתהמשוררת

נוסחובשינויי'מישהי'הכותרתתחת , 25.3.2014בתאריךאביב),בתל
הואהנוסחכשהפעם-13.12.2014בשלהבבלוגשובפורסםהואקלים.
הפייסבוקבדףבעצמיפרסמתיוהשלישיתבפעםכאן.המופיעזהכמו
שמופגןהלבלאומץבעיקרשהתייחסורבות,תגובותעוררוהשירשלי

בחברהנשיםכלפיבחרבונשואשהשירהחברתיתלוחשיבותבאמצעותו

בדפוסאוררואהשהשירהראשונההפעםזוכעתאפוא,למעשה,ימינו.בת
שהואובדרךברלהתבונןהדרכיםאחתזורגםספררתיעתכתבבמסגרת

רשתבאמעצותחשוףלהיותיכולהקוראיםשקהלהעובדהכה.עדעשה
מסימניאחדאוליהיאלמשל,אחד,שירשלהנוסחיםלגלגוליהאינטרנט

חיים.אנושברהפורנוגרפיהזמן

בעלבשירומדובר-השיראליותרומשמעותיתרציניתהתייחסותאבל
עבוררגםונשיםצעירותנערותעבוראותר,קוראשאניכפיגדלוה,חשיבות

להיעשות,יכלוה-המאייםהאחראתבשירהמהוויםהגבריהמיןבני
כהעדגררסמןשלהשיריתהיצירהקררפרסבמסגרתבהצבתולמשל,
שאינםהיכןהספריםשבפרחה,יצירותיהעםגםכמרבןמתכתב(השיר

השירכילינדועראשית,בכך).לעסוקהמקוםזהלאאבלולאריסולילה
ספרשייקראגרוסמןשלהבאהשיריםספרשלידכתבמתךוחלקהוא

שלהאחרוניםהשירהספריבשניבעיקרשירים,מעטלאיששנית,הגוף.
 , 2013 (העירורעדלשירה)קשבהרצאת , 2010 (האפרלווייתניגררסמן,
המיליטנטי,הגברי,זהבעולמנוהאשהמקרםשלזרבתמההעוסקיםכנ"ל),

הכל'לי'ישהשיריםאתהזהבהקשרלקרואלמשלכדאיוהפורנוגרפי.
אגבגרוסמןכותבתהראשוןהשירבתחילת .האפרלווייתנימתוךו'התרה'

טרייסיהפרובוקטיביתהבריטיתהצילוםאמניתשלבתצלוםהתבוננות
~ין"לת q ~~ל~י;ןהואף 9f,iJו:זת ttרס~t;-ירים ה~~ [i":;נב;יחלתכיאמין

-ע~~~ת דר~~"גיל,בליבת ,"ה~ך qiJךנוס 7 "מתייחסתהיאובהמשכו
~ t;' ,"עיקרון-שהכסףמישלהמצולמתהיצירהמתוךכדימויהעולהךה

שאב-גרוסמןשלביקורתהפיעלזמננובןהעלוםשלהמרכזיהחומריות
מתוךנשיתלעצמאותגרוסמןקוראתהשניבשיר .) 87(עמ'ישרתהכלאת

דמותאתמגחיכההיאהגברי.בזולתתלויובלתימכרנןככוחהנשיותהבנת
הלוכיiםמרט"עלמניחההיאאותראוטומטיטייסלכדיהמאצ'רהטייס
מהש~ריםהואהזההשירבכדילא .) 89געמ'אשה"תענוגותש~למדורטט~

נשיתחברתיתמחאהשירת-עירומהמלכהבאסרפiד'.ב~רתרהבולטיtכ
שהואמשרםחאת ) 265עמ'המאוח,דהקיבוץ , 2013 (ויסמןדוריתבעריכת

יצירהמתשוקתמונעאלאפמיניסטייםברעיונותתלוילאלגמרי,עצמאי
המרתקהשיר-מכתבמופיעהעיררעדהספרסוףלקראתעצמאית.נשית

כאןלענייננואבלנפרדת,קריאהמחייביםהקשיםשתכניו"!עכביש]",
ודורסניאליםגברעםברהדוברתשלהתמודדותהאתלהזכיררקחשוב

 .) 85-84(עמ'אונסמעשהבהביצעהשירפישעלכעכבישהמתואר
כמואזהרהשירשהואהנוכחי,השיראלאותנומוביליםרעודאלהשירים
אחרישביההלוכותנשיםארעצירותנערותבפנילהציבושישתמרור
הייתיבעבורן.כמגןוכמוהואותןאוהביםלואבגופןרקשמעונייניםגברים
תכניםבמקרםספרבתישלבמסדרונותשלטיםגביעללמשל,מציבר,
מתבגריםעציריםשללעלומםקשוריםבהכרחשלאמופשטים,ציוניים
והואאץרתלוילאהואחייםאנושברהפורנוגרפיהעידןשכןישיר,באופן

 •העלום.רחביבכלמתפשט

לןנר,~ליחר:דה
ס~ל.ה,;:זנרר~ים םי~~ז::~תירז.ור'~~סר
שנאה,ללאאש,"ובד"בכצלולה,נרעה

 T : • :לב.~~זץ.דאזת"ז ל~~ T~ו

]."[ 

 ,תק~~~ם:דטרת::זק~טרת~ת
אגרופיםבמהלומותדלייםשלנחבטות

-:-T '." T : . ' : -:-;· : " 

 תר~נ;!ז:;זpלסנןוות~ת

~~ W י~~~ינר::ז~רקי~. 

~ים qיי w~ים" w ~"ס~ת
מדפשיםגיגיתלמי

: '' • • : ,·' T • 

~~חי~ים ם:~~

מפשטים."ניביםאכולי
:-•• • • : •• • T • 

ההיסטוריתהחוויהשלמהפרגמנטרירתעוברתמורלמישליןזה,בשיר
ראסנציה,סרבסטנציהביןמעברסוללתוהעל-זמני,המיתולוגיאל

וצוררתתכניםלטובתהסרבסטנטיבייםהתכניםאת"לסלק"מבקשת
 .גמדילחילוניתאנושיתבחוריהקדושהמעיןלהזליףאסנציאליים,

קופסהלתוךבמחנהשחרותההכאוטיהעולםאתכאןמכניסההיא
ויהפוךהזיכרוןיתפוגגכאשרגםמקום,לכלעמהלקחתשתוכלקטנה

היצירתיותאתלנתבזהבשירמצליחהשהמשוררתדומהלנשייה.
אותהנטולתומוסדיתאסתטיתאמירהלכללמטבעה,הכאוטית
מגווןעלחושביםכשאנוגבוהה.לתרבותפעםלאהאופייניתמוסרנות
שהשירההיפלאלמופלא,הופךוהמבעיתהשגרתישבהןהדרכים
 •ה;טב.זאתמוכיחהזואנתולוגיהעינינודלנגדר w ;ז::קופצת

בזעמוד , 1861ליפסיה,דפוסהרמכ"ם,איגרותהדמב"ם, *

** 1975 , eearbitraire, Ed. Gallimard, Paris חRobert Desnos, Desti 
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•צחקיידידיה

הזהממןירושליםסיפורי

מציאותמולאמנות-ניצבת . 1

הקיבוץהוצאתהחדשה,הספדיהניצבת,יהשוע:ב.אברהם

עמ' 296 , 2014קריאהסימןספריהמאוחד,

כמתרדהאינטטרקסטארלירתהמונחאתקדיסטבהג'לויהטבעהמאז
הולל"בין-טקסטאוליות",לשהבמסהבן-פרדתזירהובעקבתויהמחקרית,

העין,מןהסמוייםהפסקויםבספדיאוניתשתית",של"כוחהבמסהבלח
ובמחקרבביקורתביותרנפץרלכליהבין-טקסטאוליתהמתדוהחיתה

הובנתביציהרתשתיתחומדילאיתרומכותתזאתמתהדרהספרותי.
יששיברתה mזרמתהדרלשאיכרתהאףעללה.מקניםשהםהמשמעות

כאלהוישסמויותמשמעריותמאיריםהתשתיתחומדילכלשאלזכרו
המשתמע.הקוארלביןהיצורביןרמזיםמשחקאלאשאינם

אזכוריםגםובהןבין-טקסטואליות,בזיקותלהשתמשמרבהיהושעא"ב
להבנהחיונייםתשתיתחומדיעלהזיקותמודרתלעתיםלשו.מיצירותיו
לעומקהיורדתאינהכלוית,אינההזיקהלעתיםאלביצירתו,לשמעמיקה

זיקותישזר,שרימהשלנשואהלמלש,ניצב/ונחמןהיציהר.לש
קופסהית, mידידאשכגןרספרים,שלכותריםכמהבהםאוומדים,
המכלות,בעלדרזנקדנץכמרפטרייםשמרתהמדומה.החלוהשחהרו,

בחרתיאניאלבוערהיחדיר"להםחוברו"השלוחנות."כמרפסוקים,שבדי
דואהאניהענייןלצורךאותם;לפתורניסיתילואאליהםלהתייחסלשא
סיפורלשמהלכופיעלהדומןשלהבנהומציעשועשועים,קישטויםבהם

הארשית.הגיבוהרנוגה,לשד mבמיהדמויות,לשעויצובןהמעשה
נצ"בהשושרלשןר,למשחקינשואהמחברבידימשמשניצבתהכותרגם

המתייחסתהכלולתמהמשמעותלבדשוונים,רביםשבימשויםמופיע
הדומן,אתהמלויכיםהאירועיםכלפילומעמדההגיבוהרלשלעיסוקה
שורשאיןלזהמעבדמעטה.מעורבותעםמתבוננת,לשבעמהדהיאשבהם

מזוודותיהשתי "."בקטע:למשלכמרהמקומיות,מהמשמעויותיצואזה
ארמשטרתית,הקצונהבדרגתרכןישן",לכי-נגינהניצב ".ברהניצבות

אלמרמזזהששושרנאדהלאבהם.וכיצואאנשים,לשעמידתםבאופן
משה,לשאחותולומדיםלוטלאשתמכרןוהאואםדבספקלעצמו,מעבד

שבהםהמקומרתלויתדאלהללכדברים.שבספרניצביםלפשרתאר
מתנסהשבהםהניצבתלתפקידימובהקקשראיןלשובכותרהדומןמשחק

הגיבוהר.

נוסעיםיהודיםשני-בדיחהשמספריםכדךדהוהר,בזמןמסרפדהדומן

תךוהמעשהסיפורהרצאתלשדשרםכךמשרםנצרדבניצבתברכבת".
לכךתורמיםבה.מתנסההנעלםשהמספרכחוריהארשרתר, mהתכדי

זמןשלאקטואליהגםבהםמארהבהםעשירשהדומןמציאותחומדי
הישישהנשיאלשהמדהים"התפקודנזכרלמלשכךהספהלשכתיבתו
הלוילנד.מלןרבמקרםשנבנההמפלצתי"ר"הבנייןלשנר",
בשניספרדי:חסדלדומןניצבתביןמסריםדמיוןישמבניתמבחינה
סיפוריםשםהראשית,העלילהבתךרקצריםסיפוריםמשובציםהרומנים

הרומן,גיבורקלונעו,במאישליצירתופדיסטריםלשתוכנםהםאלה
הסיפוריםכאןיהעשו,לשהמוקדמיםמסיפוריואלהאימאזכרשחלקם

בצילומיכניצבתהגיבהרולשבתפקידיההםהרומןבמהלךהמשובצים
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עםבעימותמצוגיםהמשנהסיפוריהרומניםבשניובאופהר.סרטים

עםבעימותתיאטלריתארקלונעויתאפיזדוהארדמותספרותית:מציאות
שבההדמותכן,עליתרזר.דמותשמבצעתהשחקניתלשהריאליתדמותה
עימותהריאלית.נוגהשלבחייהבהמשךמתערבתכניצבתנוגהמופיעה

הדמויותלשהמעורבותובעיקראחדות,פעמיםעצמונחמןהנזכרזה
לשאישיותההתפתחותאתהמניעגררםהםהסיפורית,בממשותהבדויות

הבדיוניתמהדמותשיצאהנוגהעלמסופרפעםלאכלוו.הרומןאותנוגה
"מנסהשהיאונאמרלשה,המציאותיתהממשית,הדמותאלכניצבתלשה

אודיה,לשעברבעלהגםרכןהאדם".לתשוקתהשחקןתשקותביןלהבחין
בסדהרכניצבפצעו,חייללשבדיוניתבדמותלנוגהלהתקרבשניסה

למצאושירכללחשובלוגרמהגתובתהאלבחלוים,ביתעלטלוויזיונית
משחקתשבהםהבדיונייםהומצביםהדמויותהמציאותית.בדמותוארתה

מתערביםבמציאות,ברנמצאתשהיאהמצבאתתאומיםכניצבתנוגה

היאהמציאותהדברים.בחמשךשנאדהכפיעליהם,ומשפיעיםבחייה
מבדיהבנרישהרומןכךהמסגרת,סיפורשלהבדיוניתהמציאותכמרבן

העיקרי.לסיפורביחסבדיוניחומרהמכילה
מארדעשיר-הרריהלביתנוגחלששיבתה-המסגרתסיפרוכאמרה
יהודה.מחנהשוקרבדרךמקדושככתתבירלשוים,עביקרמציאות,בחומרי

בהומורשכתובלכת,מרחיקמופלג,בדמיןועשירהמעשהסיפרוזאתעם
עצמהנוגהמהיומיומי.רק mהאוהאפשרי,ממסגרתחורגאינואםגםקד.

"גבריםונעימה,נאהאשההיאסתירות.מלאהמורכבת,אישיותהיא
לעתמאהבלהישונוס.להקוראיםבהלונדמבטם".אתעליהמשהים
זרג.אינםהםאלבבהלוכהמגננתהיאשבחבתזמורתראשיחלילןמצוא,
הביתה.כשיבהמשתמעתחדויהבדירתלשההזמניתהשהות
החרדים,השכניםילדיעםלשהבקונפליקטמתאורלילדיםהדאולייחסה
מנסחהיאאחדמצדגבלו.לחםלשיםמנסההיאשברגרטוסקימצב

היאהאחרמהצדבאלימות,איוםתוךחטררתיים,מביקרויהםלהיפטר
בסצנהערומה,כשהיאבשלכו,ומפגרתאוריפההקטן,הילדאתרוחצת

לשכניםדר-עדנייחסומציגהלליהד,רמזבהשישה mבמיגרוטסקית
החדרית,המשפחהאבילשבדמויותיהםגםניכרזהיחסשלה.החרדים

בגנינהלהתאמןלנוגחשמתירוסולבני,הליכתונעיםנאה,אישפרמתץ,מר
בנלבמנגניםהלררייםהיוהמקדששבביתבתיץחשבבתות,גםהנבלעל
שנוגהתארהיפהצעירעשיה,פרמרנץלשבנרבדמותגםרכןבשבת,גם

חרדית.לוקנאותלקיצוניותנגדרהוואבנעוריה,ברמאהובתכנארהחיתה
פרמתץהחביבהחרדיהשכןאחדות.פעמיםשחתרמרטיבהאומיןשינוי

בביתלנגןשתרכלכדיחמדוותלעלםנוגהאתיהפכוהיוםשבבארמציע
קדיש,לקרואלחמתירחאראביהלשבקברוובביקורלכשייבנה,המקדש

צת mרשהיאהחרדיהילדגב:ולשומפירבמניין,לומדישקדישכיאם
"הים",בנגינתזרגהבןהזקן,היפניהגבלןגםכאמרהיפה,כילהדלהנדאה
הזה,המחרלמרטיבפשרמציעאוריהקזנה.יפניתכאשהבעיניהנדאה

לשאכדיחמודותלעלםלהפךובעריןוהשתעשעהלאנוגהאםבשאלתו
ילד.ללדת
קציןאלעזהמככבהארשןובחלקוחלקים:משניבנריהרומןשלמרכזו

בסטריםניצבתפקידישממלאכמגמגם,המתוארבדימוס,משטהר
אדויה,עםבפגישותיהעוסקהשנילקר mנוגה,מצובתשבהןובסדרות

אובססיביתאהבהשלדחייתהעלסיפרוזהרהדבריםבעומקלעשנ:ובעלה
אתמאהבתולהשתחרריכלואינואוריהורכשוניים.עבייתייםונישואים

אלאונישאויםאהבהבכלביקרלאאליוארתחלקשורומבקשנוגח,
בעלהאתאהבתהאףעללשניהם.לואלו,רקלו,שתלדילדבאמצעות
לשעבדואלאלאימהותמהתנגדותלאזאתעצמה;אתלכבלונוגהמסרבת

משפחהלהקיםממנה,להיפרדלומניחההיאאוריה.שלמעמדתוהמתחייב
המרסיקה.שלבעלומהבגנינה,חייהאתוממלאתילדים,לוהלוידאחרת

מחייבים.לקשריםלהיכנסמוכנהאינההיאפניםבשרםגבריםעםביחסיה
בהסתייגותלהסבירניתןהורות,דוגמתמחייבקשרביצירתהקשויאת



חופשברדגתלשההצרוךולשבהודיה,אלצשאדתההיחסיםמדוגמת
אלעזהאתה mדהיאמצאו,לעתמאהבעםיחסיםמקיימתהיאגבהוה.
וכהגבלו.לוומציבהבניצבות,עיסקוהבעתשפגשההעקשן,המחזר
עדעבייתיתבזוגיותעוסקותהמשנהבסיפרויהסיטאוציותכלכמעט

נוגה.שללזוגיותההדבהשישקיצתיות,
ביציחתבהופעותיונדיראריסטוקרטי,לכינלב,האונוגהלשהגנינהכלי

מגננתשנוגההתזמרותלשברפרטאורנזכרתומהןכמהמוסיקליתו.
שדשרווטוטאלי,ממכרכליהאו-בלבניותלשעדותןלפי-הנלבבה.
לשגעגועיהאתמתארהדומןבמלאוה.המוסיקאילשאישיותואת
לתפקידנכחדשהנלבנאדהבירשולים.שהתוהעבתבנלבלנגינהנוגה
לשו.הדימויהאווכזהנשי,גנינהלכיסטטיסטיתמבחינהבהיותוזה

בדאוט.לגנינהנוגהלשלשותפתהמחליף,לואמחליפהמחפשיםאוכן,
עודין,רגישכליזהולדעתהנשיות,תכתותלנלבמייחסתלשהאמא

לשזוגהבןהיפני,הגלבןאפילולכל.בדךדלנשיםסות mהמיתכתות
יפניתכאשהלנוגהנאדהזקן,גברשהואוביוסי,לש"הים"בביצעונוגה

קלוואינואודיהלשקלוול"פגם",אשדהשנייה.העלוםמלחמתמסרטי
כפגםאדויהידיעלשמתפשרמהללדת,רצוהשאינהנוגה,המחב:רלש

נשיתו.בנבלבנגינתהמפגינהדווקאנכות,לומדלשא-לשהבנשיות
כסמליםחחהכמטויבאחדיםאביזריםמשובציםהחמןלשבמהלכו

המיטותמטויבבו.שגלדהבביתנוגהלשבמצבהחשויבםפרטיםשמאירים
שלהישנההזוגיתהמיטהנעוריה.לביתבחזרתהרגשותיהאתומלביטחחד

עבאדי,המהנדסשהתקיןהחשמליתהומיטהלשההנעוריםמיטתהודיה,
זהויירשולים.בעירייתהמיםמחלקתעלבאחריות mהמנאביהלשיושרו
הדויה.לשהישנהמיטתםאתלהחליףשבאהה, mתבה mיחי,דמיטת

ניסיןואתמחדשלחוותכדיאלוילמיטה,ממיטהנוגהעובדתלבילות
לאדויהנוגהשביןביחסיםהמיטהלשלתפקידההדויה.שוללשההעבד

אודויהנוגהשכבוזובמיטהרבה,חשיבותהחמןמייחסלשהםובזוגיות
כך.לשבילדלהםשייולודחששוביטאולארשונה,

לדיהדהפלושיםהשכניםלילדיאמנםשמיעודהשוט,היאאחרתדוגמה
אתהבדאויםלמוכריםלהסבירבניסיונהאלבבטלוויזיה,לצפותכדי

איןשאמנםבהצהרתההעמקוהעמדתהאתנוגהמסגיהדבו,לשההצוךר
מחזיקיותרד mמאשבבילו.לשוטקזקוהשהיאעבללהישאלבסוס,לה

מצייןהחמןלשבסופונוגה.עללאייםכדיכאילובוומנופףאדויה,שבטו
התזמורת.עלהמנצחלשתפקידואתהשטו

נוגה.לשבסיפוהרומופיעהחתרתהיאאףאביהלשהמהדורתהחליפה
מבקשתשהיאמהבכלאותוומנביחהלסיפרוהאבאתמביאההיא

האב,שלהמעיקמזכרולהשתחררלרצןומרמזתשהיאאפשרלעשות.
החליפה.אתלקחתשיאבהמתאים"יושר"למצאומלציחהלאאלב

משתקפותשהןכפינוגה,לשהיחסיםבמערכותהאוהסיפרולשעיקרו
עליהשמולטיםהתפקידים .ה"ממשית"לזוה"ניצבת"האשהשביןביחס

היא .ותיה mלאושנוגעמשהומהםאחדבכליושמאדו,מגווניםכניצבת
עליהשמלטוכמשועבתבעלהאתשצרחהאשהלשבמשפטמשתתפת

 .לעצמהמתכוונתהיאכאילוזאתאומדתהיאאשמה.הדין,פסקעללהכריז
אדוםברדידעטופההנאשמת,אתשמשחקתהשחקניתעםמזהוההיא

משועביםחברעצמהשהיאאודיהאותהמאשיםבהמשךלה.שהשואל

לאהיאנוגה.אתמזעעזתזוטענהעצמה.עללאדקהכל,עלאשםשגחד
לשו.הילדאתהמיתהאלבבלעה,אתצרחה
ביזהשלהאופהרממשי;אירועעלמבוססהמצדהלדגליכדמןלשהמופע

הפופלואדיתהאופרהביןמענייןניגדושיצורמהמצהד,לדגליהצוגהאכן
הזמרתהחלפתהמקום.אתאשופףהגבוהרוסיפרוקדומיםהודלבין

בהלצחהזשכתהמקומית,בזמרת-גבוונהחלוגרגרשבל-הארשית
לשבחלומהגםמתוארזהאירעובדומןאלבבממש,איערהאכןגדלוה,

לשתפקיהדאתלשירמתבקשתעצמההיאשבומקדים,כפרטנוגה
נוגההתבקשהאזהמשובעים,חברלשבסצנהאירעדומהמשהו .כדמן

המהדצלמרגלות"כרמן"

שלסיפרוהזאת,עםלכך.מיעודשהיהמיבמקוםהדיןפסקאתלקראו
שלבסיפרוהדומן.לשלארוכוהבעייתיתהזוגיתולמטויבנקשרכדמן
חחהדןורצוחמרימה,פדוספדלשהנדועתהנולבהעלהמבוססכדמ,ן
גיבורתעםנוגהמזהדהבחלוםהשודוים.ם mלעםבושבגדהאהובתואת

שלבבגיהדלכדמןהתקבלותמלבדכדמן.בתפקידכזמרתגםלווהאפוהר,
כביכלושאמוריםילדיואת mלצראפשחתנזכרתבעלה,לשבצרונונוגה

הקלאסית.מריאהבנוסחמבעלה,בפירדונוגהלשאשמתהאתלהוכיח
עםנוגהשלהקשרמפנה.לנקודתאולשיאו,נציבתהדומןמגיעזובנקהדו
הדומן.שלהשניחלקואתוממלאלסיפרונכנסאודויהלקצו,קרבאלעזר
חלויםביתמסדרתחלקהאוכניצבתנוגהמשמשתשבוהבאהקעט

רופאשללניסיןועדהשנוגהלכךבנוסףהזוגיות,מבחינת .לטוויזיונית
אודיהשביןהאבהדוהזוגיותמחדשכאןנצורתהחלוות,אחתעםלשכב
המשנה,סיפורישלהמדומהבמציאותשה mשהתשלהם,הפגישהלנוגה.

לבדדבאהזופגישההדומן.לשהבדיוניתבמציאותלפגישהמגתלגלת
משיכהביניהםמתעדודתכךכדיתךואבלבנישאויהם,המשברמהתואת

נשאוים,עדייןהיוכאילואמנםנהוגיםהםמגתשמת.שאינהאףארטוית,
החשמלית,במיטהשוכבואףלשו,כבתוךהדויהבדידתמסתובבאדויה
אבלאשתו,עדייןחיתהכאילועונבשהאוהעניבהעלעצהלומשיאהנוגה
כלום.לבאגנמדזהניסיןוגם

שבנעוריהאשהבתפקידדוקומנטרי,בסרטהיאנוגהשלהאחרונההניצבות
יכלוהאינהעצמהשהאשהמשוםזאתאותה;להרעיללשההחברניסה

חלויבביתשהותולאחדשהיהנעוריה,אהובעלשנעשהבסרטלהופיע
אוסרבעלהבסטר,חלקלקחתמעוניינתשהאשהאףחשוב.למדעןנפש
אשתובשבילמחליטהעבלשבובמצבנוכחתנוגהבו.ף Mלהשעליה
עלוהההערלהסוגייתממנו.נמנעהעצמהשהיאמצברכשוו,חיתהכאילו
אתשהערילאותומאשימההיא-אודיהלביןשבינההבידודשביחת
לשכששותפתהבאפילוג,חוזרהדומיננטיהבלענשואלשהם.התשוקה

שחשושעבלה,לשהתנגדותומחמתליפןלנסועיכלוהאינהלגנינהנוגה
לקלביולכבזכתוואושדלו,ללדתאמוהרשהיאלותינוק ,לשהלהיריןו

 .איחפיתות mאז

שניביןהדאוטנגינת .ביפןלגנןעלוההתזמורת : mפתבסוףגנמדהחמן
אלבביותהשהלציחהבחזהרשנרמזכפייפה,שעלתהנדאההנלבנים

נוגהלשאמהאםבדדולאבנוסף,הקונצטר.שהחללפנימסתייםהדומן
נוגהתעשהמהבדודלאובעיקראביב,לתלחזהראובירלשויםנשאהר
לארשיתו,היטבנקשרהדומןלשסיומוללדת.היכלותאליהששבהלאחד
לבילתו,אביהלשהגרטוסקיתהליכתואתלנוגהמזכירהזקןהיפניהגלבן

הדומן.בפתחשמסופדכפייפני,אוסינישהאופניםבהעמידו

הדומיננטיותגנדבדהדועמהדמציגהאומובהק.פמיניסטימסדלניצבת

כאדותחייהןאתל~נ;תנשיםלשחירותןבעדשב~הד,הוכפייההגברית
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1 
אתבוניםכאחדשכלוםאפיקים,בכמהזרדםהיטב,בנריהדומןעיניהן.
לשבהווייתהצדדיםכמהלשונוגה,לשהועשיהרהפניםדנתדמותה

יהועש.שלביצירתובירתהמעניינתוחשדות,פניםגםמציגהאוירולשים.

והגיבורהבוגדנושא . 2

עמ' 312 , 2014כתרהוצאתיהדרה,פיעלהבשורהעח:עמוס

בלששוהמתרחשיהדוה,פילעהבשרוהעוז,עמוסלשהירלשומיהדומן
אותרהמניעהוגדום '-1959בבירשוליםהאוהסיפוריהההרוזמן.מישורי

לשבקרעשמתנהלאקדמיומחקרהעצמאות,במלחמת ,-1948בש mהת
לשהופעתוימיהשני,הביתימיסוףאלהעלילהאתמביאהסיפוריההוהר
כמרבןהאוההוהרקרירת.אישיהודהבידילרומאיםהוסגרתוכמשיחישר

נטייהניכרתאלבהאחדים.הנשואיםשניאתמכילהואוהעיקרי,הסיפור
לשהעיקריהמסדאתקרירתאישוביהוהדההיסטוריבנושאדווקאלאדות
ובחזהרהספדלשבכותרכבדניכרהדברלשו.הכובדמרכזאתהדומן,

המחקרבמרכזשעומדזה,לנשואש, 'tשמאולהגיבהרלשהאובססיבית
מקרדיתגרסה-עוזעמוסלא-ש 'tשמאולמציעזהבמחקרלשו.האקדמי
אמונהמתוךהצלבאלישראתיהדוהדוחףלפיהיהודה,לשלמעשהו

בחייםמהלצבלרדתשירכלוביטחוןבאלהוותו,
ישרוכשמתלשו,האלהוותאתלכללהוכיחכדי
מעניינת,גרסהזהוימתאבההואועלומועליוחרב
גרסהעצמומטעםיציעשעוזבעיניסבירלאאלב

יהוהד.לשהגביהדלמעשהלדהביליטציהמלשו
בדרכיםדניםניסיתרתנעשושכבדכירןוכלקודם
נכתבהשנייהבמאהכבדיהוהד.אתלזכותשרנות
על"הבשהרולאדקו,יהדוה,שלהבשורהספד

יתדביןהחשדהבבריתכתסלשאיהודה",פי
במעהדהשבעיםבשנותנמצאהאוהשבוהר.ספדי

קופטי,בכתבפפידרסדפי 58עלכתרנהבמצרים,
ישרהדוהזרגרסהלפימיוונית.*תדגוםהנראהככל

כךאוחדהיקום,סודרתאתהנאמןתלמידוליהוהד
לשו"הלבוששהיה"האדםאתלהסגירעליוציוהר
לשמעו.שרצומהאתלהםלוספרהכהוניםלידי
התאבדותורעלישרלשהלציבהעלדברנכתבלא

שאלתיאל,לשבתרשנותיה,במיטבנאהאשהעתליה,אנשים,שלשרה
מים mלבידיהעצמאות,במלחמתהגיאעשברנהרגמיכההצעידשבעלה
ערירינכהקזןואל,דגדשםמיכה,לשאבירובגווייתו.ברשהתעללוערבים

אתשזנחסטודנטש, 'tושמואלשונרן,נבןרשיחהאישאלבנפש,ומד
במחקרווממשיךלזקן,שיחהאישלשתפקידצנעושבכרוקילבלימודיו

שהגולדאנשיםשלרשהלשהמרוכבתהסיטאוציההיהודים.בעיניישרעל
הקיומיתלתלותדרמהבזה,זהתלוייםוהםאחהלביתזימנוההיסטוריהאר

לששרביןסגוחת.בדלתייםסאטדד,פלוז'אןלשהנודעבמחזהוהמופיעה
באחתמחתרתאישגדסין,הגברנצחי,לגיהינוםהנידונותבמחזההדמויות
שהוצאלפניחבריואתשהסגירעלבגביהדנאשםאמריקה,דרוםממדינות

להתכחשמנסהשהאומעשהואתבפניומעמידההלסביתאינסלהורג,
ומנסהאינסשלחיזוריהאתה mדלשה,התינקואתשהמיתהראסתל,לו,

פיעלבהבשורהבצדקתו.אינסאתלשכנעשמנסהגדסין,אתלפתות
אלבסגורו,תבדלתייםבמחזהכמרמהודקכךכלסגודמשלושאיןיהדוה

מעדנתמעמיקהביתדייריאלשמואלשלהצטרפותועםשנצרדהמשלוש
לשקשריםלהצויאלעתליה,גשדרםביןקשראיןשבהבעייתיים,יחסים
 .גשדרםעםשמואללשעבוהד""סידורתה,הגשתכמריום-יומי,קירם
אתלגדשרםלהסבירמנסהשמאולמעניין,קשרנרצדלגדשרםשמואלבין

אליומתייחסגדשרםואילובישר,יהדוהלשבגידתובדברלשוהעריון
חיזוריואתעתליהלשהמתמדתדחייתהלכשהי.ובאההדקללבגלוג

כיאףחד-צדדי,קשרמעצבתשמאוללשההזויים
חשיפתוהדרגתית.התקרבותביניהםחלהבהמשך

לשהוצראתובעלהלשהמחרידמרתו-העבדלש
להקמתהתנגדותובלשכבוגדלתחוםמחץואלאביה
עדלשמואל,עתליהאתמקרבת-ישראלמדינת
ביניהםיוזמתהיאהדומןשלסופרלשקארתלכך
אתלעזובהצעידחייבשאחריהםמיניים,מגעיםשני

 .הבית

אבדבנאל,שאלתיאלשלר mדבביתפת mמבנוסף
בתנעותציוניפעילהיההאועתליה.לשאביה

היה-'דבר'העיתןואתקרואיםבבית-העבוהד

הסוכנות,בהנהלתוחברהציוניהפועלברעודחבר
מדינהישראלבארץלהקיםההצעהכעשלתהאלב

אחדשירםטעןהאוגנדה.דבבתקוףיצאיהודית,

דבדםויישפךמלחמהתפרוץהמדינההנחתאחדי
הנהלהלהעדיףארוילכןצודהללאהצדדיםמשני
בארץהבריתאצרותשלארהמאוחדותהאומרתשל

לערביםהיהודיםביןמתמשךרמתןומשאישראל
"בדיתחברילשדעותיהםבקירובהיואלהבלשום.משותףקירםתוך

ואיןדר-לארמית,מדינהשהציעוהעציד'השומרולשהאקדמיתלשרם"
והודחקכבוגדהרקעאבדבנאלעח.עמוסלשכדעותיואלהדעותלדאות

כציוניגםאלוינאמן,ציוניעצמואתדאהאלבהציוני,במנגנןומתפקידיו

-13המהמאהציור ,קרירתאישיההדושלנשיקתו

שלהתייחסויותוכמהכמהמזכירעוזיהוהד.לש
גםהביניים.בימיבעיקרישר,שללעניינויהודים
קילבההכופרים,מעלהקתלויתהכנסייהאימתה:י P. 9זמאחדהחדש,בזמן

ספררתוביצירותאקדמייםבמחקריםפירשויםאינספרויהודהשלגבידתו
בלרגקרב,שלהנודעבדומןבדוחס,לשבסיפורהיתדביןלא-יהדוים,לש

הספרתוגםעליןו".כרכב"ישרובסטרבמחזמראופילופנילר,לשבמחזה
בדומןקבק,לשהצרבמשעולבדומןזה,לנשואיהדויביטוינתנההעברית

האישביידיששנכתבבדומןגםרכןקריו,תאישיהוהדמסרינזןריגאללש
לשלשמרבהקשרעחעמוסלשבדומןשנזכרש, 'tשלרםשלמבצרת
שלוהומסדהדומןשלשעיקרולהניחכןאםקשה .ש \tשמואלהגיברה
מהקרירת,אישיהדוהשלהבגידהלנשואעוז,לשגרסה,עדראלאאינם
שלה,והאקטאוליותהמעשה,אתלוהסבירמלשכנעשדחוקהגרסהזשרגם

לצליבתוהיהודיםשללאחריותםבאשדהאנטישמיתהטענהיית mלאמוד
"גבידתו"בפרשתטמוןשהמסדכןאםנאדהביותר.דחוקהישר,לש
רמותוהדומן,מגיבוריאחתעתליה,לשאביהאבדבנאל,שאלתיאללש

בעלה.מיכה,לשבמלחמה
אליושהגישהישן,בביתהירולשמית,חסדשעדיבשכונתש mמתהסיפור
מסתופפיםאבדבנאל,שאלתיאללששהיהזה,בביתומסוכנת.רעועה
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לאמרההבית,דיירישלהמורכבתבמערכתהמרכליםהסיפוריםשני
מכתםקרירתאישיהוהדאתלחלץהוניסיוןהיהדויםבעיניישרעלהמחקר
עתליה,שלאביהשאלתיאלברשהוכתםבציונותהגביהדוכתםהבגיהד,
 .סגורותכבדלתייםגדסיןלשהגביהדלמעשהרגםלזהזההיטבנקשרים

הבוגדאתלדחוףכדיבהדיאךבספק,מטולתהגבידההמקדיםבכל
כךמרתו,אלהבוגדנדחףסאטדדאלצהחברתית.להסכמהמחוץאל
השאלהעתליה.לשאביהבמקהדגםאולויקרירת,אישלשבמקהרוגם

 .המדינההקמתשבעצםהצדקלגביהספקהיאמכךעשלרההאקטאולית
בניגודשהגתייסמיכה,הבן-הבעללשנפילתועםמעוצמתזרשאלה
אביה,בעקבותשהלוכתעתליה,לשלעדתהערייתו.ולשאבירלשלרצונם

דעתואינהזרכאמרההמדינה.שבהכרזתהנוראההטעותבלשמיכהנפל
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מפריכה mהמציאאםגםלעשרתו,שישהנכןוהמעשהזשהרבכךאומונה

הלצבאלר mאהלויךהאובישר,גבדלאיהדוהמיהדה mבאצדקתו.את
מתוךהמדינהלהקמתהתגנדשואלתילאבאלהוותו,עמקוהאמונהמתךו
לשבלואלארמית,מדינהלש mבמסגלעתידואדוגההיצתי,לעריןו mנאמנ
להצילוישנכלשהשהמהפכהסברוסאדטדלשגדסיןגםבציתות.גביהד
נחמןצשפןרנאדהזאת,עםלשו.לפחדיםנכנערכךהמהפכניםחרביואת

ניתןאלבהסוף,עדמתפשרתאינהשאלתילאלשעדתוהמחנהמלשהיגד
אולויהיה,שראויהיאעח,לשמעדותיומשהרשמשקפתשכתותו,להיבן
הדתנפרדתשבהאחת,ארמהישארלאץרלשבתשוביהלראותראיו,עדיין

ורתבויותשתרתדתותבהשישאחתארמהתאכלסהאץרלאמ;דומהמדינה,
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* The Gospel of Judas, edited by R.Kasser, M.Meyer, G.Wurst, National 
Geographic, Washington D.C., 2006. 
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הזוהרת.ברשתםייפולמלבדיקודכןששוםעודרוצהשאיניכ,ךכליפהיצאושליהקודים

הקדשה

שםלדאותיכולהואמכן,לאחדדבזמןוכיום,החוף,עלחולארמוןהקיםששבןכשהיה
הים.לשהנצחיתההלמותכנגדמבנהאותועלרצוצותבידייםהמגןגבר

מבוך

iJ ך~זi] גינו 9 ?~~רש
~ר~קים.~בול;ת~ק g ~~ינ;
 ד~~~ליש;קט 7נו~ל

ר~:;נים;זרים n ז:;~~:;נילים
~~ד~ים [i~לל, 9 ~ז:;~ל;:זזקךר~ה,~ל
 ת;ב?~ל~ ת;ז:~ל~זקל
~בורהירי~ז:וי;ן ~כ~t?ייחיזקל
;:זח;ר~ים~חרים~רחיםפ;ך 9 ~י~ךזקל

~ q ז:;ל;ם q ל;מ;ת

 . י~א~~~ד iJ~ן [iזקל

האח;והואשאניושוב,שובבעצמינתקלשאניהרושםבולישהיהרגע,הגיעבמבוךפעם
כךאוליאחת,בנקודהבשקטרגעלהישארבחרתימבולבל,אשד,עדלעצמי,ומחוץבתוכי
דדךהאחדות,השגויותהדרכיםבאחתעובדמבועת,עצמי,אתדאיתיואזלהתעשת,אוכל

מוצא.ללא

סוגריים

יוכלושהםכדיבסוגרייםשכתבמהכלשכתבעדלקוראיו,דבכהכבודרחש[הסופד
תוספתבולדאותאוהטקסטכלאתלהפניםלא,אולקרואאםחופשי)(באופןלבחור

הרבהבחייםשימושיים(כידוע)לפעמיםשהםהסוגרייםעםדקלהישארואולי(פשוטה),
מבספרות.]יותר

ס~רמ;ןע.ץכק

i] ר~~רשiiJ קוף
~ tp ריר~נו~יםק;ל;תיל~~. 

 ,;עז~כראות~ל ת~~ /o ~ י~~
~קtקי~ה,

 1J ג~~ 7ל~ךאח 9 ~~
 .~י~~~הוא:קוון~יןח~ל

היגראבל , 1936בשנתאיידסבבראנרסנולדטימ;סיח;רrדההארגנטינאיוהעיתונאיהסופרהמשורר,

"עיתונותהידיעותסוכנותאתייסדטימ;~יבהוונה. 2011בשנתרמתאזרחותהאתקיבללקרבה,
עכשוויתשירהספריו:בין .הקובניהספרמכרןמנהלכסגןאחדותשניםבמשךוכיהןלטינית"
 .) 1991 (שהםכמותוהדברים ) 1981 (כתבשירי ,) 1974 (גדולותשדרות ,) 1964 (איידסמבואנוס

Jorge Timossi: Emigraci6n / La araria / Dedicaci6n / Laberinto / Parentesis 

 ) 2004ימים,כמוגדות(מתוך

באיטליה.השתקעה 1977ובשנתבקולומביהספררתלמדההיאאיטלקייה.ולאםאנגלילאב 1949בשנתארררגרראי,בירתבמרנטררידאר,נולדה ד?י~~ ?i~רנכה
j? ושניבספרדיתשידהספריארבעהכהעדשפרסמהדר-לשונית,משוררתהיאפירנצהבאוניברסיטתהלטיניתאמריקהלספרותכפרופסוריתהעובדתנפילד

לאיטלקית.הלטיניתאמריקהספררתשלהמתרגמיםמבכירותכאחתבאיטליהמונותהיאבאיטלקית.שירה.ספרי
) 2004 ," Martha Canfield: Mensaje del castario ("Orillas como mares 
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ג~זמןזאוואלהסימון
T 

באשתמידמתרתה~קערת

הואסל;להס g~ק
ס~ע.כהכ;ס
הרעדה,נחגגתבהאשד

:-:• T •: •: : •: T T : T 

ליכ~ה
 .םינ;:~;כןrנ;לרים

לע,~קים,סייס~ללים
התג;ללה,חדשדוחואושת

; , ; --.'' .'' , ; ; T 

קט, W ~ ה~~qז~
רנ;לר
 ,ף~ל~~חלרווככוכף ;מ~א;ך,ךנ;לד

ען;ה,
 '. : .מסת;די
~גו~יםפ;ע.םרסגוף

ל .Pס~לילרמrירים.
~~כ~נ;ינות~וכ~שס#טוש
נןנו~ים.

ע;ךךר~לא;סך.א;rךב

ק;ךא.לר ם;~ןrל~ךא

~ל.~קאךט~ךזאלפרדומתתיהומרגליתמספרדית: 1

בריאהלבאותסימן

סל.ב~נןימ;ת~לעם

סמררה ה~~
~תrןח;~הס~זיבקרי~תז;

הזי;תי
--ז:

ל!ךם~~יוכ .ע~ י~~
ס~סודס~מוש~תק P.9ס

רע;ך~ךד ryס~ח;~חוץ

ף .P ;ע~ Wל;ם qק;ל

ס~להס~כד;קס. ל~~
 ת~~;ק ה~~;פ~י~סס~קךה.~ת~פ;ךךת

 תי~#~~~לה ;מ~
~ו;רג;ךרים;גר~דו~ים

 םי~~;תqז~

~רקקז;יחוש;ת~סד

סר~י~ת

;גקר~:םנ;~ע;ת יכז.;ע~~~

W ס~ש.~זישסר~י;ן,ל
סא;ת~~ריס~~סכה~ן~~אנ:רי

~ף

 ה~~ל Wחי~ה 7
ל~סהלא
קת W ~~סס~רידות~ת

V? ערכי. י~;ל~
 ה~~לא~לע~ף

י. gכ q~ת;ך

~ל.הד w ~ר~ז
ע.ךז~יח;ח;

~סדירס~ה
נאהב,לבשר

: T T T ·::•: 

ך;קקת,ל.ס~ה
ררירית;ךע.ווי

ס~יד. 7
הח.להר~ז

ה~חיד.שלהפרית;
-: TT :· ד-' 

~ריריא;סךע;~ף

 ,ה~~
 .יג;:א;סרלךש

מהפנטסיה.א;תינ;עטתהתבונהמציאות
: ' -: T '.' '.' ' T : - : - - • ' 

 .ד~;ח י~~
משורר, . 1962בפרו,נלודאלנקארטפחאלפדרו

סלמנקהבאוניברסיטתלמשפטיםפרופסורמסאי,

רבות.לשפותתורגמושיריובספדר. ומבקרפורהמשורר-גוזמןזאוואלהסימון
באקוודורנולד .בהשכלתומשפטןספרות,

 .קיטרהעירתושב ,) 1943 (
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1 
אביטובירון

הטורקיז"עיניזית,בגון"עור

גם mהמוכאקודו;רובאניוס,המרפאמעיינות mעבייהמקודמת,בילדותו
הידוע,האקודווריהמשודדלשבזיכדתונחרתההישארלים,למצו'ילדוס

מלןולשהמסדרונותכיצד : mלשכמתקשהשהאותמונהפאסוסחלויו
המשחקיםלמגשרהפךשאוה,ניצלוליהדוישייךהשיהעבייהר,נטשו
סיפהראמואלבהשאוה,עלאוהיהדויםעלדבראזיעדלאפאססולשו.

מקלטמצאווכיצדהנאציםידילענדרפוכיצדהיהדוים,הםמיבהמשךלו
לישארל.עשקחלפניבבאניוס,זמני

האידיליתילחחולעהשעיבהיחידהלצאלויהיההשאוהלעהסיפרו
לעומקיותרהכירהואבקיסר,באוניברסיטהכלשמדלימים,פאסוס.לש
אחדאותהילדותזיכרןווביןתלמדווביןחיברהשאוה,לשהתופתאת

לשו,הארשוןהספרותיבפרסלמעשה,לנאשו.הקדישהארשתיםמשיריו
היהדוי,בסלבהעוסקתפאומה-השאוהלעשכתבפאומהלעפאסוסזכה

ובטרלבינקה.באושוויץהריכוזמחנותאותאורהשיהודיאתגםומזכיהר
(ברתגוםקדררלהראסקריטוסהחשדספרואתפותחתאףזופאומה
הקשראתמכליותרמסמלתהזושהבחיהרוכמחמהבחלב),כתובחופשי:
לוישלאר.היהדוילגלרופאסוסלשהעמוק
עלפאומותלכתיבתמזמנומעטלא ) 71 (פאסוסהקדישהאחרונותשבנים
מאקודווהאמניםמלשחתעםהקשדובאץרהוקצרהיחידביקורוישלאר.
קישטוים,כמהעםהקבעוהלצייניהמסללואתוכלליםו,אחד-עשרשארך
הראשונההפאומהאתפרסםשובו,לאחרקצרזמןיצירתו.אתמאודח!;גהר
אחדשירוכךהחדש.בספרוהיאאףהנכללת'מצהד',ישלאר,לעלשו

בישארלעשוסקאחרשוירהספדאתפותח mוביהדשבאוהעשוסק
באהדתהמצטיינתאינההלטיניתאמריקהכאשראלה,בימיםאותו.נעול

חפן.יצואתבהחלטתופעהזהוילישלאר,
לשמחרוזתלכתיבתישארלעלהפאוטיתכתיתבואתיב mהפאסוס
מתפיסתוכחלקהלשיחים,-12לוהשבטים-12להקשלוהפאומות,תריסר

אמרהדתות",ביןלזיקהדוגמהעדו"זוהדתות.ביןף mהמשאתהמחפשת
שאוףשיהר,ספרי 15מתוכםספרים, 25כברשפרסםפאסוס,פעם.לי

גםהימיםמןביוםואלויהבא,בספדולשבמותההמחרחתאתלקבץ
העברית.שבפהלפרסמה

ותנחוםפרישברגלאהבידילעבריתכברתרוגמופאססולשמשיריוכמה
האבריםשלישורליםשבםועבריכתועבריכתיבאנתלווגיהופרוסמואגבר

חרtקב י~~"הגליל':'בימתשבירופאסוסכותבוכך .) 2008כרמל,(הצואת

ע.י 7 ~חם .ר f /-מו~קל~ירתהרק,ךיר~ין~ז:ריק~ו רpז~~ ת!~ 9 ~זP.ס~י~ה
ij ;11סחו?צר;ר~~גיסערו?ריםקדו~ה,ל~הצקוJ יו?~רנלררתpךא~~ילז". 

הדהידרן,נהר(ירלשוים,האץרנופיביןמלשביםהקשדואץרלעשיריו
עברקותלויות,יהחתביןלחברהמלציחיםלשתייםללהטטויםהזיתים)
הגרדתםאתכלילשמבטלמהומשמעויות,סמליםמרוביהוםהוהוו,

לישארל.דביקהמאההדשנטופיםכלאהאולצייניים,אולדגיחייםשכירים
משתיבמטויביםלהשתמשהמיטיבהדתי,מסדללאחופשית,כתיבהזהוי
אליהויעקב,כמוהקדומההיהדויתמההיסטרויהבדמויותוכןות mה

מהארדתאומסנטימנלטיותחפהמיתיתשיהרזהויהמל:ךדודוהנביא

העברית.הנפשסלעיאותהקדושאץרלשהסלעיםאתהחשופתהטבע,
בילבייםחזיתותלשלבהאבנילשבריהאצרישלאריהנוףאתמפרקפאסוס
הפציעהחזיןו"תמתחמילים.ומשחקינוף mתמתלשמקאריזיכןוררוסיסי
פלביוסלשהשפחותלשהטוקרי;זעיניזית,גבןוערועיני:/לגנדלפתע

פלביוסאךליטו;ףלמגעמתמכחתידיהןלאהב;המזומנותנשיםסילבה;,
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באורהפאסוסחוליו
-:• T 

אבגדפדישבדגלאהמספרדית:

מדרגותגרם

ררר~ק;ם 7~~ינןיםס~יד
 ;ם~~~rו~ים iJזpלק~ר~רה iJט;ר~ה 9חי iJזpלס~~ן~ר~פ;ת

 .רמ;ןע.ץ ,ה~~ר;זע.ץ

באביבשהכחילוהתרמוספרחי
 .. :- . : .. :- ·:- : . . :- .ברזל~;ת;;יל~בניתל:;בצד:תינ-י~.ממ

q ;לל;מpזiJ ו~~הואחל.ר 
בשכחה.ה~מיםשבריאתנת;כההנ;צרת

-:• ."' : T •: '' : ' • T -T : ' -

השמיםבתכלתמסת~מ;תערפל~;תמדרג;ת
-: '• -: • • • : -: • : • • :• -T -• 

 .ת;~~י.ע??חצ;ת~ין

זהבים.משישר;כיחגוריםי;ךדיםהאלשליחי
: • •• T •• : • :-• : •• :· • : •. • • 

זP.לסםטורקיז [i~ע.י~י
 .ל;מתכחשיםהאדםשבניהאשרח;גג

· • T ·: ' ' : ·; T T T ' : -:-' 

ל~יזpל ת.ק~ק~?? iJ~ס~ר~הע;לים~ליחים
~יריחם

 .הל.א-כלוםביםהנפשכמ;המתאו;תתי iומע
. : --. : -: -:· ". : --: 

הללשירצלילינמ;גיםבצמך;ת
--T : • : • •• • -•• 

הרוחהמיתעםומתערבלים
• : -: : • • ;· : -T -

 .הרח;קיםהארזבענפי
: -:•• '." '." T T : ' 

ד 9ומוה;לךל;~י q~נןיף
זהביםנצנוציםבאיש;ניומ;תיד . : . -. : . : .. · . 

 .סרמ;ן~כחזpלק jררשום

מתים".לשמנצחהואועכשיו,הנאותמפיקאינוסילבה
ם p ryז?טוק-ךיז ij("~ע.יגיהטוקריזעינימטויבהחדמדרגות''גםרבשירוגם

כאלישראלאץרלאבניהויחסלו")מתכחשיםהאדםשנניהאשרחוגג
טרר~ה r9זהילזpס~~ן~~פרתדור~קרם i : ם~ע·י~~ T יי~;;;;,:תיות:·מ~ Tאבנים

iJ ק~~ה:יpלזiJ ם~~~זכ~ים". 

הטעבהשירי.למעשההטעבביןהעמקוהקשראתגםמבטאיםהשירים
 ס~~?ו"~חלדכנרת:יםלמארהב mהכהמשהרועלהשארהלנסךומלציח

למראהאועזירות'".לנכפיםהארדאתהמפלגיםנמי;םידיאתמטביעאני
נטלוהיםשהגיד nק/זהמל mבמאות1.ילוכהד-הלכה m ~שה·~, ~ rnו:ר~מ~ם

היואשלהחדרת;,ילמרבהגיליתי,אףעצמות;,לאבקדמההז;ההגלים
הלחוכים".דגשותילשללשד;י
הנחשבהלטיניהפרסמהםאחדספרותיים,פרסיםשביהשזכהפאסוס

בפרסזכהשניםכמהלפניקבובה.לושהעונקאמדיקאס",לאסהר"קאסה
לאלהכרהזכהפאסוסישראל).לפרסבאקוודור(המקבילאספחואאוחניו

גםעבתידלהיזכההואיודע,מיואולי,לה,מחוצהגםאלאבארצודק
 •בישראל.



 1לאמבאטובדדךהנאפובנהר
אביטובירון

החייםשלהנאפ;·נהרעלשטאני
:-• T -: ---;• --• ) ד!קד~ישPי~~:ז iJ .ךךך

 ,!קן~ש;ךרלי~ז:קיר
ftP יבt~~קיר םtבןיר~
שמתהחתלוהעל

-:-T T •• ".' 

iJ ז:רי.~ט~סר~
i] קירהtרעו~ה,ק~ת

ל;מ;ת. qזק.לג~א ת~~

 ,ת~ן~א;נכה riל~ש~רירס:ינ:ויאלוי
המיםאליהיחדרושלאנדי

: •. ;· -: : •• ;• T --• ) 

f זק.לאדי~ ry מ~הW כ~נו.ה
הריםעלמטפסלאאניאבל

:-T ' - : ' ' - : -T • 

* Rio Napo -ופדואקוודורבשטחיזרדםהאמזונאס,מיובלי. 

~דק~ה.ךלא
דו~~ה.מ,תליה ה~Pז;ן"ליש

f רf יבtס~ש;ךרi] ס~רל~~י~בןיר.Pקן,ל~ש;ךרז!
!קד'?~ישזP.ס~רל~~י
 .ך~ס.Pזל~~י
הצעיר:המש;ררנתביפהנמה

-T ·; T - T : -'' T -' 

דו~~ה.תולה q ה~Pז;ן"ליש
ךש;~ל:tי~ל 9 ~ב~~י

~נכה,תולה qס
זכי,סזקןס~יש

 ?י~~ב

tי~ל 9 ~כק י~~
 ,;טא~~~?ךךר iJ י~~ דPז:.Pזסזקןס~יש~ל

~תי;ז.ןרלי ה~~רהוא
תולה. q~ס
 , i;"ל~סכ~יםקיל;~~ריםע;ך ור~~~לי ל~~
 ר;ח~? rסר~ע;לםה ryנ;tף~י
תולה. qזק.ל~במ; t~fקיבובז.;ור ?i~נ;ו
ע,ר~יםע.רו~ים~~רבע;ךנו~יש fiJךכק

 ,;טא~~~?ךךר iJ י~~:זPד!קן?~יש
סזקן,ל~ש;ךרלאו?~ר

 ה~:tיב fר ה~:~בןיר ם~~זP.ס:ה

 ה~:ד wר:
דו~~ה.tקיהר ה~Pז;ן"ליש

f די? i? ת~ל~i] לחים,ת;רה~~
החייםלשהנאפ;נהרעלשטאלא

;• T T -: ---;· --• ) 

ך~ים. iJת ?jי {l ~~~לחיםזק.לק;ל;~ת ~~;ש
החייםשלהנאפ;מנהרא;תיתמשואל -. : . . : ---:· --. , 

iJ קא!ךםt;לחים,~ל ;ט~?א;נ:וינ~
~?פור.ק;לכקהוא ר~~~ w~ה

הדגיםאתתשאלו
• : :-;• -T • ) 

במחבתג;מריםהם .. : . --:--' 
~לחים. ל~~א; ה~ך~~ ונ~~~

כפולה*דלת

~נוס י~~

סר 9 ~;הורי י~~

זP.סר
 .;מ~~~ס,רי

פליה fזק.ליסךת
נפלוהדלתכמ;

: ;· ;· : T ) 

להפתחאנוסה
T T T ' : -

* Ambato -הספרותמראשונישנייםשלהלודתםעירבאקוודור;מחחבירת
 .האקודוורית

~רחי~ה.כק

 ,ת~ w~ר;ת~לדיק י~~
אשבלי

שנתבלי
: . -T 

נר;ת.בלי

הסרטבימוילצורךהאנוסים,צאצאיעםי wמפגבעקבותנכתב *
אמריקה.בדרוםבתולדותיהםהעוסקלדינה","אמריקה
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1 
רוזנאופיליפ

פארהלניקנורשיריםשני

פארהלד"ראיגרת
T T 

אינוהואהספד.אתשדוףנדיב,קוראאחרונה.למשאלהזכרתינפרדשאניקודם
 .לומדשרציתיאתמייצגאינוהאובדם,נכתבכיואףלומד.שרציתיאתמייצג

 ) 1969פאהר(ניקנור

ו~~לם~גל~ר 9 ~הוא ה~~ iJ 1~לרז;יי;ם ,ד~~~ iJ~אכהד"ר
f לf ין,ן~pכז~iJ ti קיךיחנ;וסר;ת 7~ככ;תt~1 iJ ג;ת 9;ג ל~~ד;~ים
 .ב~ ttסךךר~תא;חב~יז;ב iJ:קי~ל.יי iJררר ל~~~~דים~רים ttס

עךף.~קשלךא~ל~ה ה~~?? t~17יזג;כל iJזpסה tt~ךל;ר ,ן~~

 1ע;ך iJרח;~ה.~~ךץ 1~ע,~יסיtימ;ת~ככ;תח,בוכת p ;ע,~יה.נו
המאה?אלהראש;נ~יםהמספריםבמסעהתא;מיםאתז;כר

'' :· -: ' : ---' : ' T ' T ' ' '." T " • -

 . trois menageם ryלח~~סבכאי , 1מ; fזDiabolo p~חש, 7ליה.ן
ע,סוקים,אן fנל iJך ,ה~~ iJל~~הנ;ת 1qל~קרש ם;~ iJזp~יכד ל~~
~רקה.עךףזpצכ~~ירה 1~כ~:;כין ה~~ iJל~~םל;ת. ?i ט~~~~וס~ה

;ע,ריכות 17סנןיר 7~ב lj י~~נ;ס, iJ~ת t1י~י 7זp~ריםךם"ק ל~~
לכ~ת~מור ר~~ס:יסאת"ז iJ~ע.תךי qזpז~ן,!הלי~~יק iJ~בן~~ך

ןה iJ~רוף iJ .רים 99ל~ר~ת~ע;ת iJiJל f~תלךח;ת~ליבוזpח;~ה
ס~יס 7 ~ס~ש w~עיכהצכרבות~דסה ttד;ר. 7 ר;,~סע;~ר-ל~רף

?? w תpצכרבות~ד י~~ .ה~~~חל??ק;םס~לים~תל~רעא;סה~ז
p ז~וה 1רוp~ 9 ךינו?? tt סם,~ל.ם~ת~ריםfא;סםק;~רים ונ~~~קרז

~ר;לה. [iלז:וקכהס~יד iJ~ש 7~מוכה~ע.כה iJ~~לנו~ר;לה. ה~ר:~

!כה. Pא;סהtית ?iלtי~בסה tt ,ה~;ר pttס;ק~ה iJת wקרף tt~ל ,ן~~ל
~ v ,7~סר~לט ~ PiJ7 ה~ק~~ה 9לי tt ;1נ;ו 9גו~תל~רף ,ל~~ 7סךת 

ר,.זככקה. 9~קות 1p ~~~~ aמ·~ת~ר w7 ,ל;ד~ iJ~רט 7 ~ 7זp~שו י~~ ,;א
tקרונ:ויםריtי~tקהורר f~ר ;מ~~רtקיע~~ןע;ךזיי~ה~רים 9~ך~ת

;לריםלל~יזpשו w ;לא~~רורים iJWג"לראח;~ה.נו ,ן~:קי~~רוו.ד w ,ע;
קצורה tp ,ע~~יזpהו~~קרם,ס~ידחה ,רס~??~א;~~קרם:קי ,ת;נ??ל

זp~בןיריםלע~ר;ןה p~~ tpזלע.ץל;מוז;בו:;ג~לל, .ר~~ iJ~תר~~יתררר
; w ל ת;ר~~ל~ב;ת,נ;ר~טוpזqtt ~רח~י;ן.ס~נ;ןז:זיד;תא; ,ה

ס~ה~כ;ל~י .א~~ ?i~~ח;ךיצכה.ר 9ח 7כאוי!הזp~יז~זוי:קים 9צכ
נ;ע,רים~רים 9:קיה, a;iJזpל~עוסיו:נ;ו~זpשור P. fזע.ר w7~ז
 · 17רב 971ק;~י~ת~ו;ת 71ח;~נ;ו ,ן~~ל .ל;ד~זpך.חזpל ;פ~חם

נאתלאמע;לםואתההצבועיםשלמסכתםהואכשהנימוס
: :• -' -'' T T T '' T - : ' ' : - '.' T T 

~ל~ינו lj~קצ;ת~נ;ולים iJלנו~ימו~ים. 7ך~ד iJלא!ה~ס~כסם,
 .ת;ח~tית tt~ר~ה ה~~ז;יה;ם, iJו~צכtיתtי~ים iJע.ץזpלע,~~יו

ס~י~דוק~~ה י~~ Qךראש;~הנ;ס~קיש ,םי~~!??ו~ים 1מו ,ו~~~ר

~ע,לה~~כה~ש qו:;ג~לל,~ליtקית iJ ,ה~~~ iJ~תה.נו 9 ~ח;ף 7~ע,לו
tי~יםד 7 ז:~נ;ס;תא;דו 7נ;ר P. ttזז:וינ;ק;ת ז~~~ 7~ש w~דל~ל~ים
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ניקנורפארהניקנור

ומשודדמתמטיקאיפאהר,ניקנרדלד"ד
 .המאההלודתוליום

~י~נ;ר~אכה~י~נ;ר

??ש;ךר י~~ ttר??ש;ךר

poemas y anti poemas 
pasti y antipasti 

;קום י~~ ttר;קום

ב~~לו:נ;ו~~שוב~~לו
ר~ב;אנום [i~ב;א

finito לק~וםfinito 

~ם~ם~ם iJלכ~תח;~ה.נובע,כ:ז

~ם iJ:בוש. י~~ ttלצכ~ת;~ים י~~ 'tת;לים
כ~ב י~~ 'tךק, 9 ~ י~~ 't~חוץ~יבtית י~~ ttל
tי;כקים. י~~ 't ~~לסם~רם י~~ ttרשכע, =

כר;נימאשרמשמע;אמללאנטיהאם
 • :ן· .• :ז:-ז:· .. ·:- ·-

לזאתופרטנצח.לאנטיחימת,ואנטי
: -: • • • -: -: • :· -: T : 

t' ~~י~נ;ר~אכהד"ר י~iJ ריאות.ר~ה~

6.5.14 

ארדשידאההשאוןכיווןנגדהספדמתוךלקרחיםהשיריםשני
קשב.בהרצאת



פארהניקנור
ניצןטלמספרדית:

הנאמדמכלביחוזראני
רוסיים)שירים :(מתוך

שהיוכפיבדיוקהיוהם

ק~תכק ל~~-ל~רrי~דו 9
מענפיםסליםיצרו  .-ז: .. .- : .

~מrיי~ה ג~~לסםס~הלא
בעמידההזו~נו

' : -: '-: T T 

~ע,~יךה~ה.יסס~ת~~רו

זP.סיי~י p:~ר~וקסיי

שאפרדלפני
• :•• :• :• T •• 

אחר;נה:משאלהלהניעזכותלי:ש
• : -' -' : T T - : -T 

נדיבק;רא
•• T • 

ןה iJ ר~~ iJ~תץ;נרף
ל;מרשרציתימהמבטאלאהוא

- . . T ·:;דםשנ~~בלמר;ת

-: .'' • : -: T 

ל;מר.שרציתימהמ;גטאלאהוא
: •• -:· T • ' -

י;תרעצובלהי;תיכ;ללא~צבי
 •· T~רגרי:ח~יסזP.לי "~לי

iJ י~;:דנ;ו~קמו~לים. 

בית-קברותלהיותחייבהזההדבר

t' 9ל~יןסךתiJ יר~
וחל;נ;תלות;תבליהאלההבתיםאת

-:ז: ·: ·:··ד ·ד- ·:

האינס;פ~יםהמכ;נ~;תטוריאת
:· •• -: • T •• : • • 9 ק;ךאלילח

חביבק;רא
·• T • 

 ן;~~ח~רד 7~כ;לזp~י~י
~יץ: 't~חנוק

 . ץל~~,~גום~ח~ון ן;~~~~רי י~~

האלההזרחנ~יםהצלליםולפי
: ' -: ' T ' ' T : - -T • • :· 

נגיהנ;םשאנחנולהניחסביר
' T T : ' -.'' :--: -• • · 

הזהלצלבמתחת
• ---: T -:· 

כנס~הלהי;תצריכה
: ' T : ' T · ·•: 

נטוחאני
:-• T -

שאנימהכלזהאלוי
-:· T -.'' :-• 

~לה:ע;ךל;~רליזוד ל~~
 .הנאמרמכלניח;זראני

:-' '' ' ' T T ·:: ·; -

רנהבמרירות
• : • -T 

 .שאמרתימהמכלניחתראני
:-' '' ' ' T -T ',' -: ' דבר!אותולהגידצדיךאניפעמיםכמה

 ) 1992עובדעםהחסר-כל,זהבמתוך(
רקים qק;~להקנו

הקהר iJ ~~יש f ~קוךי ij~תץקו Qז;ו
 ת;ש~~ iJ~תז;ו~קו

 !זבוביםשלחארמכוס;תהן
•• : T T .'' : ' שלוםבדרכימאמיןלאאני

~סרחי~יםס~~ק~תז;ו~~בו

ךחוף::;גי q:;גי qב

מהעינים:האלהה~;ניםאתליתעיפו
T '· ·: '• T ' - '.' ' ' T • • -• 

 !ן~ך iJ~לסא;ט;~תלי ת;פ~~~הד
זpלי!~~רורים iJ~תז;ר~~סםל rלע,!אה"~יפ

ךר;~ riJי"~כ די~~~לא י~~
~~יד iJל יr~~ס:יגרי

לאאניאבל-במשהו
 .-:-ז: ."- :

~~לחים~~יד iJל!ה~~יד iJל
כל iJן g ~ב~~י
~~זי~ין wמ;

7Q לוי~לליחו~iJ לב
 .ןי~~~לא י~~ססלב לי~~~~~לו

 ) 1969 ,עבהיצירה :(מתוך

סנטימנטליזקןלאאני

לי~זיזלא ד~~ז:יינ;ק
הע;לםימות

T T T 

ל~כ:םז:יינ;קל;קrדס:יגרילא י~~
 ;מ~~ל r.wוrדת iJ~תך~~ה~סיזpכל
 .~חגל~ים w ~~רונiיםס;~ללא י~~

 "~ראש~נוטף"ט qללי~ריף
~~ w לרw וק.rאחידעם

• • • -: T 

רשםעליע;שיםלאנכדיםגם

רצחא;~י ~~ננ~~~חםר~וק Tל:זי~ ... . . : . . :· -

ח;ף iJ ~ר rח;א;גריר;~יםזp;ךם~ין

מושט;תניריםעלימתנפליםהם

 T ~ ! ~ 7~~~-קלאוס g ~י!י~ ~;~ ~ל~~

ק~~יםז;נ;ת י~~

לעצמם?ח;שביםהםמה
T · • • : T : - : 

 ) 1969 ,עבהיצירה(מתךו

המשפיעיםמגדלויי.צ'יליאנזיקאיי-פיומתמטיקמשודד ) 1924 (פארהניקנוד
 .משודד"כ"אנטיעצמואתדימגדפארה .ניתיהלטאמריקהשידתעל
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משודדים 9הרומנטיים",הכלבים"עם 1
צלגרבערןמספרדית:

פסאוקטביו

מגע~~ניםעץ

וואטנאביחוזה
TT T 

הפה

 א;~~

~ךמ;~ית~ה [Iזpלע,~מ;תמ; fלנזים 9~זורים;ךיו

זpחנ;ר~ר~ה
זpלנו.לע.~קח~י~ה~~רם

גד;להגלגלת
•• • : :• : T 

~עוד ה~~~ךד;ן iJ~ל הר~~~
 .דך;~ iJ~~ווןד Jחנ;ו~גוף [iד ttו~

~ךד;ן iJ~ל ס~~~;:ז:ינרי
לסעדה,הפכההדוחב;בחללהפה,מלונעמד

:•:;• --;· .'' T T T T : T -T T : ' 

 ~~;שר;ך:ינרי
מליםשבדימלמולים . : . ' .:" .. 

 .מו 7 ~~~לה,ל;~ך~לי~יrכד P. ttז

הפהבדוד.משפטהיהלאמע;לם
'' T T T T : ' T -.'' 

f ;דוקא;רקלמ~
ה~לד.מולשל;משפטיואתבלם

- T •: T T : ' ;• -:• :• 

עתהזאתי;דעאני
:-' •• --T 

העררים.הח~יםעלל;ןמ;דה
:• ---• T • : ' 

 . 2007-1946יפני,ממוצאפרואנימשודד

 .ע.ץ ח~~ יח~~~
פנימה.צמח

- T T ' : 

iJ לי~כ:םpז
הי;ה.ךזpליל;נ;ת ryiJ~תפ;נ;ןח;ת

ח.ד tt~ע.ירםא;סך~יש;ת 7 ~
גו~ךזpלגו~ים iJ~תח;ז;ופ;ת
שליה~דים

 . ·: .-ז-

גו~ך. 7ח.ד ttגוף ת;אי~~~

כלי-דםהםשדשיו
T T T • • ": T ' 

 ,וי~~,עחםע,~~ים

ב;ת. w ~~~בו~ה iJכת; 7 ~
א;ת;~~ינרים ר:~~~

המצליםופך;תיו
'' T T ' •, -' 

דםתפחיהם
" -" T 

בראשיתבטרם .ה~ך;.לרמ;גיחם

w כיr;ה, 7ע
ל:ל. iJזpל~גופ;

w יח~~~ ,םי~~~ם, 

 .ד~כ~;ךע.ץ

 ?ת~~;שחנ;ר~ר:;גי,

P ל~להpדורה.לא~חידותק;ל;ת,ז~
~נ;וחיל.סךשי;ם

~לולי ttסךד,!ה
דוע;ת. ';tגופ;תו~ז.ןי

~נוד י~~~ראtקי

 .ד;שי~~~ד 7
iJ ק~י~ת~~חיז;ת~ע;תtry .ן

 ;ת~pז;נ~ז;ול~רי~ר
י~רסקת ת~~ל~
 .~י~ללאז;ך~ת

~ל:הח;זקב י~~pז f~ת W ~ז:יי 7 ~
 ,ך~נ;ג~ י~~~ע.י~י

 .יכ~~א;סרך;~ה י~~

piJ יגיבו~~ריריםל;מ;ת~

ח.ד: Ji~ ttךךם

~עימ;ת.זpל~;ךד ונ~~~
~~tקיל ר:~~~~ 7ת [1[1 ~

 .ש~ WiJןכע
הע;לם

T T 

תפוז

ק~~הזp~ש

לסן, o/iJ~ל~ק~ה
q ם~;ד ם;~ז:;~י. 

לה:ד 9ס~זpהו
ל;לה.

ודאות

iJ ךא;ך~~ז:ייהוא~ם;iJ ל~ן
~~ז:יית ,;ז~~נ;הר

אמת~;תהכ;תבתה~ד
 ..-: ' ·: ·:--ז

כ;תב?שאניאתהך;א;תהעינים
' - '' T T .'' .'' :-' '' 

לאחרתאחתממלה
' ' T - -T -.'' :• 

ע,כ:ן, יקt~~זיינ;

iJ ת;ך~ןry :ה

iJ בךאותiJ חיךה~

ע;ךך.ם'חחיא

~~tש י~~ ר.ה~יק;~~ 
ההויה,שלגאותהאת

-זז:- ." זז-:- ."

הבדאשית.שלהנשכחתהנדתהאת
.'' :-T T T -' : --.'' -: '' ' 

נעלם.א;מךשאנימה
T .'' :-• •• :•:ייז.

rכי י~~pזי;ך~ י~~

 .ם:כ~;ס iJ~ין

 . 1998-1914נובל,פרסחתןמקסיקני,משודד
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פרטנריאליסיה

מהכלא)(מכתביםלבתי

1 . 

;:וקtקי~י:

;ת nרו v~ל ר~; n י~;ר~

~ל:ר~י ~י~ו:;?
 .ךש;ת qע.י~:םכ,ךלב

;:וקtקי~י:

ij ה~~~;קו:;~ל~זגר~~ירי, 
 ,תאז~:;ה 9;:וזקאות 9 ~רג;~ v~לא;

ך;:וקtקי~י.

פשוטהה"בהיאהסנה
-• T • : T 

 ,ה~~רכה
טפח-המיםכמ;

: . ---. , 
!כע-;:ו~ריא;

w רר ף~?~נ;ר~ים~. 
ij ~~יכ~?~שו~ה ה: 

~כ?הילא
אזקר v ז~~? ק~~~ 7 ~ ע~~ח?

w לול~w ח~םtt .חינו

2 . 

להל~תכ~רי
די, wת a ·ק~~טק.ש, w ת~ר~~

 ".ךך~~~

כנות.";:ור~ה~ר~לף"ל.~ס רר~~~
די, w~ה qttלה wר~~א
ה, w ~לר w ר~~

~ w ה~w לה, ד~~ל
לע;לם."נ;כהאינהנמעט

. : -'" T T : T 

להנ;ס~תחיא w ~כק
שמשסנר~ת

•• • T • -:· :· ' 

~ךס.~~יש

3 . 

ע~ד v-יל~~~תזק~כרהי ם;~~:;
w ת~?או~q ל;מ;וכי

 ך~; n7~יחר~~ז:יי
i] ו:;~ב"!הtש.ק.ק. 

מלחיתאניילדה
-: T • - : ' T -• 

~ t;) יכתtt לי;ת~
~חיו: f ל~~עם

 .ךק;לך ר:~~
~ע,ל:ה~תל~על

? w ת~רר~~ n ק,ך;
?~ררלל.?.ת
י;נרר.ט;ב~ע;לם

~לו ת;ל~~?
סקר:~הי;כ~ת י~~

רכנונרי~כי

ךק;לי.חרונרי

? w ת~רר~~ n ,קך;
~ע,ל:ה~תל~על

;מ;ת n ו:;~תרס qל

 ".ש.ק.קtו:;~תהיר;ת 9 ~ו:;

~לו ת;ל~~?
 ה~י~?? י~~

~י nמלתיאת
:• • T • ' --' 

אגר;פי

ךtקירי.

 ; 1955ילידתארגנטיניתמשוררת

הברית.לארצותגלתה

לויזג'רארדו

אפשריתבלתימשימה
לקבלה".תיאותאםג'ים,."משימתה

ל~י;ת!ה~הי;ך~ י~~
ה. 9ו~~נות;ר 9 ~~

ij ס~צוב,ג~ל
חשא~יםמפגשים

' : ' T T - : '• ' 

~פוי;ת.:;ב?היז;ושוק;ת

שוב:

ה;ךע;ת ר~~

לישנ;עדו ". :-. ' 
 .יכ~~;:וזpנ;רפ;רר;ת~לים

אמוןשלארנ;תשנים
T • :-•. · :· . 

~ qtt ו~~~יךה;~ה

שננטשוונשיםגברים
: T • :ז. :• • : : 

 .א;~ב v?~די ר~.ע~

א;נריר~הלא~ע;לם~יש
די. w ת;כק~~:;;ני 7 ~

זעיריםtקיריםנ;נ;ררו

w קפ;ת~g סרריד~wq ~~;ת a סם,הנ;ת~

t' קפו~ים םי~;~~ל

 .םי~~~ר~י~ם ט~??ק: ./t~~o;וררים

ר~מו~ן:

;רי~ה~ל?;:ו~ז:זיש~ל:ר
 ,י~~~לא;ד;tיי,

הזהנ;ת;ת nההבטכלואת
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זדומצד

 ·~לריחןעמוס
אולד,גשרםשונןו,נכהלזקןשיחהכאישנשון,ירלשומיאבןבביתרפתסה
רומזתעתליהבר.מטפלתומשוכת,יפהשאהאבדבנאל,עתליהשכלתר,
שמואלכקדומיו.מהמקוםיסלוקפןבהיתאהבלשאשמטובלשמאול

הוסקתרתהותשקוההביתישוביאתהרדופיםלסדורתבהרדגהנחשף
משלוחשבסופהנשאותלהתאהבותזאתבכלנהפכותברמעותדדעשתליה

נשואהחיתהעתליהכיעדרלהוסיףצדיךהסיפורלהבנתמביתה.האוגם
ומעומדהעבריתבאתיבדסיטהמצטייןסטרתטשהיהאול,דלשבנרלמיכה,

גבווייתו.קשההתעללותתוךהשחרורבמלחמתונהרגאקדמית,לקרייהר
חרתנו,אתלאיואוסףאבדבנלא,שאלתיאלעתליה,לשאביההבית,בעל

עצמושאלתיאלעמם.שיגתדדוכדימיכה,לשהעריריאביראול,דגשרם
להקמתהתנגדאלוםלבן-גרויןו,ומקורבהיהודיתהסוכנותהנהלתחברהיה

לפתרןועקרוניתהתגנדתוומתךונארוהדמיםמשפיכותחששלשבהמדינה
דבלאזמןרמתבביתוהסגתרההשפעה,ממעגליהחדוקהאוהחלקוה.

הבית.קיחתביןף mלמוסיפהר mדאךמכן,לאחד
שואל"ועמדשבעבבארעירלשרבה mלמירלשויםשמאולנפלטכאשד
חושדיםלששוהעששהאחדיזההיהבדיקו),מהיעדוים(ואיננועצמו"את

אלבזהרבבסמטתאבדבנאללשבביתוההיפךו")"נרד(ארההיתךו"ב"כרד
ונטלרמעערוראששמאולמשםיוצאפירשוי,לפיחסהעשדיבשכונת 17

שמצייןענייניםלשהשובאותםלזהותו,בשאדביטחןוחסדועביקרהגנות,
אהבת)ו.-הארטויציתותו,-האידיאלררגייהדתוו,-(התיאלררגישץדרר
קבצהר.אציינם

בניגדו-קרירתאישיההדוכיהיאאששמאוללשהתזהליהדותו,אשד
הסגירו,לואבישרבגדלא-רקדים mיהודיםנצוריםעלת mהדרלדעה

בלציבתוהמשויע.בהיותושהאמיןרמיהנאמןתלמידוהיהלחפהאםכי
המתיםמןשיקרםלאחדכמשיחהופעתואתלקדםיהוהדביקשישרלש

זהויבתלייה.יההדוהתאבדקהד,לאזהכאשדלכ.לעיניתתברדואלהוותו
לאמזהדהשמולאשמאול.ארתהשמספרכפיבדומןיההדו"לפי"השבהרו

לעתליהמספרשמאולעמו.הזדההשיההדוישר,עםגםאלאיההדו,עםקד
קוארים(שהנצוריםהדמב"ןביןהלששו-עשהרבמאהברלצונה" m"ריכעל
לשמחקרועוסקשברכדיסטיאני,פלברשבםמומריהודילביןנחמנידס)לו

שהשכל mברריכטעןהדמב"ןהיהדוים".בעיני"ישרעלשא
הבתלוהלידתסיפוראתלסבלויכלויםאינםכאחדהוטבע

לשרשהכעבודותחייתוהלצבעלישרלשמרתוסיפוראות
ישרלשמשיחרתוגנדהדמב"ןלשהעיקריהנימקוימים.
המשיחביאתעשםנאמדהקשדושבכתביבכךמנומק

הופעתעםקהדלאחההאץר,מןהדמיםשפיכתותחלד
דילינשמעיםהאלה"הדבריםעתליה:מגיבהכךעלישר.

 ". mברריכניצחלשךהדמב"ןשאלויחשובתאנימשכנעים.
שאיןמשרםמשכנעיםהםאין"לא.אוומד:מתגנדשמאול

עםעצמה,הבשוהרעםלהתמדדוניסיןולששמץבהם
הסליחההאתיבדסלית,האהבה mשברישר,לשר mשבר

(שלאהעתליהאותרשואלתכךעלהוחמלה."החסד,
אתאיסט."אנימשיב:שומאולנוצרי?""אתהמתבקשת):

אהובאניאלבלאהוים.בןארלאוהיםהיהשישובכךלרגעאףמאמיןאינני
שבוהיוםמןאותואהבתיהשתמש."שבהןהמיליםאתאהובאניאותר.

קרירתאיששיההדובכךמאמיןאוניהחדהשבבריתשבוררתיואתקראתי

מן .) 124(עמ'בר"גבדלאשומעלוםתמידירשבלכהומסרוהנאמןהיה
שמנסחה(כפיהיהתודאתה mדאששמאולאפאו,התיאלררגית,הבחינה
אפאואפשרהנצורית.השבהרועיקריאתומאמץהדמב"ן)המוסמהנציגה

מתעער:רבתדועתוזהזהרתנדבךכילומד
לשההיפךובכורעזזעושמאולעובד(הציוני)האידיאלררגיההיבטמןגם

שמאל,איששמאולהיהמלכתחילהאמנםאלכד.הרבבסמטתהאבןבית
השאוהלטטלהאלבהסצוילאיסטית",המחשבהלהתחשרותב"חוגחבר
אול,דגשרםכשאדזאתנפשית.גםאלאעדיתיתקדלאהיאהפעםעובד

גאוןשברלפני

ומשילותמשילות!)(עדרביקשהאומשילותניצח.נתניהולהודות,צדיך
"המצביעיםעלדבריו(אדההגעזנתוהלאומנות,ההרב,ניצחוקילב.האו

הגאוהוהיהורה,קדיהוהיבריס.התחמנות,לקלפיות"),הנהוריםהערבים
ישארללפרסעשלולמהשכחנוטרםכ:ןכללוהאופיינייםהלבוגבהות
דואיהונשואהפרסאתרזיהםמהשופטיםלששוהפסלכשאדלספרות

גסהבדגלשפלשמיקשרוים:הודבריםהקרוב.העצמאותביוםילעהערד
דגלואת mמללשע mנלאבביתו,ארבמהעםלהתעמתהאמריקאילקגתדס
כיהאדרלרריאניתבעטנהבביתה,הישארליתהתברותאתגםלרמוסהכבהד
עליו".הששתלטהמהפלויטיזציההפרסאתלשחרר"פלע

עםמתעמתלפלסטינים,עודףמפנהיהירותשבדובממלשהארשאותרזה
להפךוהלציחוכבדהאיחפים,אתמרגיזהטורקים,אתמעליבהאיארנים,

גדשוותמנותעתהנקלבבוודאיאלהמכללאויבים.ידידיםמעטלא
ארעבעדרבסלבנותלהתאזרנצטךרשתקום.החשדההימיןבממלשת

יברא".יום"האמינוהבחירתו:למחרתלציברוהדצרגקשארכפישנים.
גאןו;-שבד"לפנייח):(טז,במלשיכנאמדליפלו.מתנשאיםלשסופםכי

 ." mדגבה-כילשןולופני

מטלטלתבשוהר

תבוסתם,אסוןאתיוםיוםחייםהערבים"מעכשיו

 .) 193(עמ'נקמתם"חרדתאתלילהלילהחייםוהיהודים

מספריוברביםעחעמוסלשעודנושהיהשרץדר,יגאל
לשאלו"ידועשאינו"חהבמאמחטעוןלופנים,לפניומכידם
לשהאחרוןלספררביחס ) 14.11.14האץרוספררת,(תרבות

מפתחותלשהשרכי ,) 2014(כתריההדופילעהבשהרועח
נאיםמפתחות"לששוהארטוי)אידיאלררגי,(תיאלררגי,לדומן

אח;רלחדדכניסהלדתפותחמהםאחדכלאשדלמארה,
אתלהנידלנרמאפשריםלאהללוהמפתחתואברי,אלב
זהעםזהמסתדריםאינםהמפתחותלדבריו,כלוו".הבית
גםבמאמרו,שרדרץכמרליציהר.כלולפיחשמספקיםאוינם

נפלטאש,שמאולגיברוו,כאשדמסופרהדומןעללההדדהתחלתיאני
הקיטבג,אתמכתפו"הדרידשבע,לבארמירלשויםשהביאומהאטוובוס

המעילאתבזהירותשםהקיטגבלעהמאובק.האספלטעלאותוהוניח
בניגדואך .) 308(עמ'עצמו"אתשולאעומדהוכועב,המקלאתוגם

מחץויהיהלעלוםהזה(הפרשני)"הצופןכימאמדו,בסיוםהכותבלשץדרר
מאחד.פישחלולהעניקזאתבלכאפשרכידומנילהשגתנו",

לשהויפיםהטוביםמספריואחדיההדו,פיעלהשבורהלשהמעשהסיפרו
שנתלשבחורףהספד:גבלעגם mמסופותמציתווידעומוכרכבדעח,

הוריואותו,עחבתר mחבעליו.מתהפךהצעידאששמאוללשעלומו 1959
אתלונטשובאתיבדסיטהלימדויואתלקטעונאלץהואודגל,פשוטים
מפלטמצואהאובעיתןומעדוהעבקבתוהיהדוים".עביני"ישרלשוהמחקר
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בנרמיכהלעלומספרמדיני,גאןואולדאדהשברבן-גרויןו,לשחסידו
לעלום.לייהיהלשאהנכדלש"אבירביניהם:נפשגילוילשהרגעיםבאחד
אנישש.בןקדשכהיהמתהאמראם.לביאלציגלדיתםר.ילדהיההואו
שבנייםחמוריה.הדאלאותרהוולבתילקחתיבעצמיאניאותר.גילדתילבדי

אתעקדאולד .) 183(עמ'אל-אוד"באבקבברותרשמתה.ארבעיםבאפריל
מכ:ןלהימנעהיהשיכלואףלגמדי,אלאאבהרם,כמרכמעט,קדלאבנר

נכה.היההאוהגיוס.מןלהשתחררהיהיכלומיכהכילשמאול,מגלהאולד
הגיוסלשכתאתודימההלךהאואךאחת.כליהמגרפועקחתעשגביל
"הלאבמתור:עצמואתמאשיםאולדאשולתיאל.עתליההפצרותחדף
עלריגנייט,לשהלילהפלוגתועלחי,תלמגיביזכרלעאותרגילדתיאני

יששנהבלאףפעם'אלויערלחייו',מחפירותייסרגאשדעם'איןאלתדמן
 .) 185(עמ'לוהתייפח"בקירארשולחבטוהחלאוזשחד'."למרתנו

אביהקשלועתליה,היאהומדינההציתותבביקרותביורתהבטוהאלוי
לשיחהשהאזינהלאחדהפטרי.לאלבהבנוסףמגדתהמדברשאלתיאל

מביןהמיליםאתיקרות"וכמרלחדדונכנסהלשמלאו,ולאדביןהזאת
כסףשוטריומדיםדגליםצריתם.עצמאותצריתם.מדינהאמהד:שפתיה
גישרתםלשם.חדהקרבתםנקי.דםלשנהדתרשפכתםצצרחרת. mותופים
היטלרניצלוימעפיליםמלאותארניותלשחתםמבתיהם.ערביםאלפימאות
יהדוים.מדינתפהשתהיהשבבילהלכהקרב.שדרתלאמהצריףישר

הואוחשדאינואלויבעיקרוהזה mהרריכ .) 191(עמ'קילבתם"מהותאדו
היהלביאתהערידאזתשבכלמהאלוםדנים,לקרואיםהסתםמןמוכר
הזה:כיוםחיינומפתןעדמסקנתםאתהביאהשבהםבחמשהדרביהסיכום

פלייטםמחנההערביםרגםגדלואדחפליטיםמחנהכאןהיהידום"הלוא

והיהידוםבתסותם,אסןראתיוםיוםחייםהערביםומשכעיולודג.אדח

 .) 193(עמ'נקמתם"חתדראתלילהלליהחיים

עתליהבדבריההדגשהכיאצייןבר,הקואראלמהספדרגעלסטותאם
תחשוותיואתקדהפעםמתאראינישכןבכדי.לוא )ל"ע(לשיהיאלמעלה

בכהכיוםחשיםשכלונודומנילשי.תחשררתיאתאלאשמלאו,הגיבורלש
"עמדויצקוה",("עופרתעבזהנוסףמבצעלכעםנוספת,מלחמהלכעשם
יקה mרמומעמיקה,העמיםביןהשנאההלוכתלבבנןו,אראיתן")"צוקענן",
אתאונותבוסתםאתשורבשרבלחיותנידוניםהםעבתיד.אפשירפיוסלכ

(חסהעלוםעללותבאר,שכאשדנקמה,נקמתם.חרדתאתלחיותנידונים
m (אוהבהחמלהחסד,גיליתםלאכיבצקד,בהזכיתםלנר:לומדלילה

(התיאלורגיהמטריביםשנימתלכדיםוכאןהפלסטינים.לכפי(נצורית)
לשלטולטתומברכתואתלהגביראחדבכיןרוופעוליםהואידיאלורגי)

אש.שמולא
האחדים.השנייםעםמתלכדהארטוי,הלשישי,המטריבגםכיסבוראני
היאלבב,דהתנ"כישמהפילעלוועתליה,כיליציןדרייב mלהצךדואין

מלךיםרולשאשתוישראל,מלךאוחאבאיזלבלשבתםרצוחת","גביהר
לפנה"ס). 836-842 (הממלכהעלשניםששעבצמהשמלכהרמייההדו,
יהאר,צאצאיאתלשטונה,עללהגןבניסיןוצרחה,אחזיה,בנהמרתלאחד
 .)ג"י-א"יב(מלכיםמהםאחדבידיבחרבהיאגםלבסוףנצרחהאלום
בידיכםהעלוםאפשחאיגברים"לאהובלשמלאו: mארמהיאעצמונחמן
קדאלוימטבחיים.לביתלזעורה.אותרהפכתםאותםשניםאלפיכבד

היאפעמייםאוכן .) 195(עמ'עליכם"ם mלאפילולפעמיםבכם.להשתמש
 , 261(עמ'לעיו""ורוכבתלמיטתונכנסתהיאכאשדבשמאולמשתמשת

מלשחתהשיאלפניאזכרו"כנארהאנימכלום"ארתךלושת mלאוף ) 282
להזדווגותדרמהזרהזחרגרתםכיאעיהשלוייםבהעדתמביתה.אותר

מהזכר,ניתקהעקרבלשהספדמטרפדרהזכרי,המיןאיבדכשאדעקרבים,
מצייןאנילשה.המיןפתחעםעליומתיישבתהונקבהומזקדף,לאבןנדבק
הכרמל:ביעתחעקרבאתורעקץבנעתחרכיצדמספרששמלאומשםרזאת
המעוטיםהמתקויםהזיכחנרתכאחדשמאולעמונשאהעקרבעקיצת"את
צרןוומתמלאהעקרבעבקיצתנזכרהיהנגנתחןעשכיואוףילדותו."לש

אחת.עבקיצהרתנאטרסאדרס .) 138(עמ'בדרכו"שנקארמילכלאהוב

לאודעללמלעהקארנוי. mהעשאתהמחקזתאחתהעהדעדרלסירם
 ;-1948בהמדינהמזבחעלמיכהבנראתהקריבכיצדלשמאולהמספר

בנאדמגרויוממקרםלאיובאחמוריה,בהדבנריצחקאתעקדאשדאבהרם
כי(אףשבעלנאדמירלשויםהפהרבכיןרוהדךראתעשרהשמלאושעב.

יצואשמאולהעקהד.ניסיוןאתלחרותמלביומןר),למצפהלהגיעהתכןוו
עקוףרגםהחצוה,ופונה(ילשחים)להאומיהקיםולשהסמליהמרכזמן

אלויאלבכירןו,סד mנברךהאוהעקהד.לשהמכוננתהחוויהאתכךבתךר
שאיננוחשדים,לחייםנכןוויהיההירלשומיההיתךובנדומסיגיםזוקק

הם.מהעדייןיעדוים

ק mמעח,לשהטוביםהחמניםאחדלעדתיהאויהודהפילעהשברוה
בתקופההגנותתטלורעדיהעירוםהישרלאיגיברוואתומציביח,דגםקוריא
סכנות.מדובת

1 

מהטארומהמצוא

כדיהנבתה""הטארומהאתלעבדוצדיךטארומה,לעבודדילאכנארה
בסףולשפנינו,השיהדספדישניהוביקורת. mהתקשרלבבתשומתלזכות

להבהילהמאתהבקורערדרבנופינימאתבאןח mלמבאיםהשיריםכל
עוסקים ) 2014ד mהמאהקיבוץבהצראת(שניהם

(ריאיןונרחבתלהתייחסותזכההשניקדאלבבה,
עמדויםכפלותעלריאיןו ,'אשדתישארלבקלו
שרוימת 16.01.15אחרונותבידיעותלבנהיתיעם

אחדתרתבידיעתוהיאגםחישדלאימאתביקmר
 'שעהלפיגנזהרהארשןועשלעבדר ) 06.02.15
קרבהלםמטארומתמשופעהשארןושתיקה.
עשבהדאתסמטארומתהושנימחברו,עשבד

פאומה,הקחילהב,הילהלשספהדהמחברת.
(שופטיםגבעבהפילגשפשרתבהשפעתמעצוב

בפלגשרהאיש"ויחזקממנה mלקשמררגםי"ט)
לכבהויתעללואתרהויעדוהחץואליהםויצא

בשיחהלהבהילהאתשמעתיהנוקד".עדהלילה
הרבתההיוםעדכיארמדתבדדיו,גשרןודתהעם

אחדים,ובמטריביםהעקהדבמטריבלעסקוהשיהד
מעלה.השיאהנאשואתבמרכזלהיצבהזמןהוגיע

המיתסו"זהגבעבהפילגשכיאמדה,בעיתןוגם
מלושםלביאחתאשההאונס.סיפרוילשהמכונן
עקדתלסיפרומקבילהזההסיפורלשמה.קבצוה
מועליתהאהששכאןדקבסדרם,הומלאכיםיצחק

חלקים".לחלקיםארתהמפקרתהומאלכתלעלרה,
זוכר"לאזאת:מדגישבשרימתוחישדאלירגם

ומרכהמעתהכאוב,כךלכשיהדספדקשארתי
ברמסרפדלהב.הילהמאתהנוקד''עדכמראימה
מחריד".אלימותלמעשהקדוכןשנפלהאהשעל

להיותשמהכרתתיציהרהיאהבקורעדרבכן,
גנדדברליאיןהציבורי.היוםסרדעלהנמצאהאונסבנשואמכרננתיציהר

המקאריהסיפרומןמשכנעת.חיתההתצואהלוכלשעצמה,הזרהיומהר
הנלשחיםחלקים,לשנים-עשרהפילגשלשביתוהראתעביקרלהבנטולת
נהרגושבהמלחמהבנימין,שבטגנדלמלחמהלגייסםכדיישארללשבטי

לשרםזוכהשאינהמשמעותית(עובהדצדמלכאדםבניאלףכאעברים
לשהמבניהלשדגםהאוחלקיםלשנים-עשרהביתרובפאומה).אזכרו

כלוםהקרוייםנפדריםעשדיםבחמישהפעמיםחמשבהחד mהפאומה,
מסיבהרהיאובריאיןולאיבריםהגופהבפירקועוסקתלהב"שנים-עשר".

זר,הפעשו".רגםהמבתרגםהאולשךהגרףאונס.לשהמהותהאו"פיחקכי

iS == 

הליהלובז
~ד·rזב~ר
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1 
מהרשוםאפילוחרקובספרלשההשירישהאפקטשלכתניתהגרדהלטעמי,

כףבטן,יד,הם:שביריההנזכריםהאיבריםשנים-עשרהמקורי.הסיפרולש
כותבתהיאהארשןועשברעין.פה,לב,עהראף,כתף,אחן,צואוה;ןרברגל,
לדוגמה:שבהם)הקצריםאתהציטטויות mלנר mב(אני

העין

ארחניבלנהנומי
 • 1ז:" 1 •

~rל~רחסלכ ח~

הצאוור

מקורם. יה~~~ ט~~ק:

רם.אר ,י~ ה~,ע~הקהכ
-קלר iJ~ידנרי~ל~טכ~זקהו

 .~ז~ןגח~קהילא
 . ·~לכ.ןה

האף

~ררריזכרם iJריזכ
אהבהריחהאדםירוח

חר~ל~ךם~~קף~~מרז

קראתים,כךואמנםבנפדר,שירלכלואבצרףלקרואצרויפאומהאמנם
שיריששרםפהמשכנעת.לאחדותמצטרפיםהםאיןלעטמי,זאת,ובלכ
התפתחותישאמנםדומיננטית.הוקיטועהחלקיותתחשותאךירתהבלוט

לארשונה,הנזכריםהאיבריםשנים-עשרביןלמלש,הפרקים.ביןמסוימת
(בשירשהקריב.שברהפכוכאילו"תלועים",מהםבאחדיםמופיעות
איפהכלו;םזהמלחכלו;םזה"בלחנכתב:החמישיתמוסתר"האף"
הביתוראך"האחן")."הכתף","הפה","העין",שביריוכןתלועים".כורים

אתהוופךמזהזהאותםמבדדוהשירים.לשאפםנשמתאתנטוללאיברים
"ניכור"לשאפקטמעיןלהשיגחיתההכוונהאםעביקרו.לטכניהענייןכל

לטובה.לאאלבהושג,אמנםזהנובטי,
כלבסףובספרורבנופינישלשיריולהב,הילהשלשיירהלעומת

בהםיששירית.שלמותלשמופתעביניהםבאןתלמותבאיםהשירים
רובטוהאמריקאישהמשרוראלמנטיםשלשרה-מחשבהתמתח,רגש,

מכיוןולשם.לירישירבכלחלקם)או(כלוםלהיותצריכיםכיסברפרוסט
כדוגמאותבחרתיקרב),(הלםבטארומהמקרוםרבנופינילששיריושגם

'מלחמההמשריםהשירהנהובסכסךו.במלחמההעוסקיםשיריםבאותם
 :) 9(עמ'מתחילה'

~נרחילהס~ה 7 ~
 .ת:~~

זרע,קיםזכ~צועיםי
~~לרן.
שרגרקים~הים iJי

י~ה. WiJ~ז:ודךי
~ז
קיררת,שר~תךחיא

גבלוות,חצרה
זרע,קים~צובןים iJזp~ל~רז

~הך.
שרגרקים;:זך~הים

קדהת. iJ~~ית

כהאוחרהקרב,שבהדמתחילהמלחמהלפיוהמקולבלמהלךבניגוד
היאהמלחמההפו:ךהדבריםסרדכאןהביתה,מגיעהאיוב,שבורותעם

מתחרשתהיאממש.שפרצהלפניאפילואולויהארשןו,הרגעלמןבבית
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כמוהשירמהדיםבאופןהחצוה.פצרותומשםהשינה,בחדריבסלןו,
השבההמהומה,הצעקות,חזית.האוהערוףשבהטיליםמלחמתמשבר

עריונותכמובן,כאן,ישלשוו.שקטמקוםהאוהקברותביתאוילובבית,הם
בבית",מתחיל"הלשוםבדברהמוכרהרעיןוביןההקלבהלמלשנוספים.

איןאםלכרמהבבית".מתחילה"המלחמהגםלפיוששבירהעריןולבין
איבריםביתורישזהבשירגםלבית.מחץולשוםגםיהיהלאבבית""לשום

לאאלהב,הילהאלצכמועצמאייםאינםהםאלבמתים),עזקות,(פצעוים,
ומותירלשם,עלוםשוחתבכמההמתארחקז,שירזהואנשוי.מלשםחלק
ע:ךרבעלתמחשבהעםהקואראת
"אני :) 28(עמ'יהודי''אניהשירהאובסכסךוהנוגעאחרעוצמתישיר

אניהאפ;רעשויממהלשמדתימאזשאוה;,רקהמביןיהדו;יבןיהוד;י
במכות;מכותלפתו;רשהתרגליהדויאניאפ1.ועופהראצר;ישזויודע

בעולו."עוולו
השאוה","לקחאתקרלאהמסכםזהקצרשבירישעוצומהחוכמהכמה
לקחאתגםאלאעבלוו")עוולובמכות("מכותאלצנואותושמביניםכפי

שירלכאורהזהוכלל).ערביהשםאתלהזכיר(מלביהיהדוי-ערביהסכסךו
שהיאקולועת,מדויקתכךלכלשוהאירתיתהשכלתנותאלב"שכלתני",

"אהבה","אדם", ,"םד"(אמטויביותמיליםכאןאיןה. mניסבאופןמרגשת
("מכות",מופשטיםעצםשמותבעיקראלאלמעלה),להב,אלצכמו

מהן.להפיקמלציחהאואפקטיביותאיזואלב"עולו"),
ההבלדאתמתמצתשאלוירבנו,פינילשנוסףבשירלסייםרצוהאני

 :) 29(עמ'לשי'האיובאת'כאשפגשולהבהילהלביןבינוהמהותי

לשיהאויבאתכשאפגש
 . ·: "ז~ים·~~ל: ם~~~

~~r;ערה~ת וי~~~ ריוiJ ~ ry ה
בעיניו.הפחדאות

~ערריזכ~וכר~ת:ם ry~ז:ו~ד-ל
בשפתיהערדאות

~~~חרת?~כרת~כ:ים~רגם-חבוק~·~
בכאביולואגידבכאבילואגיד
ז " :~זקכך~זלב.'~ף 7 ~~ברא,
אוגר;ן.לר~יארהיב iJיאל~;ן

ישכאןגםאומר:זאתובלכשתים,הדבריםכיאנלוגיות,לעשותרצוהאיני
כמהאלבאויב.ללכומלעלב)ידיים,שפתיים,עיניים,ערה(פנים,איברים
להחליףמציעהאו-אויבו)מלוטארומה(שחוהורבנולשהפתרןומקורי

אכן,זה.אתזהלאהובשיולכוכדי ,)"בלנחליף("באואויבועםאיברים
ומשורחאדםלשרוחגלדות

אתהספרים:שבניקריאהבתוםאליהמגיעיםשאנוהאבחנהומעניינת
כנראההמגדרי,האויבאתאוילולאהוב.להפוךאפשרהקרב)(משהדהאויב
מהטארומהלהיחלץהאפשרותכיבנאשו,להביןמלבילי,נארהלא!?לעלום
הארשןו.במקהריורתטובה

העלום""סוףעדמ"המבלו"

שעלומנומאמיןלשו,האירתיהללאקרבקנדידולוטרכמואופיהעדי
בספרוביטיולכךנתןכברהאוהאפשריים.העלומותשבלכהערהאוזה

האוהעלוםכילמסקנה,הגיעשבו ) 2000עובד(עםלערשלןוהפילוסופי
"שני-אלהויתאלימותהחשדבספרולטבוע.שסופהשקועת""פלנטה
ההכרזהחחרת ) 2013ד mהמאלי;vךקיבץו(ןראוסון"אלהויםלעחיברוים

סוףעדהחדהשהעת"מארשיתהשניהחיברו mבכתוהעלום""סוףלע
שבטרטוהיסטרוייבסוסגםלהלתתמבקשהאוהפעםכאשרהעלום",
בןחברתי)געריני,(אקלווגי,באסןווסופוהתנ"כיבמבלושארשיתומתוהו



לכן.קדוםייעצרלאאםימינו,
לשבלככאשראחרית,עדמבארשיתע:י;ת,לשמדתבונהאופיר

שמפתיע,מהמכלון.גרעוהית mהמוהומדינהמקדומו,ערבהתפתחות
אלהעלוםאתשתביאהיאלאהוית""אלימותלשאשמו,לארולפחות
אמתית,נטייתהעבל(קארומmוית.חילתית""אלימתודוקואאלאסופו,
כתבישאתחמריה","הדתלעהגנהלששמץמכאןלחלץאלוייכלו

הספרבנויזולחלקוהבהתאםמשנתו).להוכחתאופירמאמץלשההקושד
התיאקוטריה m"הלוקרויכמתוית,הגלודארשןו,חיברוחיברוים,משני
הקרוישנייברו mבמקאר";אלהויתלאימתולשתבניותלעהאסןו:מתךו

לש mmמאלהיסטרויהמתוהוהעלום:סוףעדהחשדההעת"משארית
האלהוי".האסןו
אלהוים:לשאסתתועלחיברויםשני"לפנינוכיאופירכתובדבר"ב"פתח

המתי,ל"אסןוכוונתובאסןולמנעו".היהשיכלואולהחללושהאואלה
אםדבניהמתינפגעיםשבוגדלו,בהיקףהורסחרובןנזעריםשבואירעו

כאלהאסונותלשמות".חייםסביבותונהרסותמשוחתדברכשוחיים,ובלעי
סדוםהפיכתבלב,מגלדהמבלו,כמובארשית,בספרהאסתותמרביתהם

באירעויםירתולאאבהם,מתענייןלאבלכלוהחיברואלוםעודו.עומוהד
האלהוי,הלשטןולשהכלליתהתבניתבמסגרתהאסןולשלתפקידוהנוגעים
לשכצהרוכאןאותייעסיק"אלהויםהותנ":ןהחומשספרישבארהנזכר
כלשיטאוומנהיגו,העלוםכריבןוהלאמתפיסתכחלקתיאקוטרי,לשטןו
פלויטיתבתיארויהמעוגןבאלהויםזהענייןומנהיגו.אחדעםלשנבחר

החיברולשעיקחהיאזופסקהלשהסיפאלה".לתרוםומבקשעכשוויות
אתוס,שמיט,בנימין,לשכמשנותיהםפלויטיותבתיארויותהעוסקהשני

עבצם,ניתן,במלאום,החלקיםשניקריאתלאחרקדאוחדים.רדיהדאגמכן,
"האסןומן(יותרהאסןו"ש"חילןוהדיינולמעלה,המחברטענתאתלחלץ

לכיה.עלינולהביאעשתידהאוהאלהוי"),
ביקרותבעקבותהלוךהאומאוד.מפטרוהשארןובחיברואופירלשהדיןו

התיאקוטרית-כהוניתהגדלוות,המסורותשתיאחרומתחקההמקאר
באריכתועוסקהאוכןדברים.ספדלשהמשטרומלדויוקארספרלש

ההבלדים"אתלחקו.יחסןלפיהשתייםביןהמבחינההקחהש,בסוגיית
ביןהיחסאשלתלעשתתותשובותשכתיגםלנסחאפשרהאסכלוותבין

שאמהרוההיטהרות mמעבוחלקהיאהחוק mשמיהאםלקדשוה:החקו
כןלעוקשחשהעםאו-קדשוהלשב mבמקדשוהלשמצבלהבטיח
ההיטהרות mששמיאופןבאותולעיולהגןשאמורהחוקעללשמרומצוהו
 .) 106(עמ'הקשדו?"אלהקרביםעלמגינה

לאלהויםישארלביןהשנייההבריתבטקסויתראתאופיריב mמד mבמי
בז-ל).פקרים(דברים,לאץרישארלוכניסתהידרןמעברערבמאובעברבות

תשמע."")שמעואם("הויההוקללותהברכותפשרתאתכלולתזובדית
האלהוי,הלשטןוחילןולשגרעיןשיטתו,לפישישמש,המלדואתהמהוהו
החיברויםשניביןהמקשרתהחלויהזהויהשני.בחיברועניינועיקרשהאו
פסקוים 14לעומתכיכהעלעומדאופירלמדי).רופפתהיאלעדתיכי(אם
"קללות"לש(טו-סח)פסקוים 52בדבריםנחפקרכלול"ברכתו",לש

"מכיןוואומרת:הקללותלשרימתאופירלשפשרנתווונארוות.איומות
מעתהלזהתואפשריהיהמארש,תזכונמנהאסוןולכשם,ישצהדלשלכ

מןכחלקמצוגתבלכלתוההקללתושרימתחטא.עלמוכרכעתשאסןולכ
הברכותביןשמפרידמה .) 110(עמ' " mתזכואזההר,התחייבות,-הברית

ניצבהחקולכומ;רומשפטיו.חקותויומצוותיוהתהרו,ספדהאולקללתו
שוגשוג,פדיחההמאפשרתהקלעים,מאחודי~לס~לנסיגתביןבתוךו
הודס.חרובןומחלולהועםהאדםאתהמפקידלשולט mמפניםהסרתלבין

גםלפעלוהלאיכלודברים,ספדלשהמשטרבמדולכימסבי;ואופיר
ב mמנפערובתךוובקרעאךמציוותהוקללההברכהכאשדריחקומתךו

אנשוית.לפעילתו

היזכרות;שלפרקטיקותבידיומופקדבזיכרוןנישאהעב;רמןמגיעהאלוהי"הצו

המצמיחוהשפעהמחסלתהאלימותוהחסההקנאותועמוהאלוהי,המשפט

שוםהאנושי.המעשהשלההיסטוריההווהנפערובתווךלעתידנדחיםחיים,

הפרעהללאלהתמקםיכולהארציהשלטוןשמים.בידינשארלאכמעטדבר

פיקוח'השגחתי,שלצורהללבושומתחילנסוגהאלוהיהשלטוןשנוצר;במרחב

עקבותיהםאתומפענחיםמראשעליהםשמכריזיםמושהית,ותגובהמרחוק

כלשלמראשהצדקהתיאודיציאה,הואכךשנפתחהמרחבמחירבדיעב:ד

למעשההחלהאלוהיהשלטוןשלהחדשההזמניותעםיבואו.שעודהאסונות

מופשט,לרעיוןמוחשיתמנוכחותהאליהפוךשבוועקביממושךחילוןתהליך

אחדשיוםעדטרנסצנדנטי,למסתוריןקרובמדוברנעלם,לישפועלתמעוצמת

 .) 118(עמ'לגמרי"ייעלם

האסןועניינוהשארןוהחיברוכלוו:הספרלשהמלהךזהסכמטי,באופן
כצרותאלהויהאסןובארשית);(ספדבלכלההאנשוותאתהפקודהלאהוי
יוקאר);(ספרהתיאקורטיהמלדושמות);(ספדישלארעםעללשטןו
ללשטןודדולשטןוהשואותאוףדברים);(ספרתהרומשנהלשהמדול
השניהחיברוהאל).לשקו mמפעלוהלעומתישיהר(התעדנתויאשיהו
לאטותומיההלאהויתהזיהרפינויידיעלהחהשד,בעתהאסןוחילןועניינו

שהאולמהכאחאריהלאלשמקומואתישרוהחילתיהלשטןואנשוית;
"השגח;הכמדינתבהמשךאתווישרותהומדינה"הלצהr.רפקהר"מכנה
הוסביבההשוקות mלכמקומהאתמפנהעצמההמדינהלבסוף,אסןו";

החיברויםשניביןלקשרביחסהאתןאתלסברכדילשיטה.מלכלהיצואים
"רבכ;הלשהשרידיםהם"השגחא;הסןו"וכן"הלצהr.רפקהר"כיאומר

שמציליםמיהאסןו","חילןולששלשבבאלאדברים.שבספרקללה"
ך~רמגפתלשבמקהרלדוגמה,החילוניים.הלשטונתוהםמפקידיםאו

מפרק;והאוסגדלעיומטיליםשהלשטונתומיאופי)ר,שמביא(הדוגמה
ובאסתותחיחםבמצביגםכךמלצו.האוהסג;ורלאזרומחץושנותרומי

לכלכי.משבדאומלחמהכמומחלולת,שהמדינהאלהכלולאחרים,
לחיבורפתיחה"ב"דבריכותבהאוהעלוםקיוםלשהאחרןוהלשבעל

בהדרגהמאבדתהמדינהשבוהאחרןוללשבהיוםעדיםשאנו"ייתכןהשני:
אתומאבדתהלוכתהמדינהבניהלוו.וגםהאסןובהפקתגםלשיטתהאת

לביןהניאו-ליבלרי-הגלולביהשקוות mכשביןהצירוףלטובתעליונותה
 mכביןהשילובומשאבים.אנרגיהלשהתקדיםחסרהוניצלוהטבעות mכ

האנושיהעלוםלעחורבןימיטמלשיטה,שיצואטבעלביןהאנושיההרס
 .) 193(עמ'כלוו"המוכר

התפרדעתו.לסףולדרתלעתים,קשהש,קשה,ספרהאואופירלשספדו
באסןוהמסייםהחיברולביןב"מבלו"הפותחהחיברוביןהחיברוים,שנייבן

פרוםלעדתי,האו,דריהד),בדבריבה mבה(הנידןו 9.11התאומיםמגלדי
אתהחותםדבר"ב"סוףעצמואופירלשדבריוגםכךעלמעידיםלמדי.
היאהזאת,בעתההיסטוריבאופקהעלוםסףולש"הופעתוכלוו:הספד
ההשגחהמשוג(חילןובזהזההששתלבוהחילןותהליכישנילששיאם

שבוהרגעזההאסןו).במדינתהאלהויתהאלימתוילןו mהשגחה,במדינת
הקטסטרופהההמתי.לאסןואלהויםביןההיסטרויהקשרלחלטויןניתק

לחקוביחסמחמיינתאוינהנחשבתאינהלבאו,שמאיימתזובירתו,הנארוה
לקראתלמאמיניו.מבטיחשהאולישעוהביחסלאוגםלאלימותואוהאל
נותריםאלבירקים,שמיםתחתלבםד,באמתנתוריםאדםבניהעלוםסוף
 .) 271(עמ'להציל"יחדמצוויםהםהזההעלוםאותלאה,עםלאה

ל"סוףאלהוית""אלימותשביןהקשראתמתירלאהבדרביואופיר
שהאומהמתךועצמםהאדםבנילשמידיהםיבאוהעלוםסףוהעלום".

הלשטתי, mהכלשוהאנשויהמצבלשלטת mהמ"האימננטיותמכנה
הביקתרויתהמחשבהאתמאפיינתהויאשופינתה,הובסאלצשניצניה

תלהיכיםתצואתלכומ;רוניטשה".מרקםהגל,מאזהפלויטיתהותיארויה
מהרכסשתים,הוגיםלעיהםעמדושכברלשוטתיים,אנשוייםפנימיים,

לשאלואפשרלכן,מציין.השאוכפידריהד,עודומאגמכןמקרםעוד
להגותםהארשןוהחיברותםרוובמההחיברוים,שניביןהקשרמהותעל
המוצאלנקדותנוגעתהעיקריתהשלאהאלבהשני?בחיברוההוגיםלש

 2015פברואר-מרץ

1 

47 



1 
אופירסופו.אלהמידרדרעלוםבדברספחלשהכלולת

ההישגיםמןומתעלםהאסונותאתקדלאדותנטוה
האנשוותלשאוחדים)חברתיים(מעדיים,העצומים

לשלנאומושהאזיןמיהאחרונים.עבשרויםדקווא
כמהלפניולשרוםהיהיכלו ) 24.09.14 (באו"םאובמה

ישכילומדאלאבדידהאיןלפיכךאלה.מהישגים
אופי:רלשעלומובהשקפתמלכתחילהמטוהמהשו
יכנהאלהוית","אלימותלמלש,מכנה,השאומה

לכל"לאימות"המילהאלהוי"."צקדבלאהויםהמאמין
קונטוציהבלעת mmמאמילהזומקארית.מילהאיננה

לשילי.גבןווהאלפעלוותאתלצבעושנעוהדלשילית,
גםאלאתקום","קנאקדאיננוהאלהמאמין(עביני
האחדיםבאפיוניםגםדומה,באופןחסד").דוב"רחום

"הלצה;הפקהד",החילוניללשטןואופירשמייחס
"הפקהד"עלהאולכלבךדדהדגש"השגחאiהסןו",

לכומד"השגחה",לעומת"אסןו"עול"הלצה"לעומת
לואיסודית,טעותלעדתי,זו,לבבהלשילייםאתדיםלע
הביקרותיים-דריקלייםההוגיםלכלשגםאלאלשוקד

חד-צדדיתמבטמנקדותבמשנתםנידוןשהעלום
מגיעהעלוםכבדהיהבמשפטם,צקדואילושכןלמדי.
 •כאן.עדייןהאולמלזנוסופו.אלמזמן

* 
לאחדבאהד"ב,לעלומההלכהעשבדהחדושבאמעצ
לביתרכיבוג'ניסהומתרגמתהמשתדדוקשה,מחלה

בלבד.שנים 65בתהויאסילבדמן
לישראלעלתהאהד"ב,בוסטןו mיליהשמתדדו

פורסמועבבריתשידיהארשוני . soה-שנותבלשהי
אתגרדי.חייםבהמלצת 1984בשנת'דבר'בעיתון
עךדפלעוים),(ספרייתזהרהרשאןושידיהספד
תדגוםאתלימיםבידיההפקידשגםז"ל,יתתןנתן

 Within the Song toבספר(הופיעולאנגליתשידיו
2005 ;Live (. הופיעחיסרותרגיליהשנישידיהספד

ספד . 2000בשנתלריחןעמוסעבריכתגווניםבהצואת
הופיעהקירהלפניהזעאירליאחירהשלישישידיה

 ,) 2006-1984 (שידיהלכ .-2004בכרמלבהצואת

 Zion byבאנגליתשיריםחטיבתוכןחשדיםשירים
ltself ספדישני .) 2007(גנוויםבצןויזהרבספרהופיעו

לבוסטןו.שובהלאחדאדודאובאגנליתנוספיםשיהד
ששאבהומחוננתמקרוית mיצוחיתהרכיבוג'ניס

אףהואגנלית.העבריתגדלוות,שידיתומסדותומשתי
אוףזדה,בהנותרהה, mבחיאץרציןואתשעשתה

כתיבתה.משוא Zionנתוהרזהד,שבפהלכתובששבה
אירוניתנאושת,נזעות,אהבה mשיהאושידתהעיקר

m ,ניסיתיתשיהדכמהm ,האנשוישהמצבשדנית-
זכתהה mשישרותויה.ביןנלכד-נשיישארלי,יהדוי,

כיספקאיןהרבים.קואריהלועהרכתהביקתרולשבחים
דפון.יצואוכאדםנדיהד mכיצושהכיהרמילכלתחסר
בתאחריההותיהרבישראל.תו mלמנהובאהברינוג'ניס
בךור.זכהריהי .ובן

ע"ל
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סגלעקיבאעמיר /יכולהשירה

ציפורי"היאהזtוספוריה,לידלארשונה"נפגשנו

כפרגםאלבנטרפה.ביתלבקעתיזרעאלעמקבין-נצרתהדיעלהתחתןו,גבלילקטןמשוב
כפר .' 48בילוי"דקל"מבעצבמלהךאותונטשושתשוביועדקייםשהיהספרדיהבשםערבי
ד'אהדבידיהולשומההלצבניםבתקופתהחלהשבנייתהמצהדושבראשווגדלומרכזיערבי
העידשנים.מאתומש mלשכשות-לאפיםלפניכבדקיימתשחיתהיהדויתעירגםעומ:ראל

בפלומוסשנחרבההעידהנשיא,יההדודניברשאתוהסנהדריןישברבההמשנהנחתמהשבה
בהנהגתהלצבניםגייסותיצאושממנוהמקוםהגלוד.המדדבמהלךדומילגירןה mאויאודרס,

שכונתההעידא-דין.סלאחבהנהגתהמוסלמיםניצחוברחיטיך,קתיקרבלאהד-ליזיניאןגי
וגלדתי.נלודתישבוהמקום-עונדויכלוו"הגליל"פארמתתיהובןיוסףבפי

שוידייםספחתייםאזכוריםגםאךובתלמדו.בן-מתתיהויוסףבכתביפעמיםכמה mנזכציפורי
האחתדה.ומהשנהעתיקים-מעטלאלמצאואפשררספרדיהציפרוילש

דבה mהשציפרויעבירישעולשביקדומתאורסאדמגרז'רזהלשישרפיעלהבשורהבספר
בטוהאלימותלשקשהבתיאורהגלילי,יההדולשומדידתוראחספלומוסלאחדהרומאיםבידי

סמוכהישעולשהדריוחיושבה mנצשכןהיסטרויים.לאירעויםתאוםלהיותיכלושבהחלט-
הכנסייהלכהכעחתמציפרוי.הגיעומהרריהמילפחותארמידםכילהניחאופשר-לציפרוי
מדים.לשהדויה-ריאוכיםחנהשםעלקדריהבמקרםהעתיקה
הכפרלארשישהצועהמה mאי-להצעתעל'דבר'בעיתןומאמרגוריחייםפרסם ' 85שבנת
שארשיהעצהקדל,מבעצטרםינאיעודדוזייד)לאכסנרדלש(בנוזייןגיוארידיעלציפורי
ההצעהכיטעון(גרדיבהמשךהכפרנטישתהגיעהסיחבאותועבקבותלקלבה.סידנוהכפר
מבצעטרם , 48בקיץדווקאשהעצוהייתכןאך ,' 47בנובמברהאר"םהצעבתלאחדממשניתנה
דקל).
אשהתמתח-הגליל"לשליזה"המרנהדמותמופיעהלשיומאידלששעירהספדכריכתעל

לדיתיסרס.הקרלוסביןשתייהתחחתתיאוררבובציפרוישהגתלהמפרדסםבפסיפסהמופיעה
שיהר.עלנדנדכאןלפרחה,הכבודכלעםאך
שבנתבילאיקבפרסזכהשכהאחרןוגורילחייםחפרחייםהקדישמסערת''שניהמקאמהאת

ציפורי."היאהלאספודיה,לידלאדשתהנפגשנוזוכההלא"אתה .גיחזי mמארספדולע , 1974
חפרצעירים.פלמ"חמי mלשניהםשהיועבת ' 44שבנתפגישהלוומזכירלגוריחפרכותב
החבר'ההיושובבציפרויחיתה"רספודיהפגישה:ארתהאחדישבארהמלהכיםאתלגרוימזכיר
כמנהגינ;ומנהגיהםלוטוותכמרתםבני-האץרלהיותויצרנושבפתינ;והתמזגהערבשופת

לשו,האשכנזיתהעבריתעוםהשחיטה'/'עלרעםלשוההוגה''עירעםקו mהיהוביאליק
אלףשםמתההציפור'ר'אלוארעבארבעיםשנתקיץ,היהבכלות;השמחנוכמרנדמהאשד
שני ~הצבריות-עבריותלשאיפותדימויהופכתספדויהצויפור;יחפרכתובמיתה."מני

מאמציםשניהםעתהאשדביאליק,לשהגלותיותכגנדהמתחשדתלישארליותהמשודדים,
האיןמןחחדכמו , mאחעבירבחץו,כה"אחדבמילים:שמסתיימתבמקאמהממנה,חלקים

יעדלשאצעירומשודדהיב;שהלשףבקצהליליתניה mספדויהאתמהמשוםי mזכהי;שאל
אש."מגילתוהרבהכךכלךדדיעבודגיחזי''מאדותאתבדדנוכי

העידעלהישארליהצבארת mכהשתלטושבודקל,מבצעלאחדחודש , 19.08.1948בתאריך
'משמדבעיתוןמנצרת'לובא'אבאהשירהופיעספדויה,הערביהכפרננשטובמהלכונצרת

קצ;הרלחופהשמנצ;תרלובא"אבאהתעש-עשהר.בתקרפמןחיהשכתבהשידלילדים',
במחפרות;,רבצנודםוגבעות;,כסיביןמציפרו/,'בךדדשם,שקהד://מהכללך;ךךסיפרוסיפה
-11מניחים!אנו-1הנערלחש-חברים-תותחים;,ערםהסה;,רשקעק mבמלאות;./מצפים

לנצרת;עלינוכךדהורים!//אנוהקד;,עלהידודהוגוףהדים;,נמוגיםרעוד;תחיתההבקעה
הפלוגות ,; mששדקששקוחלף,טנקשנדרמה;.;עדור;ךהקשיבהדבקשב ;-חמה"הנץעם

ללשוותיל; mההתפלל,גבו;ההדיםפעמןוחצות;.;בתפילתנצרת;פתחהופתאוםאצות";.
לולשום-אחים."יבאו;וימים

הודיהעםלעותהבסחיה 1919שבנתנלוהדקדמןו-פקדש,חיהשבםיותר mהמוכקופמן,חיה
בהמשךלילדים'.'משמדעביתןופסרמהלוכןהעציההשומרחברתחיתהבנעוריה . 1925שבנת
הבי-בי-לשהערבייםבשידדויםעבריתשיהדעלדדיותוכניתהוגישהבאגנליהללמודעבהד



שידיהמק"י.אלסנהמשהלשקבצותועםעובהדבמפ"ם,חבהרחיתהסי.
כךאוחדהמשמר''עלכךאחדלילדים','משמדבעיתתיםלפיכךפרוסמו

מעדנת. mכחבגםשימשהשבו-העם''קלו
חברהשיהפדקש,רובטוהאמריקאילבילווגנישאהקדמןו-פדקשחיה

ידיעלשנדרףלאחדלישארלהוגיעהאמריקנית,הקומוניסטיתהמפלגה
קדמןולמק"י.הצטףרכאןבאהד"ב,מקאדתיהסנטרושניהלהמעדנה
שבםמשידיהמבחדלאדויצא 1971שבנת . 42גביל , 1960בשנתנפטהר
אשחדעוהדבידישנעךר ) 1971לעם,(רתבתושיירםמבחרתמיד:לבערו

פן.לאכסנרדהיהמחבריה
שבע-עשהרוגבילבספדויה, 1931שבנתנלודלעימד mמטהאהמשודד

נצרתהעידלאעבדמכןלאחדללבנןו.ספדויהאתמשפחתועםיחדנטש
פעילחנות,בלעהיהעלימד mמטהא . 2011שבנתלמותועדחיובה

תיארוהאוסבחה'לש'החלבשידומעו:ןדומשודדובקר"ח)(במק"יפלויטי
נאלצושאותהסבחההפהרזיכרןודדךספודיה.לאהזיכןחלשמרוכב

הטויבם,ובזיכדתותשיים pב,ד mהמאהכפריבהירוהמשדדונזכרלשחטו,
נזכרלא"ספודיה"השם"הכפר".אתעשזבהעובהדאתמבכהובעיקר

הקשרלופיכךאטווביוגרפיתגניעהבושישבשירשמדורבסביראך-שם
משתמע.הערבילכפר
אתנשטובטםרהזמןאתמתאריאצוים''לאעלימד mמטהאלששידו

בחץו"וכלוםשביר:עלוהחהדדלשתיאורהמוסלמים.תשוביהספודיה
מלאהויםומקבשיםמתפלליםהדו;ןדאתמבדניםהייצאו;תאתמגיפים

מד mמטהאלשאלושידיואתשמאס).אנטןו(ברתגוםשנמות"הלכ-יכ!לו
אנדלוסבהצראתויצאמיצירותיודנותהמאגדשיירםבספרלמצאוניתןעלי

שמאס.אנטןוובתרגום

לכפרמשמעותיסמלהויאהערבי-ישארליביצבורדנהחשיבותלספדויה
ילידמשודדאלצזאתלאדותקליהדוי.יישובקםלעויושננטשמוסלמי

המקודשששירמח'לו,מוארןהמשדדואלצגםזאתלאדותניתןאךהנפה
וכןעברביתשיצאאיתישכחושהשיירםשירבתיבספחמופיעלספודיה
עמית-כוכבי:חנהבידיתודגםשם ) 2014(כתהשתייםהדו-לשתיתבאספה
דע~דיי;ןנותנותעןדוהתאניםהאוחי;םחשדותמאחדויספדוי;ה"בכפר

שבנצרת."עבליהןזאת,
ישאך , mלנצמספוריהשעבדעלימד mמלטהארמיזהכאןשישייתכן
שכונתתשובימהםדניםלנצרת,עבדוספודיהמתשובידניםכילזכור

הערביםתשוביהבעבלותעדייןספדויהלפיההתמהגםבנצרת.ספפהד
לעשנהספדויהתשוביהגיעופעמייםלואפעםלאהציבורי.שביח mחח
שונים.שטחיםעללבלעותלטעןוכדייצפרוילמשובצאצאיהם,או

(כפרעילותתשוביהחליטוהימיםששתמלחמתבטםרההמתנהבתקופת
כמהביןהמשובמשקיחלקותעלקיבצויתבהחלטהלציפרוי)שכןערבי

בסטרציפרוי.משובלתשוביכךעלהדויעואףלקם mהנפהממשפחות
שיחות mסדמוגדבימקייםמוגדבי,אבילשלגן"נכנסתי"פעםהתיעדוי

בסטרהסצנותבאחת .יסמיןבתועוםאל-אזהדיעליעם"המצב"על
שוםביתוהיהשםכיאוומדהמשובמשטחישטחעללא-אזהדימצביע

היהלאביתוכייועדאניאךאל-אזהדי,נלודבאמתהיכןידועאיננינלוד.
קשרוהואואליוקשוראוניהדוילביתסמךוהנמצאהצביע,לעשיושבטח

היא,גםקיימתלשובהשאיפהקיים,ספדויהאלהקשרכהד. mבמיאלי
בטעות.אובכותה-מעוותותאומערופלתודנותפעמיםהועובדתו

שימשאהןחאהוןו.לשמההאוהמשובלעשכתבנוסףציפרויתשוב
הממלשבנייןהתמוטטכאשדהארשןו,צדובאסןוונפלמג"בם mכל

מג"במי mל 34מתוכםאיש, 91נהרגוזהבאסןובצ:רוהישארליהצבאי
בחידןולהשתתףהיהאשמורלפניימיםעשהרביניהם,אחרןולשומה
המלחמהלאחדהלשום.לשאיצפרויעלהיסטוריחמןלעועשכמלהתנ"ך
"באץרמשידיו:אחדמילותחקקוותקברועולבציפרוי,הקברותבביתנקבר
לארותהשזכואשדייפ;הותלמדומשנהסנהרדיןנטרפ;הביתמלעזבלוןו
העתיקעבהדאלהמתייחסותבמיליםהמ:רו"וריחהמצהדוההדהד;רובזה

תחשותאולהגבעהארשעשלאל-עומדהואדמצדותאלציפרוי,לש
אבותיו.אץראלשובמחמניהלישארלשלעההיהודילשהגאלוה
השתח.שוומרציפרוילשהביטחןוכרכזמהזמןשימשאחרןולשמה

כךעלכפייה.עטוהכשהאוסוסולעלרכובתהגטובהערביתדיברהאו
שבדות'בשמיהרשבירוכתב

קחמים"שבביליםציפרוי':
זכי;םמעיינותלוידבהדי;ה
ושבמאליהלשחבימיני
חלוףלאצילה;.;רסןמלש;ח

המצהדו;,ליד mהדעם
דבלוךיההדו,דנילךשייעד

ערב;/אדתביאלהעשוי;ת
יהדו;.י;ציפוריבןאניזה

קרהםעוקל,כאפייהעביה
מלבשוים."

בכמהגנעאהןחלשמה
פרוסמו(שטרםמשידיו

היהדויבדדוממוסדת)בצהדו

האץראלשבאהחשד
הושתמשבעבהלושחיתה
כךלכ:ךכסמלבציפרוי
"נחלכתב:שםללאשביר
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ציפוריפסיפס,הגליל",שלליזה"המרנה

מתפתלקדומי;םנחלציפרוי
היוםאותנואדהא;זלשהגלילבנילע;זרלנוספדרימוני;םבסותניבין

את"הפעםבמילים:המסתייםהיםו'לש'ציפרוישבירגםכךוגאים";יפי;ם
ומים."מעדותיעהלשציפרויילשורי;םכמולעלומי;םלנו

הייקושיריאחדחסרארבעיםציפרוי:חזן-דקוםגליתלשבספהד
לתארבאההייקושידיסרדת ) 2002עובד,(עםשוירהגליל,מןבזינטיים
בדיחתאח,דבשירישעולציבתאתמהגליל;תוחשוותמקומותאירעוים,

הכנרתשפתאלששכנהסוסיתאהמקראיתהועידבאחדלבלבמאידדני
בהשנמצאוהעתיקיםהופסיפסיםהספדשבםמופיעהציפרוינוסף;שביר

ואזהפסיפס"לתחיהקםבלצ;עלצעאב;ןלצד"אבןכמו:שביריםנרמזים
הספדלכעלהשקיעה".לאדהו;רהשמשאלהכנס;תבית"צרבפתהשיר:
שאפשר-היסטרוינוצרי,תלמודי,מקארי,-עבדאלחזהרלשחחנחה

לא".האוגםהקלומוס;.אתמצאושנ;האלפים"אחדיההייקו:שבירלדאות
באומגטדןדניאלמתאר ) 2014פרדס,הצראתיתדו,ת(כתב'ציפירו'בשיר
שתצואתו:ספודיההערביהכפרשדידיאחדחיפשו-בציפרוייבקדו

הפסיפסאלכנארהמרמזכהשאוהקדים"כפסיפס,עצמנואת"מצאנו
זהד mששבווילה-להקרלוסדיתיססוב~ןהשתייהתחרותמתאורת-שבר

השירלמשוב.הסמךו-ציפרויהעתיקההעידחוברותלשהעתיקותבאתר
המשדודלשאהבהבתיארויורתדניםמאמציםומקשיעלמדימבלולב
יאמראךדומנטי-אסקפיסטי.לסיפורלקרעקריצפרויאתההופכתלאהובו,
אתהוןציפוריהעתיקההעידאתהןמאזכרהאוכיבאומגטדןלשלזכותו
ספדויה.הכפר

הערבית,המקארית,-ציפורילשהפאוטיתלהיסטירוההכבדולכעםאך
פחותממקומתומגיעציפרוי,עלהמספרשהכרתיהארשןוהשירהמשוב,
היההמשוביםבניבתנעותכחניך .כאןשנסקרוהשיריםמשאדפאוטיים

משוג.ליאיןהשיר?אתהמציאמיהילדים.בפימשורהמשוב""המנןו
שבינויאחדיםביישוביםגםהשורהזההשירהאםיעדו.לאהלחן?מהיכן
שוב"השמשהשיר:הונהכך.בדיקושטענוהיולהיות,יכלוהיישוב?שם
יעו mילאאותנוממשיכי;םאנחנואךהדרךארוכההפני;םעלומכה mיקו
ציפרוינ;ארולאהאוהשדפ;הקשהקצתזהאםאךסופ;הלואבדקלא

 •הארשונים."תמידאנוכיהדג/להניפוומעצרוי;םמכשלויםלביצעוד;ת
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1 
לביוסי

ואגר*בררחס

כמעריץמשהר.מאוכזבבבראנרס-איירסהלאומיתמהספרייהיצאתי
שהכרתי,ביותרהגדולהסופר-הקוסם-המכשףבדוחס,שלגדול

רבחומררבות,שניםבמשךניהלשאותהבספרייהלמצואציפיתי
חייואתהמתעדיםסרטיםגםואולימכירשאינישלויצירותחייו,על

להציגנדרששאניתוךנשלחתי,לספרייההגעתיכאשראךוחשיבתו.
בקומהברברהבשםצעירהגברתאלמיוחד,מסמךולמלאדרכון

"בדוחס"במחשבהצליבהאגנלית,קצתשידעהברברה,החמישית.
הסיפוריםקובציכלשםהיולאספרים.כשבעהומצאה"אנגלית",עם

אחד,ספרועודשכתב)ידעתי(לאפואמותהיושלו.המהלולים
טרופיות"בארצותהכנסת"בתיבמיוחד:לביתשומתאתשמשך
 ) The Synagogues in Tropical Countries (כשהספרנית.אבל
כתבאחרשמישהועטנההיאנוספים","פרטיםעלבמחשבלחצה
הספר.את

מבוגר,לספרןקראובאנגלית,היאגםשגמגמהספרנית,רעודברברה
גמגםלהואגםידעהספרן .מעטרועדלמראה,ורזהעדיןאיש

בדוחס,עלבאנגליתחומרהרבהיש-אחרתחיתהעדתואךבאגנלית,
לחוקרים.רקפתוחהזווקומההשלישיתבקומהנמצאהואאךאמר,

אותו.שתקבלעדשבועלפחותייקחתהאישור,להגישתצטרך
מדיהאתנשאלבואומה,יודעאתה-אמרלידישעמדצעירבחור

בחומר.לעייןרקיכולהואאםהשלישית)הקומהעל(האחראית
ונענההזאת,לאפשרותמדיהאתשםשאללטלפון'איתיהלךהוא

כתבישםישאפשרי.בלתיזהבחיוך,אמרבחור,מצטער-בשלילה.
בלילעייןנותניםלאחשוב,כךכלשבדוחסומשוםמקוריים,יד

 .זמןאיןלוךושיון'
צריךשמא(או"גרציאס"להלומרכדילכדברהוחזרתיממנונפרדתי
(הואהזקןהספרןזההיה .מישהוליקראשאזאלא"גרציה").לאמו
עמדתלידשעמדשיותר),אפשראךוחמש,שישיםבןלפחותהיה

מסךעלהצביעוהואאליוניגשתיהספרייה.בפאתיאחרת,מחשב
המחשב:

אמר.בדוחס,שלבאנגליתספריםכמהשלרשימהפהישהנה,-
ברברה,קודםשמצאהרשימהאותהאתבדיוקמצאשהואראיתי

שאנילואמרתיללכת,לחוץנראהשלאמכיווןבנימוס.לווהודיתי
שלו.ספריםעודלמצואשאוכלוחשבתיבדוחס,שלגדולמעריץ

בקומהנמצארקהואבספרייה.בדוחסשלחומרהרבהעודיש-
אמר.אחרת,

מלאמשפטזההיהאותי.עוררההמשפטאתניסחשבההצורה
מקבילעולםאחר,בחללאומר:היהשבדוחסמשהוכמרמסתורין,

כמרהיהלא(זהחומרהרבהעודישמודעות,שלאחרתקומהאחר'
הוא .בוהבטתיהשלישית).בקרמהנמצאהחומרכשאמר:קודם
אפודתעםוחביב,עדיןבאמתפנסיונר,קצתאלויזקן,סבאנראה

שבדוחסששמעתילואמרתימהחיים.במקצתעייףאנגלית,קשמיר
חומרהרבהעליושישחשבתיולכןהספרייה,שלהמנהלהיה

ודוקומנטציה.
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נוכחתיכך(אחראמרבספרייה,אחרמגדלשלאבלהמנהל,היההוא
"ספרייתשלוהסיפוראתקראתאחד).ממגדלרקבנויהשהספרייה

לאאנשיםשבובבל'מגדלעלהסיפורכמו .מאודיפהסיפורבבל"?
 .כעתשאנחנוכמושנינו),עלהחווה(כאןהשנישפתאתהאחדהבינו

מנוסחהואכמהחשתישובאךמאוד,פשוטמשפטזההיהלכאורה,
המשיךהספרןבדוחס.שלמשפטיםכמומשמעויות,רבתבצורה
שמישראל.אמרתיאני.מאיפהושאללדבר

בספטמבר-11הלנוגםוהיהיהודים,המוןפהישאמר,ישראל,הר,-
מתו.והמוןהיהודית,בשגרירותפצצהחיתהשנים.כמהלפנישלנו
אצלנויזענוצרים.עםגםמתחתניםהםיהודים.הרבהמכיראני

שלספרשםיש-המחשבמסךעלוהצביעהמשיךאגב,במשפחה.
כנסת.בתיעלמשהובמיוחד,ארתךשעינייןבדוחס

לאזהאבלאמרתי,הטרופיות",בארצותהכנסת"בתיקודם,ראיתי-
~~וטיס.ראתההספרניתשלו.

ידיעלכעתתפוסהיההמחשבאבלהספרן'אמרשוב,תבדוק-
אדםהיהזהאמר:הספרןמורנו"."פריטושהקישהצעירה,בחורה

אניאמרתי'הקרחון'שלהשםשזהחשבתי- .הופתעתי .מאודחשוב
אותו.לראותנוסע

-ואמרבירכולפתעאחזואזשמו.עלהואהקרחוןהספרן.אמרכן,-
 .לךלעזורשמחתילשבת.הולךאני .ברגלחשמללייש

מאוכזבלרחוב,יצאתימהספרייה.ויצאתיבתודהממנונפרדתי
הספרן.שאמרהמשפטיםביהדהדוואזצעדיםכמהפסעתימשהו.

חשתיאחר.לפירושניתניםכךכלהיוהםבררחס,שלמשפטיםכמו
חשבתיבדבריו.טמוןחידהכתבכאילומשהו.לילהגידניסהכאילו

הרבהבספרייהעבדאםשכן,סבירבדוחס.אתהכירהספרןשאוליגם
וחמששלושיםלפניבדוחסאתהכירשליחברשלאבאאםשנים.
 .אותוהכירלאשהספרןסיבהאיןחמישים,בןהיהבדוחסואזשנה,
נכנסתי .בישצומחתמסתוריןתחושתמעיןמה,התרגשותחשתי

ופריזאי,מסוגנןקצתשנראהברחוב,שמצאתיהראשוןהקפהלבית
בי:שהדהדוהמשפטיםאתלכתובוישבתי

היהזהאחרת".בקומהנמצארקהואבדוחס.שלחומרהרבה"יש
 .סודשלריחעםמשפט
משפטהיהזהבספרייה".אחרמגדלשלאבלהמנהל,היה"בדוחס
 .אחדממגדלרקבנויהשהספרייהמפני .מאודמשונה
כמו .מארדיפהסיפורזהבבל'?'ספרייתשלהסיפוראת"קראת
שלשפתואתאחדהבינולאאנשיםשבובבל,מגדלעלהסיפור
לךאומראניכרמז?זאתלהביןניתןהאםכעת".שאנחנוכמוהשני,
נשמעתשלנוהשפהלומר?מנסהשאנימהשומעלאואתהמשהו,
 ?אחרתהיאמשפטבכלהכוונהאךדומה,
הטרופיות.בארצותהכנסתבתיאותך:לענייןשיכלוסיפורפה"יש
הואבדוחסשלאאמרהשהספרנית(למרותכתב".שבדוחססיפורזה

אותו.)שכתב

משונה,משהובכךהיהמורנו,פריטועלכשדוברבסוף,ואפילו
חשבתיואניאדם,היהמורנופריטולדו-משמעות:קוסמירמזמעין

ארגנטינה.שבדרוםהמפורסםבקרחוןשמדובר

הזדקנותו,בעצםקלהחמלההמעוררהענוג,האישבי.חכוהדברים
דבריםהיולאאלוטיפוסי.בדוחסיכמבוךשנשמעודבריםליאמר

תמימים.

שהמבוךצויןובובדוחס,עלשניםלפנישקראתיבמאמרנזכרתי
שניעלוחשבתיישבתיביצירתו.החשוביםהנושאיםאחדהוא

בקומהרקהואחומר,הרבה"ישהספרן:שלהראשוניםמשפטיו
היותאחר".מגדלאלאהזההמגדלאתניהללאו"בורחסאחרת",



מגדלרקישהלאומיתשבספרייה
בכיווןלחקורשצריךחשבתיאחד,

עלברעיונותיוידועבדוחסזה:
אוליומתפצלים.מקביליםיקומים

 ,מקבילביקום ,מגדלעודקיים
בצורההיאאליושהכניסהמתפצל,

ניסיתיכלשהי.סודית-בורחסית
בדוחס,שלבסיפוריולהיזכר
השבילים"גןהסיפורבמוחיועלה

פרטיו,אתזכרתילאהמתפצלים".
ליצורניסיוןשםשהיהזכרתיאך

בכלומתחברשמתפצלמבוך
גבעאביטלעמוק",בנהר"ספריםשלובסופואחרים,ליקומיםפעם

חיתההזההניסיוןהגשמתדבר,

חשבתיאחרת.בצורהלקרואאפשרפעםשבכלספר,באמצעות
בארצותהכנסת"בתיהספראולימסוים,ספרלחפשצריךשאולי

ולמה,ספרכזהיכתובמי-משונהנשמעהשםראשית,הטרופיות".

מעמיקה(בבדיקהוגםאותוכתבגםשבדוחסצויןבמחשבושנית

 .אותוכתבלאיותר)
בלתיבספרמשהוכתבבדוחסהאםעצומה.התרגשותביעוררהדבר

האםשמו?תחתולאשמותחת-כפולבאופןאותולקטלגודאגידוע
ויחפש?כמוני,במקרה,לבפעםישיםשמישהוכדילעתיד,משהוזרע
האחר"?"המגדלגבילרמזיםשםיהיוהאם

ליוהורהבספרדית,לחש ,כן-
המדף.גבאלהספראתללחוץ
 .להסתחררהחלוהחדרזאתעשיתי

מסתובב,הקירכאילוהרגשתי
מולזהוהספרןאניניצבנוכךואחר

מדרגות,שלחשוךפירבתוךזה,
חירום,מדרגותכמושנראו

זההיהולמטה.למעלהשנמשכו
לשם.והגענוהסתובבהקירכאילו

רמהקריאהפלטתיאני?איפה-
בעברית.

יעדיןבקולהזקןאמרהבא,ברוך-
נדהמתי,מקודם.בהרבהיציבאך

עברית.דיברהואשכן

פניאתוקיבלשםהיההזקןהספרןלספרייה.שבתיבבוקרלמחרת
בבואנוסיומייםעודלישישלואמרתיסניור?פה,עודאתה- .בחיוך
אותםאמצאבמחשב.שברשימהבעותקיםרקלעייןורציתיאיידס,
בעצמי.

 .אותוופתחתיבקלותהספראתמצאתי
שכןלמזרח,פוניםאינםהכנסת"בתיבו,נכתבהטרופיות","בארצות
במערב".היאירושלים

שלמדוקדקתיאורבאכךאחרלבי.אתשמשךמשפטהיהזה
נמשךעמודים,כמהלאחרונעצרתיהמשכתיוריטואלים.תפילות
ו"ספרייה":"ספרים"המיליםאתשכלללמשפט
ויכוחנגתלעכאןאךרבות,ספריותהקימוהטרופיהאזור"קהילות
המזרחימהקירהמרחקלפינקבעהספרשל"הקידודנכתב,ביניהן",
אתקיבלמהקיראחדמדףמרחקכלומר,ירושלים.אתשסימןביותר,
חיתהשירושליםמכיווןאךהלאה.וכך 2.00מדפיםישני 1.00הסימן

מהקירבמדפיםהספרמרחקלפילקודדישכישעטנוהיובמערב,
הפכושבה ,טרינידדבקהילתאירעביותרהמפורסםהמקרה .המערבי

מבנההשתנהמכךכתוצאהלמערב.ממזרחהספריםקטלוגכלאת
מתוךהיהשנראהכךמסתורייבאופןזזוחלונותגמרי:להספרייה
במערב".זורחתשהשמשהספרייה,

שלסדרלפיואופייני,בדוחסימשפטהיהזהבהפתעה.עצרתי
ובהנחה .קבליסטימשהוהעולם.סדרעללהשפיעיכלואותיות
 .למישהוחיכההזההספר .למשהורמזהואשטויות,כתבלאשבדוחס

קומה(עבור 1278.476שהיהשלו,הקידודמספרעלהסתכלתי
זה . 674.8721הקידוד:אתהפכתילוקורההיהמהחשבתיראשונה).

בקידודהשישית.לקומהועליתילנסות,החלטתישישית.קומהאומר
אותווהחזקתיהספר,אתלשםהכנסתיהספרים.ביןחללהיההאמור

זההיה .מאחוריעומדשמישהוהרגשתיואזהצידה.יפולשלאכדי
הזקן.הספרן

קראתי.עברית?מדבראתה-

נמצאיםאנו .אותימביןאתהאבלספרדית,מדבראניאמר,לא,-
בדוחס.ותיכנןשניהלהספרייהזוהיבבל.בספריית

קראתי.השני,שלדבריואתהביןלאאחדאףבבלבמגדלאבל-
הספרן.אמרבבל,מגדלשלהאנטיתזההיאבבלספרייתאךנכון,-

בדיוקמביןאחדכלכאןולכןילזמןמעברשהואמקוםיצרבדוחס
הואבהלשפהקשרבלימתכוון,הואלמהוגםהשני,שלדבריואת

משתמש.

המשיך:והואהרעיון,מעוצמתנדהמתי

קטגוריזציה:הואלהביןמאנשיםהמונעשהעיקרוןהבחיןבדוחס-
שמאלניאניישראלי.ואתהארגנטיניאנילמקומו.שיירדברכל

אתזהנביןשלאברורעברית.ואתהספרדיתמדבראני .ימניואתה

 .מאיתנוזאתמונעתהקטגוריזציהכיאפשרייהדבראםגםזה,
חההחייםלמדעישייךזהספרקטגוריזציה:עלבנויהספרייהגם

יצרהואלחיים.מקביליםשספריםתמידחשבדוחס .החברהלמדעי
שלהדרגתיביטולשלתהליךכמו,ךהמחפש,האדםעבוראפוא,

המספריכךאם .הספרשלמספרואתהפנסכלקודם .הקטגוריזציות
אםבטוחלאגם .נמוךאוגבוהלהיותיכולהואהרבה.משנהאינו

אתמאבדתהסופרשםקטגוריזצייתכלומרלא,אואותוכתבבדוחס
לקומהעליתכךאחר .הספרהואשקייםהיחידיהדברמשמעותה.

ביטלתוכךינמוךאוגבוהלהיותיכולהספרכלומרהשישית,
עודעברתנמוך-גבוה.לקטגוריהשישהחשיבותאתגםבתועדתך

ביטלתהקיר,עלכאןולחצתלמדףוכשהגעתכאלה,תהליכיםכמה
מהביןהבדלכעתאיןאם .ומאחוריוהקירלפנישלהקטגוריהאת

ללאחללאלשמאחוריו,למהלעבוראפשרומאחוריו,הקירשלפני
 .בבלספריית-כעתנמצאיםאנושבוהחללוזהוקטגוריות.

המונעותהקטגוריותשכלמכיווןזה.אתזהכעתמביניםאנולכן
 .אינןכברשהםכפידבריםלהביןמאיתנו

מתבטלהזמןגםהאםשאלתי.הזמן?קטגורייתלגבימהכ,ךאם-
חי?לעומתמתשלהקטגוריהגםוהאםוכר'?אתמולמחר,-כאן

קטנה,למעליתכעתנכנסנו .הזקןאמרלמטה,לרדתעלינויכךלשם-
ושם,מוא,לחדרויצאנוהגענומעלה.כלפיוטסנוכפתורעללחץהוא
ובעצמו!בכבודובדוחסישבגדול,מכתבהשולחןליד

אמר.האמת,מחפשלך,שלום-
תדהמתי.למרותשאלתי,הזמן?כלמחפשיםאנומה-
לאהבה,כמיההבדוחס,אמרהזמן,כלאצלנושקייםמהאת-

ונעלם.אמרוהשגתה.

הקטגוריאלי.השני,העולםאלנחזורהספרן.אמרבוא,-
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1 
יוצאים?ואיךשאלתי.בבל?ספרייתמסתיימתאיפה-

דשת.כמומתפתחתהיא ,הספדןאמדמסתיימת,לאהספרייה-
וירטואלי,הואשלההחלל .אדםבנישיותרכמהביןלקשרמטרתה
 .האדםבניביןומתפשטהלוךזהוחללמדומה,

מנהרהדרךהגענורגעבאותואמרתי.האינטרנט,אתמזכירזה-

באחתנמצאנוושנינואותו,דחףהספרן .זכוכיתמסךדמוילקיר
 .במסךומביטיםעומדיםהספרייה,מחשבשלהשנימצדו
ללא ,וירטואליחלליצרכורחםבבל:ספרייתמהיהבנתיואז

מטרתו .אדםבניביןומקשרועודעודומסתעףשהולךקטגוריות,
בדומהאידיאה,הואהזההחללאנשים.ויותריותרביןלקשרהיא

המציאותאפלטון,לפיאפלטון:שלהאידיאותבעולםלאידיאות
איןשאותןמסוימות,אידיאותשלהשתקפותןדקהיארואיםשאנו
המערהבמשלמודגמות(האידיאותלכלהמקורהןאךדואים,אנו
אנואךמוארת,מערהבתוךהולכיםאנשיםשבו ,אפלטוןשל

מטילותשהןהצלאתרקלראותיכוליםלמערה,מחוץשנמצאים
עלנתפסהאידיאה,שלהשתקפותהזה,צלמקירותיה.אחדעל

כמציאות).ידינו

בתוךכורחםויצרשהגההקטגוריותביטולשאידיאת ,מכאן
באינספורולהשתקףבעולםלהתפשטעשויהשלו,בבל""ספריית
זו:אידיאהמהבמידתמגשיםשהאינטרנטייתכןלמשל,כךצורות.
השתקפותהואומקום,זמןשלהקטגוריותאתמבטלשהואמכיוון
בלעדיה,להיווצריכולהיהלאשהואגם,ייתכןכורחם.אידיאתשל

השלכהשיהוושונותותופעותמדיומיםייווצרושבעתידוייתכן
זו.אידיאהשליותרומדויקתמושלמתוהשתקפות

"הוארכה",שנקראהקפהלביתשובונכנסתימהספרייה,יצאתי
רשתבעצםזוהיאיידס.בבואנוסהלאומיתהספרייהלידהשוכן
מצוינים.אלפחורסלהםישמסוגנן.בעיצובקפהבתישלנפלאה
בעצםשאולי-וחשבתיברחובפסעתי .ויצאתיהקפהאתסיימתי
מופיעבבלמגדלשלהרעיוןהריהאידיאה:אתהמציאלאכורחם
בכוחותלבנות,רצוהעולםמכלהאנשים-בתנ"ךמאודמוקדם

אותםבלבלהאללשמים.שיגיעבנייןקטגוריות,ללאמשותפים,
קיימתחיתההאידיאהלבלבל).משמעו"בבל"השורש(ואולי
נזכרתיואזאותה."לשחרר"ניסהכורחםאותה."נעל"האלקודם.
המורכבתספרייהבומתארכורחםבבל":מ"ספרייתבקטע

באמצעותביניהםהמחובריםמשושים,בצורתחדריםמאינסוף

בסוגרייםשם,מכניסוהואכאלה.קומותאינסוףוישפרחדורים.
שכאשדאומדים,המיסטיקאיםלכאורה:זניחמשפטובקצרה,
לחדדהופךוהכלהספרייה,חדריכלמתבטליםלאקסטזה,מגיעים

ויששורות.באינסוףכתוביםקירותיושכלואינסופי,עגלואחד
 • **האל.שזהוהאומרים

 16.9.05שישי,יום ,איידסבואנוס

 . 19:50שעה"קרוסרו",קפהבית

המתפצליםהשביליםגןהקובץאתהפותחהסיפור-דג,יגשלשמוגםזהו *

 . 1978ברונובסקי'יורםשלבתרגומובורחס,מאת

עםעגולהלשכהלפניהםמגלהשהאקסטזהטעונים"המיסטיקאיםבמקור * *
חשודה;שעדותםאלאהקירות.כלאתהמקיףמתמשךגבולועוגולגדולספר

("ספרייתבדיונותבורחס, :מתוךאלוהים".הואזהמחזוריספרסתומים.דבריהם
 .ברונובסקי)יורם(תרגם: 1998החדשה,הספרייההוצאת ,) 72עמ'בבל",
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זב'רנומאיה

הבין-תחומיתבזיהרהוים""ופלו

לומקהלה.יחידלשחקןמוסיקליתבימתיתיציהר
ופלו:בתפקידענבר;נועםמוסיקה:לוי;יתתןובימוי:כתיבה
נוימנשה

המשלבמהריביזיןו mייחדויתמטאפודההואהוים""ופלוהמחזה
ביןוממזגמקרבהואטובה,מטאפוהרוככלשויהר.דיבורקלוות

m אישומפקהחיילאיחהרפאלרב-אלוף-ופלואחדמדצ .וקים
הלכושחייליומיתלווגידמטכ"להגבוהר,עיטוריועתיר mקשצבא

המאופקהזהלאישמההים.-ומולוכלות,עדבנאמנותאחירו
הגבריתלמהותוממשהיפוךשהואהאינסופי,לויםוהמחוספס
הומיוסדת?המופנמתהממושמעת,העצוהר,

הואהיםמתעתעת.רבה,ותהוםשפההואאינסוף,הואהיםובכה

המתים,לשקבלוותיהםומההדדיםשעלויםתדועהומעמקינשיות
אותו,המקיפההכוללתהמציאותגםהואהיםופול.שלמתיו

כגון:קיומיותשאלותלושמעמידה

פה?אתהלמהידועאתהלבשו,באתמוכן?אתהים:
 .ופלועונהחובה,

 .רצוהאתהכיבאתצרןו, :ים

לאופלו:

 .לבאוחייבהייתלאאות,ךהזמנתילמהלארתוצריתזה,אתצריתים:
נניחופלו:

מרגיש?אתהאיךברגל,לךונוגעעולרהגאוהגלגםנניחים:
נעלוופלו:

איבראתשמציגהכאשההיםשלפתיינישיחנשמעבהמשך
-מינה

לבעו;ךשיכויוקצכפלו-שפתייםופלו,לפנינשוקאגן-פתו-גלניגשים:

פותשפתיזרעותוי,ךלופתתסופהבעדובי!תסוסבלע,המלח,לגום
 .היםשמי-שםפניךלע .;חדוכות

לכי!פניו)(מסבופלו:

בשי!.רבשד-שד-לשעבדפלושותפותתולאפי ."ופלובפתוהבטים:
שלכוס-חופפתאותךתהוםשוובאבדו."שעיההפדר,בלתידבקו,אתה
 !תקוףימיגוף

חיהופלו:

שאדויסאוסהסירנותכמומסוכןפיתוישלהגתלמותכאןהאוהים
שלבמקהרלאשמעב:והעלוםלהן,ויכלומלוןעמדהמיתלווגי

 .ופול
משהוישנאחהומגתהרמסתוריתהזההדיאלוגמשמעות

מיניתנשיתאינטימיותאיזוהגברופלועלבכפייהשעחרייתי
אתבאישיותו,האחרהדצאתולחשוףלהתדוועבאילצווהים.ךרד



ירתחהרגשיתהרכהיהנשיתהאנימה

הקלוותגםונשמעיםעלויםהיםומאותו
המתים:בניושנישל

נן mיהבן

אבאים:

:lידפלm נן

אותיתאדהאבא,ים:

:lידפלm נן

אבא!אותיתאדהים:

:lבנידפל

העצצעויםאתלקחתבאתיים:

אבא?אניאיפהים:

:lידועלאדפל

 ?למהים:

:lידוע".אלדפל
פה?אנילמהים:

אבןדודצילום:הוים","ופולנוי,מנשהאלי!באר !אבאלאי."בארים:

ליםיהישבהביןהגבלוות mשביומתיםיחייםביןהמחיצותנפילת
כמיההעדדעתלוטיחףלשיגעןומודעיהחתלהצפתרמזגםהיא

שביןהמכירעלגבולסמלגםהואצעדשלעיוהגליםשוברלמוות.
כאוס.מלוסדרלואינסוף.גבלוותלחוסרומשמעתציוויליזציהחייםי
שהאדםאלהויקדמוניכוחלשמצרףכורהקתח,סיאתגםמסמלהים
לאיו.חחר
סבתו:ביניהןמעבחידמויותעםנפגשופולוכך

:lסבתאדפל
מה?ים:

:lרוסיהלעעדרליספדידפל
 ;בלשגהישבןטמנתיאיילים;,קתיעל mנישאהצפ;ןו mmדכשבארטובים:

:lשותק?אבאלמהסבאת,דפל
אתקן mופ!לולנגרייה,לךל;ושתעזורצודיךופ!לומאדרעייףהאוים:

שדפדפ;ו

:lסבתאטוב,דפל

הים.מתךואליו mומדבעלוההשנייהאשתועפהרלשדמותהגם

:lעפלד'הדפל
לשי?יקדמהים:

:lעשכיודידפל

קהד?מהים:

מים?כרסלךלהביאים:
:lכןדפל

מים."כרסתשתהדפלl,הנהים:

מאירסוהעפהרהשנייהאשתולאמנתיידברימובאיםלמחזהבהקדמה
שברוקיראותזעקותעלמהסישסבלקשיםלילהסיוטילע mהמספ

שמתו.ורעיוחייליולא
העברדויבובהכאוטיהיסדובהדרגה.נחשפתברפולהיםמהות

מזוהים.וכפטריםכמלכלוביםמגולמים
לדיבורבמלהכולעתיםשמגיעזהייפהפהשיירחיזיוןלתמצתקשה

ותקשתרוי.אי mפלפעמיםסחוסילפעמיםורגשייסוערמקהלתי
מאדו.מרגשתענברנועםשלהאקסטטיתהומוסיקה

פגעימולוגאהאיתןשניצבהגיבורלשמיתיתפיוטיתביוגרפיהזוהי

למצואליקשהלמותו.עדופלושלהאישייםחייואחרשעוקבתחייו.
האישלשי mשגלהאסופואתממשלואפייןלהכילשיוכלתוארשם

יזםעצמושהואבנמלהגליםישוברמזחעלצעדמאדוסוערשביום-
בסגנוןשכיחיבלתימוותענק.גלבידיהמצלוותאלונלקחבנייתייאת

אניעמיחי.לכשוןמיטתםיעלמתיםשאינםאלהמיתלווגייםיגיבוירם
לשמחבחאקזופרייאנטואןסנטהצרפתיהסופרשלבמותו mנזכ

מטיסותיו.באחתשנעלםהטייסהקטן"י"הנסיך
שבשיחהלויייונתןלמחזאיהשארהשימשופולשלשמותוספקאין
אישיותולעחיקלכעלאורשופךופלושלמותובכך:הודהעמי

וחצייתאתגריםימלוכוחותמלוומאבקמתירסהעמידה-הייחדוית
גבולות.

לים.אט-אטשנהפךכאחרידובןרשתקןעינייםיעצוםאדםכותביםאיך

לקארתהילרית.הטהוהרילעובירותולינקותייחחרהיםיעםמתמזגהוא
מזכירממשלשעתיםנויימנשהלשמעולהבמשחקופוליהמחזהיסיום
בתחתוניםעיחםינשארהאחחנותבתמונותכובעיחושבופולאת

מקלהתאנשי-לגליםונכנסקםכןואחירמקופלשוכבהואגוףיבצבע
מעל.מאירמסנוורכשאוראותומקיפיםהים

בדלשמחלצותלושביםהמקלההחבירהים:תלבשותהואד mמיעניין
במעגליםיונעיםזחעותפושריםהםבחח.כמפשריםקפליםעתיררחבי

מינישל-בירשומיםמודפסיםבבדיםלבשויםכלוםקבצוהיבצבייר
יחקיםכחלויםימתחלפיםייםבצבעיוקרעיםגיאומטיריםסימנים
לשולוייונתןהבמאי-המחזאילשובתכנןועביצובמאדוייפיםואפורים

נחרשתן.קןר

במספר.לששוה-עשרוגבירםינשיםמקהלתבידיומגלוםמבצועהים
לסיחגין.רגילידויבוירשיירטקסטושירםמקדלמיםהם

הלבתילויופיוהחיזיןולמשמעותיותרהותקרבתישמעתישנייהבצפייה
שמוכניםאנשיםשישנםאותיושימחלהצגותימגיערבקהלי. mשג

מעהלויאחהתיאטחןזהפשוטה.לאתובעניתידרמתיתשיהרלשמוע
הקהלהרגיל.הרפטראוירהתיאטחןלצדכאןלופתחלהמשיךשראוי

חמההואהאקארית mממוספהלאישיבתוובעצםמההצגהחלקהוא
 •.לשמהתיאטןחחווייתכאחד.וקבלההבמהלעיםלנוישכך-לים
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המשפחהמחייזיכרונותכותבתהיאלאימון

בתה.עםיחסיהובעיקרוילדיה,בעלהעם
שורשים,בשפעקשוראלון:אבדר

חלקים,.בשלושהפירטיתסימפוניה
עמ' 163 , 2014המאוחדהקיבוץ

" :P ~ f ~פותחאנייאמא'/א;מר:י;מ;גףר ;י

הואלמהבעיגי;ומתבונןהחושך;~ת
 .) 62<עמימתכוון"

והאור'השמששתחשךעדריבד:שלמה
עמי 191 , 2014כרמלהרצאת
פנסולידלא./כברואניוערב,;אביביישוב

לנערתו.;נערממתיןאפלולי;רחובבקןר

גוףנער;ךלמישוב ;,;ר~,עיסמיןריח
לאייכברואני; ;גףפ;,;~תשהלמינערה
 ). 30עמילאי,('כבר

הצראתמסמוך'קרוביותרסלבסט:יורם
עמ' 116 , 2013פרדס

בשמשה;כף qלהרחובו;נן"."אלומות

לנשוםיצאתינאנח;בקולבאדוםמעיל
השאירהשחלפהאשהביד;פלאפלעם

נמוכיםמקומותיכול;גיליתיהלילהמבט;

במיוחד
11 

 .) 108עמי('לבבות,

חרשןאבןהרצאתסוגריים,לרינסרן:גיא
עמי 58 , 2015

של;הסגולי"משקלהביכורים.ספר
כקריצה;הוחלףכנוצה;הואנפשי;

('תובנהימצא"מינאות;ועו~ןאמיצה;/

 ). 31עמייקיצה',מתוך

מבחדהשטח,מןישרמסג:סכינה

מוסדהמאוחד,הקיבוץהצואשירים,

עמי 350 , 2014ביאליק
רו~ה;אניהזאת;השעהשלייךל:קיס;

 11שליהמזרחיהנער 1י oדל. v~תלהכניס~

נישואין('יום~לגיי~~לן 11כתפיגגעתעל
35 ', 

1 
עילית'מונוגמיה

 .) 157עמי , 11

הצראתשביר'איזןודוד:בןיעדה

עמי 110 , 2015המאוחדהקיבוץ

ר; fהו;נךלצבעקרובהכיעירוםייצבע

אמצע-הזמן 1ך~ך~ה.ר~הפרי,כתםועליו
('מיצגי,נודדים"חולות-המקום ;החיים;

 ). 104עמי

כיפהעםהנזירחצרשמליעתי:יההדו
עמ' 75 , 2015לשיהרקשבהצראתהזובה,
אותיותמקלידרוח;אורלךממתין"ושוב

ל.ר fל.בלףל.במטל~ל~מרחב;זוהרות

<שירמן;~םהא;ת;~תמבטלכשףב;

 >."זפברוכי"אורותשערנייח,

כמוהאדמהעלהלכתינטע:ישראל
כרמלהצראתהמים,פניעלשהולכים

עמ' 77 , 2014

התנשקנו 1:ה ryל.אתליהגישה"."האדמה
בהילףת;נטולתעמוקה,בנשימהעמוקות,

הכביש.;לא'ררמא~רבכוהאשלעצי
פגיעלשהולכיםכמוהאדמהעלהלכתי
המים",

שיריםהגשם,אחריבדתנא:ארדצירן

הרצאת ,) 1964-2014 (ומבחרחדשים

עמי 221 , 2015קשב

עוד ;.ץר~ז;-פחותעולם.;זהיי."אךיר
כך;אחררחוב,כךאחרעיר.;-פחות

ו;נןסמויחדר fק;ץ;מנשקאני 11בית.

 .) 154עמיקוץי,מנשק('אניהעין"

(כינוסהחדרמלאךמשערל:אגי
הקיבוץהרצאת ) 2005-2015השירים

עמ' 331 , 2015ביאליקמוסדהמאוחד,
אבללשמיכה; ..מתחתזזז:וגלרעוד"יכולתי

~ר'גחראש; f 'גם'א;נ;וגלרעודיכולהאני
עו~האנישממנוהאלכימיה;שלו;ניך 9 ז:;

 ,) 12עמ'"מומנטיי,<מתוךהשירים"~ת

שפיט,הכוליום,שלסיפוריגיל:ח
עמ' 210 , 2014עמדההצראת

בשבוע,יוםלכלסיפורסיפורים,שבעה

ולקשהלחריגגםאדם,אהבתאחת.ונובלה

שמעבר,למשמעותשקטהכמיהההיום,
זההומור.וגםמתחואנשיה,ספרותאהבת

יגיל.רןשלהעשיריספרו

שירים,סררינבדן,צ'דלסאלג'דנןר
 , 2015כרמלהצראתליין,אנהמאנגלית:

עמ' 167

 ,) 1837-1909 (סווינברןשלשיריםשישה

והערות.הקדמהכולל

ו;ננ;ו~tילל;נחש 1שערותיג,תלתל.י"בין

ך~יףוע~ג;ת~כיג!י o~רהה, ".ו~לחי~ה:

בנוי'בשטחולוחמהעלבןוא;לי:יעקב
עמ' 268 , 2014המאוחדהקיבוץהרצאת

יוםשביןהימיםבשמונתמתרחשהסיפור

שבהםהצעמאות,יוםלמוצאיהשואה

עלצדקלמסעיוצאקליינהאוסמיכאל
ברחובשחטףהמכותעללו,שנגרםעלבון
באלימות.שנעקרהמכוניתודלתועל

אחריקולאשמעאםוריטש:חיותה
עמ' 435 , 2014ביתאחוזתהרצאת

יחידהבתהחיים,באמצעאשהעוזיה,

נפדרתלאומי,הדתימהמחנה •,~להורי
ואתאביבבתלביתהאתעוזבתמבעלה~
היאעובדת:היאשבוהעיתוןמערכת

שםבצפון,קטןביישובחדשיםמתחילה

אךכתיבה.וסדנתקפהביתפותחהיא

מסתוריגרפיטיבדמותאליהמגיעעברה

ומכדיםמסרכןמשיחיתאחברישכתובים

העבר.מן

הצראתחלב,ריבתויסמן-צחור:פנינה
עמ' 207 , 2014גוונים

הסיפוריםונובלה.סיפוריםושבעהשערים
בגעגועיםוגםובדמיוןבמציאותעוסקים

השלישיספרהזהולדמויותיו.עברלמחוזות
ויסמן-צחור.פנינהשל

חלבריבת
ור nר'סמן-צפנ•נה

הצראתמחזה,הוספיס,חיץ:דבררה

עמ' 63 , 2014כרמל
חולתנורית,שלהאחרונהחייהתקופת

עוסקהמחזהבהוספיס.השוההסרטן

אותה,הסובביםועםהמשפחהעםביחסיה

אותם.מחדדיםהסףעלשהחיים

הטובההמספרתודלו:אלישבע
עמ' 248 , 2014אלישהצראתשבפנים,
השיטה,בביתילדותהעלכותבתהמחברת

חייה.עלהקיבץוהשפיעאיךלהביןבניסיון

שכתבהיומניםעלבהתבססגםנכתבהספר

מגילהקודמת,המאהשלהחמישיםבשנות
שבע-שערה.עדאחת-שערה

מהלונדית:קונטרפונקט,אנקרריסט:אנה
החשדההספדיההרצאתהכהן,רן

עמ' 212 , 2015המאוחדהקיבוץ

אתלתרגלההחוזרתאשההרומןבמרכז

במקבילבאך.שלגודלברגיי"וריאציותנגינת

הביתה,לחזורתוכללאררלף:תרמאס
כרמל,הרצאתפלו,עודדמאנגלית:
 611 , 2015מרפתספרילתרגוםהמפעל

עמ'

ולאחר ,-1929בהכלכליהמשברסףעל

ג'ורגמבקשאוטוביוגרפי,רומןשפרסם

הולכתדרכואךמודלתו:לעיירתלשובכ~ר
ביןמנוח,חסרנדדויםבמסעומתארכת

מפגשיםביןוטקרלינים,רכבתתחנות

לשוב.אי-אפשרשהביתהומסתברופרידות,

 • 28בגילוולףשלמותואלחרציאהספר

ארכיטיפיםהקולנוע,נפשנצר:רות
רסלינגהצראתבסרטים,ומיתוסים

עמ' 267 , 2014

האדם.נפשכמשקףהקולנועשלניתוח

מרכזייםמוטיביםארבעהבוחןהספר

הנשיוהחברה:האדםבנפשהפועלים

הגואל.והקורבןעלגיבוריהרוע,והגברי,
בעולםהייחודיבעיצובומופיעמוטיבכל.

היונגיאנית.המבטמנקודתבעיקרהקולנוע,

רלרפה,מיכאלעורכים:בישארל,מוזיקה
מכןרהצראתפדילינג,טוביהבייץ,געדון

עמ' 1022ואנגלית,עברית , 2014גוריוןבן
חוקריהיסטוריונים,מאתמאמריםקובץ

המתייחסיםומוזיקולוגים,סוציולוגיםלשון,

שיריםבישראל,במחיקהשרנותלתופעות
מוזיקהדתית,מוזיקהרוק,ג/אז,עבריים,

אישיםעםשיחותכוללרעוד.אמנותית
בישראל.המוזיקהמתחרם

 , 1948-2014ביבליוגרפיהאלוני,נסים

אוניברסיטתהרצאתבר-דו,דאילןעררך:
עמ' 327 , 2014הקשריםמכרןגוריןובן

נסיםשליצירתועלארשונהביבליוגרפיה

ברובההמתבססת-הביבליוגרפיהאלוני:
אתכוללת-אלונינסיםארכיוןעל

מחקריםמאמרים,כתבות,וכןיצירותיו,

וצרנזיות.

ריגושי,תאוריינטציהאזכןרצרר:דאונן

כשירהקרובותותופעותהגרוטסקי

אילן,כראוניברסיטתהצראתוכאמנויות,
עמ' 242 , 2014סמהסדרת

הגרוטסקיעלצורראובןשלכתביוכינוס
מהושונות.בספרויותלוקרובותותופעות

הירונימוסגבירול,אבןשירתהגרוטסקי,

ועו.דודנטהבוש

נשיתהזמנהזהרה,יומניגמליאל:טובה
 , 2014פרדסהצראתלאנתרופולוגיה,

עמ' 309

חייהאתחוקרתצעירהאנתרופולוגית
שהלכהאנתרופולוגיתזההר,שלועבודתה
שמנהלתשיחותעלמתבססהספרלעולמה.
נשואתשליומניהועלעמיתיהעםהחוקרת
המחקר.

-~ 


