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בשקיקהוקוראהיםבחוףאובחיפההציבוריים

לעצלותי.הצדקות
למחייתיקשהלעבודעליכפוהנסיבותבהמש,ך
כמודלהעצלותמןלבבדאבוןלהיפרדונאלצתי
המילהשמחברתפעםבכלאולםחיים,וכדרך
בראשישעולההראשונההאסוציאציהעצלות,

נזכרתיאבגרשלבשירואבגר.שלספרוהיא
שםרחוקות,נכרבארצותכמסערתיגםמחדש

בעולםמאשרכמהפינינוחהואהחייםקצב
יכולאניובהןהחזירי,הקפיטליזםשלהתזזיתי
באחולעתמעתשובלרבוץלעצמילהרשות
עלאבגרתנחוםל,ךתודהמעצלותי.ולהוריק
עיני.אתשהארת

אבג;רשלהחדשהשיריםספרלידיכשהגיע
אתכלקודםחיפשתימאתנו'יפיםהיוהימים
שמדוברהבנתיהעטיפהמדשהעצלות.שיר

חדשיםשיריםעםיחדהקדומיםמספריובמבחר

שאבגרוקיוויתילראשונה,אורכאןהרואים
הכלבסךשיריםשמוניםבספר.השיראתהכליל
ולאוקראתיקראתיואניהשירה,אסופתכוללת
שהגעתיעדוכ,ךהמבוקש.השיראתמצאתי

עגל'בתבונתהשי;רוהנהונרגעתי. , 49לעמוד
כללאןשואלת:היאלומד;עגל"בתבונתלומד':

שואלאנימוביל!?זהכללאןמהמוביל!?ז;ה
מעצלותי".ירוקנרפה;
שאפשרמקנאהירוקואנימעצלותו,ירוקאבגר
לתמצתשמצליחכזהמינימליסטישירלכתוב

קצרצרה.שיריתחבילהבעסקתרעיונותמעטלא
ותשע-שורותששכולללומד'עגל'בתבונת
יחסיתארךולשירנחשבוהואמיליםעשרה

ביטויהםשברובםהאחריםלשיריובהשוואה
כולליםמהשיריםמעטלאהמינימליזם.לאמנות
מגיעהמינימליזםושיאבלב,דשורותשלוש
ואיןבלב.דמיליםושבעשורותשתיבןבשיר
בהםמילהשכלבשיריםאלאבמניירהמדובר
מקסימוםלבטאמצליחיםוהםומחושבתשקולה
מילים.במינימוםרעיונות

שאנימהזהש"שירהפעםאמואבירןוריד

אתלאבגרמפניםכאשרשירה".שהואמחליט
תשא;ל"אולימשיב:הואשירה,מהיהשאלה
"שירהמשיב:זאתובכל ,) 38(עמ'אחר?"מישהו
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מתאדה"(הנפש)שהיאלאחרהנפשצבע;היא
מאודמדויקתהנפשצבעהגדרת .) 39(עמ'

אבגרהעצלות.שלהירוקלצבעאותיומחזירה
ומתרגםמשלומקורייםבצבעיםהעולםאתרואה
טובים,בדימוייםהנעזרתשירהלכתיבתאותם

כללבדרךהמוכרתשירה-ומדויקיםמפתיעים
משוררספקללאהואאבגרלמשוררים.רק

רקוידועמעטופרסםמעטכתבהואלמשוררים.
ונקרןלשוניכעורךיותרמוכרשמומעט.למתי
משובחלשוניכישרוןאותואבלולעילא,לעילא
כתיבתאתגםמאפייןכעורךמפגיןשהוא

בעיק;רהעברית,השפההיא"קשהשלו.השירה
כמדומהאבלאבגר,כותב ) 76(עמ'למשוררים"

לשפהארתהללטשהיודעלאבגרקשהלאשהיא
וצלולה.גבישית
בהם.עוסקיםמהשיריםכמהלמשוררים,כמשורר
אבגרשאותוגלבע,לאמירמוקדשיםמהםשניים
שיריהם;מזקינים,אינם"משורריםמאוד.מעריך

מלאכיםעליהם;סוככיםעליהםמתגעגעים
מוקדשנוסףשירכותב.הוא ,) 64(עמ'מהימנים"

באמירתואירוניהשישוכמדומהעמיחי,ליהודה
נשים"בלבנימוצלח;סוחרשלעדנהבו"חיתה

 .) 77(עמ'

אפשרעצמו,אבגרוהפעםהמשורר,שלמצבועל
לימינו.גםותקף-1983בשנכתבמשירללמוד
השתנה.לאודברשנהואחתשלושיםחלפו
חבילתאתלמשוררהמפיץמחזירזהבשיר
שירה.קוניםלאשהיוםעלהתנצלותתוךספריו

"ויורדכבדותחבילותשתיבידיונוטלהמשורר
גלויה,באי-נוחותלצדדי;םמתבונןהריק,לרחוב
 .) 47(עמ'מעשה"בשעתהנתפסכגנב

ואמןמשובחמינימליסטאמנםהואאבגר
גםנכלליםבספרואבלהמילים,שביןהרווחים
שניביותר,הארוך(השיריותרארוכיםשירים

שאףפרישבוג),לאהעםיחדנכתבעמודים,
מינימליסטי.כמשורריכולותיומופגנותבהם
שירים,כעשרהשלחטיבהלטעמימתבלטתכאן

שואה,ניצולתאמר,אתמזכיריםאוהעוסקים
-ומלנכוליה;מלנכולית,קצתאשהש"היתה

(עמ'פרח"שלשםבדיוקלאהיאיודעיםאתם
מתההאםהשיריםלפיהמלנכוליה,וחרף .) 28

היו:/אמישלהאחרונות"מילותיהמאושרת.
(עמ'הסוף'שזהלהיות;יכוללאמאושרת.'אני

כ"ערומתהבןמגדיוהאחרוניםדבריהאת .) 35

 .) 35(עמ'הנמלט"האסיר

"קפהלגמועשחרמדיקםהדובר'לזכרה',בשיר
של ) 10(עמ'המתוק"לזכרהברק;דשלתפל
הםש"החייםילדותוכללושהטיפהאםאותה
נוספיםבשיריםחוזרתדמותהמה".יודעמילא
(עמ'רחם"כ"פליטעצמואתהמגדיראבגר,של
"אוטוביוגרפיהההומוריסטיהשירכמו ,) 24

הואשאףלמתמטיקה","המורהובשירקטומה"
כפידק,מיניהדקההומורכשרוןאתמפגין

דקהסנטימנטליותמפגיןהואאחריםשבשירים
שבדקות.

רוצה"אניבשמה:כותבהואצוואה'ב'אמי,

צחותצחות;,לבנותמחשבותר;קעלישתחשוב
בןתינוקבהיותךאות;ךשהינקתיהחלבכמו

עלאבגרכותבאושר'ב'שיר .) 62(עמ'ירמו'"
אומלללהיותהגשרון"אתלושהורישאביו

רגשנותשלסוגל;יש"הורישהאמוועלבאמת"
לצאצאילפעמים;להתגעגעהנטייהכמועודפת;

הואאחרבשיר .) 63(עמ'להיוולד"זכושלא
(עמ'נולדו"שלאילדי;כל"אתלרב-שיחמזמין

מתגעגע,הואלהיוולדזכושלאלצאצאים .) 26
לאמו.מתגעגעהואכמהעדהשאלהנשאלתאך

התגעגעתימכחיל."סתיויוםבחצות"אתמול,
 .) 45(עמ'התגעגעתי"באמתלאלא;,לאמי.

בשירותבשקמיסטעוסקיםהשיריםמטוביכמה

קיומיבמצבשניהםסרן.ברבלועומתוצבאי
מכל"נלאיתיממלחמות.עייפיםהםדומה,

בהן"השתתפתישלאהאינסופיות;המלחמות
גנרלכמוהמרגישהשקמיסטאומר ,) 9(עמ'

חשקכל"איבדאחרבשירי'רס"ןואילומובס.
 .) 36(עמ'לההרג"

חייםבבעליהעוסקיםשיריםגםנכלליםבספר
מןתמונותובכמהציפור)חתול,כלב,(פרה,

שבה.היצאניותכוללאביבתלשלהטיילת
כ"יצאניתמתוארתעצמהאביבתלהעירגם

תשוקות"מעוררתעדייןאבללגמלאות"שפרשה
 .) 50(עמ'נעלמות"
מבדידותי''שיכורלמשלאחרים,יפיםשירים
ובמצבוקיומייםבמצביםעוסקים ,) 52(עמ'

שבהם,המושחזיםשבאחדהאדם,שלהנפשי
בגילי,"נפלויאון,לקנח:מוטבבגילי','נפוליאון,

אתלא;אפילואניאירופה;.מחציתאתכבש;
 .) 43(עמ'נפשי"שלקצה;אפס

לידיוהמפיץיחזירלאשהפעםמאדולקוותצריך
שובייאלץלאוכיכבדותספריםחבילותשתי
לשםאלאמעשה",בשעתהנתפס"כגנבלחוש
שיריםמעטלאשכתבזכויותבעלכמשוררשינוי
 • .בזיכרוןלהיחקקהעשוייםיפים

אביטובירון
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אלנקהר,שגיאשלהרביעישידירספדנרץצ,אפזר
נובעתזאתעוזיבות.שלויותעמדתעלמתודוה
יכלוהלאשהחבהר"מופרז",מעצדדנהבמידה

שמסרברוחניחופשמאיזהובמקביללהכילו,
לקונפרומיזם.

הייחדויתדרכואתאלנקהרממשיךנץצרבאפור
מגלדת,בזכוכיתהמשדדוהאניאתן mהבכמשדרו
שימשותךויחהגםאומפתיהריחקומעמדת

השימשומבחינתובדימויים.במטאפרחתאינטנסיבי

לשידתר mשיביןקרבהישהדיאלה,שבניהרב
האינטימי,הנפרד,לאניהחזקההזיקהגםעמיחי.
קיימת."אנחנו",שלבחברהנפרדרתרעלהשומר
בקירםכללעוסקתאיננהאלנקהרשירתזאתובכל

מטעבה,פילוסופיתייחדוית,שירהזהויהישראלי;
תךוחיים,כאובייקטיםבחפציםשלחקמרבה
יופירבתשירהלמסומן.המסמןביןהקשרריפוף

בליעדבזהזהכרוכיםהשנייםכאשרובדידות,
הפרה

זרשרימהשכותבמרסגהבמאמרלציין,יש
פוליטית-חברתית.לשירהבעיקרןומתנגדאיננו

ובמידתחסן,ורעויצלגרב,כערןעציריםמשודרים
מלציחיםסגלעמירשלהערטילאיתר mשיגםמה

יחהגםאוסתטייםאתייםשיריםלהפיקלעתים
אבלהפלויטיות.הקלישאותזירתאתלוהבקיע

משהרישמטבעה,שלויתהשירהשברבעידן
אלנקהר.שגיאשלכזרבשיהדמתאים
לצדביופיים,בהוקיםיפהפיים,שיריםזהבספר
שלמסריםכמנייריזםלהסתמןשמתחילמה

משכפלאבלהעצמאיקלוראתשגילהמשודר
שלכוחומיד.שאדגיםכפיבמיומנות,אותר

לחלקפגעואנילהפוךביכלותהאואלנקהר,
אתלהפחיתשמצליחמטאפיזי,ריפה,גדלומשלם
מעיןעמצמו.גדלובמשהואותרלהמירהכאב,
אצרי,זמניתרבומהקיום,גדלולמשהושייכרת
הבדידות.אתהמרגיע

בשירתתמידשכמרכרס,עלבשירנפתחהספר
לוהמראהלהאנשהמצואנקדותמהוהראלנקהר,

בתרiןקטןעלוםמי;ןהיא"כרסמטאפיזית:
באמת.מתרוקנתלא;לעלוםהיאהגדלו."העלום

סכר;םשרםכרס;.ג;םהואהאד;םמקרם.מפנהרק

ממלאת;אינהאהבהאותר;.ממל;אאינוכסף

אותר"."

מטאפיזירת.המראותרוויהאלנקהרשירתכאמרו,
סירובמתךואבליומן,כמיןכתוביםהשירים
נוכחתמידהפגעו,האניבמדמנתלשקעועיקש
מהיחידיותרגדלולמשהוהאניאתלהפךוהרצון
תאריכימצויניםביומן,כמוגם,כךשירים.הכותב

להמארותיודוגמאותכמההנההשירים.כתיבת
לקרחיםשכמרבמשפטיםהאני,של mהפילרסרפי

אומרים-"אניטיעונים:המציגיםלוגיקהמספרי

אלנקוהשגיא
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מלבדתכלית;,איןורכיביולגרףגרף."אניכילי
הללוהומיםמים;,הם"החייםעצמו",היות

"נכרןהקירות",ובתךוהאבניםבתךרנמצאי;ם

אתממלאשהאורלומרפיזיקלית;מבחינהירתה
רעוד.החדר"אתממלאהחושךמאשרהחד!,ר
הגבהוהההפשטהרמתארהפילוסופיהלעתים
האניעל mשרמלגבהים,השיראתמרימה

מעטנותרתהיאלועתיםבנרקיסיזם,משקיעה
אתשלנ;רהרכההאהבה"זוהיכמרקלישאית,

השרנהכלפירוחשים;שאנוהעוינותעצמנו;.
בין"שיחהברקע),דביקרביץ'קצת(עםמאיתנו"

אר ,"שירים."מבספריותרבהישאד;םבני

אכלוה;,מעטאךקיימת;שליהערך"תחושת
העלו;םלעהחץו,ע;לשליהשליטהמידתכי

מועטה".

 mשישלה"שיטה"כאמודהופכתפעםמדיכך
ספוגהיא"המקלדתכמרלמניירה,אלנקהר
"החפציםארמוקצפת";אמבטיההמסךרטוב;,

מתבסמיםבמקומותיה;םשוכניםבעצמ;םמלאים
בהאנשה,שמדוברברורהמשכרים".מריחותיה;ם

שביססכמיאלנקהרנראהאלהבשוררתאבל
ממחזרוהואחפצים,האנשתשלשיטהלעצמו
ריקנותמתוק;.היאב"מריררתואילולעתים.ארתה
פינוקאיזהישמתקו"היאמלאותמתוק;.היא

גםשידעלסקלי,חזי mשיבהשפעתאלויאירוני,
במקהדהאני,מעללהתעלותהטובים,ברגעיוהוא,
מופחת.פאוטיותלארסנטייתומעלשלו
הבעיות,ביקורתבחרבתמשעמדתיכעת,אבל
יפיםהיותרמהשיריםכמהבנחתלצטטארכל
היםבכלבינחמ;האיזו"ישהזה:הנהדרבספר
תמרנהופותחהמשורהאומרהקפוא"באגם

הטובההדמיןוכידבהלהכניסשאפשרמקורית
מדגימהשכמרמטאפיזיתוהמראההקורא.על
להפךוליריתשיהדשלהיכלותבדברטענתיאת
האצר;יאתמשנה"שירהלמטאפיזי:האניאת

הלאאתעשרהלעלות;שממאןהנדב;קהנסב;ל
למוחלט.""מוחל;ט

מטאפודרתשלכוחןאתשמציגהבא,השיראו
המטאפודותעמטנעלמושבהםבימינונאות,

הם"הואנשיםהדיבורית:הישיהר,מהשירה

נודרת;כמהלועתיםקטנות"/.ירקוות,נורות;
נורהכשלהכלו;לאורןאבליחדיר;,דולקות
זרםה;אוואלהויםעחה".במל;אוהדולקתאחת;

מעלרה,האדם".יפסקאלוהי;םכשיפסקחשמלי;.
בספרעריכהעבודתיותרנעשתהשלאוחבל

בספריוגםכמרבוושטייך)דרורהאו(העוךרזה

הטוהראתרקלהותירכדיהמשורר,שלהקדומים
מטבעו.הלריגיחיזה,בשירכמומזוקק,

כותב"ואנישלההכללהברמתעומקזרבשיהדיש
שבנילעתי;םשנדמהמשר;םהללוהדברי;םאת

וככאל;החוריה;,שלומשראי;םנשואיםהםאד;ם
אותרלהםשיששוני;םפיררתמעיןה;םאדםבני

האניבעצמה."",מלאהעצומה,הרריהגלעין;,
התבוננות,משואגםאבללמעצר,העולם,כמרכז
הרריה,שלהצירוףומענייןמהאני.החריגהשהיא
היותשלנעץרדילקאיארבדוהיסטימושאאותר

בעצמה"."מלאהלביןבעולם
כמדען,המשורהרבוובעצב,בכאבהדןהשיראר

לדרתבניסיןוהקשההתחשרהאתוממפהמברדד
לכאב,אקרא"איךעצמו:עללהגןכדילפשרה

מהרהגדלו?."הריקהלבד?העצב?/לתחשות
הראשי?/האניבתוךנוס;ףאניהואהאםהעצב?/

נהדרתיאורלהיות".שחפץקיומו;,לעשנאבקאני
רדיפתשלבעלוםוגולהדחוירגשאותרצער,של

וכלכליתמשפחתיתבריאותוהצגתהלצחות
השאיפות.כפסגת

ליופיההופךמטאפיזי"אני"שירבעדראוסיים
לשלוהו,מקרנן"אניזר:להגדרהמתאיםבשיר

כבד,לפעצלארוכהשלם;,לדברלאחדות,
הז;ר mברדי;ינרג;עאינניראו;האיננימדמ;ם

להיותש;לבגע;שהאדירי;םברוחשבעליוני;ם

1 

 •ציפור".
גלעדיובל

 .ן_יצ_ח~~~~~~
 ~דיקינסרןאמילי
ולחמןלילךית:מאנג :rל

זהירותחירורגים

זהירותחירורגים . . . . . 

:קין! QiJעם

רקים iJלמס~ים~נכמת
 !ך;וךש-ס~;ר~ז-ם~ים

הנהלוכןצומח",ב"חי,עוסקהזההגיליון
למת.חיביןסכיןמבדילהשברנפלאשיר

בריאים.שנהיה

סומקרוני
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1 
בהונותיהןעל

שכיותשצ'סנה,יאונהביקונט,אנה

שימבורסקה,ויסלבהמחייזיכרןו
דבראחריתמפולנית,תרגוםביוגרפיה,
 , 2014כרמלהוצאתפז,מיריוהערות:

עמ' 374

שימברוסקהויסלבההתפלעהשמטקוהלוםכשחזהר
שואחדאצרהעלפתאוםשגיחתהמהקדימה
איזופיצה-פןר.שירתוהיההמהפכנייםמסממניה

ידידיהאתתזמיןעשכיוהמשתררו,חשבההמצאה,

אחת.טלפןושיחתבמחיהולכבביתלפציה
לעלעהלתושילכההמותרותמשיאיאחדהיהזה

פלוין . 1996לשנתלספרותנובלפרסכלתדעתה
דרכה.בראשיתרכהדמקורטיהאזחיתהעוד

טלפןמיכניקאדםבמדינה,הגדולהעתןועורך
שטרקהלפניהנכב.דבפרסזכייתהלעלהלבשר
שילךלמיכניקשימבורסקהאמרההלטפןואת

ענהווחיתהלאזושתוי.שהאומרגישיםכילישןו
בצניעתוהצטיינהבאמתשימבורסקהמזיופת;

לכיוןונהוריםהמוניםכשראתהגםמופלגת.
לואכדורגללמשחקשפניהםה mבטחיתהמסוים,
לשה.קריאהלערב

בביוגרפיהעקבותמאדומעטישכאלהלאנקדוטות
העיתונאיות-שתישכתבושימברוסקהשל

שצ'סנהויאונהביקונטאנההמושכרתותחקירניתו

מהלכתוכמושהשתייםנדמה .זיכןורשכיות
לידיעתלהסגירלאבקנאותנזהרתובהתרת,על

אתמהםלוחסךושבשרותןהיעדכלאתקואריהן
הספדעמדוי 357כלאתכשמכליםוכהדעתויהן.

שאנהמגלים-החסרונותלמרתורבה,בהנאה-
עדהמכללהימנעהלציחושצ'סנהויאונהביקונט
העדיפועדתהאתלהביעבמקוםמשלהן.תוובנה
'חשוב'.אומוכרמישהולצטט
דקלא-ציטטויםספרעביקרוהאוזיכןורשכיות

מיריבידיתרוגמושחלקםדנים,שיריםקטעישל
כמאהשלמדבריהםגםאלאהארשונה,בפעםפז

להימנעקשהאיתם.שוחחושהמחברותאנשים
לפעמיםהאוהציטטויםדיבריכיהרשוםמן

להבעתאואויוהרלתיאורסיפור,ליכלותתחליף
ף, mסספרהאוזיכןורשכיותזאתלומרתועמהד.
שימבודסקה;עלרקלאמרתקיםבפטריםעשיר
שלסיפוהראתגםמספרהאוכורחועבלכמעט

המאהשלמכריעתובתקופותהפלוניתהספרות
כמהשניהלוהורומניםהפלירטיםכלולהעשרים,
המתרגמתהסטליניסטית.הדיקטטורהעםמיצוריה
הקרואאתלויוובהערותחסכולאהוהצואה
שהאובאתניהתוהדופלונימכרחיוני.במפתח
פלוניקוארשגםספקלואיןהעברי;בקוראמקנא

בספ:והנזכריםהשמותמןרביםמכיראינומשכיל
מיריאותכרמלהצואתאתישהישראלילקורא

שבח.ללכראויומו"ליתרגומימפעל-פז
היהשימבורסקהעלהאהוביםהתחביביםאחד

וכיתוביםאירויםחידות,עםגלויותמשלוח
גםחיתהלידידיםששלחההגלויותביןמעשעשים.

אגעבהשארתההפלונית".הושאלה"הפילסדרת
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פיל':'שאלותבשתיאניגם
היהדוית.הונקדוההפיל

מציגתוצשו'סנהביקתט

השאלהאתהקסר iבימ i .::ל
נמנעת,הבלתיאךהטעונה,

היהדויםלשמקומםעל
מתקופתמיכרונתויה

אתום mזוכ"אניהמלחמה.
הטלאיעם ].נ.עהיהדוים,[את
גורפיםשרולוםעלהזה
הרחובות."",מןהשלגאת

וניכרשימברוסקהמשיבה

אתמניחהאינהשתשובתה

לואהשאולות.לשעדתן
הזההתשובהנוסחבכדי;

לאחנםרקלאלצרוםעללו
"הטלאימהוורגישים.מובהקיםעדתאנינישל

בשמולומלקראוהנמנעת , mהמשורבעיניהזה"
אינוטלאילמילה"הזה"השםתאורהאםהמלא?
מןהמבטאתלהסיטשנעוהרעזיהרמכבסה
הטלאי-הזה""הלטאישלהאכזריתהמהות
לבלדםכדיהיהדויםעלהנאציםשכפוהצהוב
אילולהכחידם?לובסוףלהשפילםאדם,בנימשאד

לאשפיהןאפילוהמיליםלעתיםטומנתומכשלוים
הגדלוים.

שוצ'סנהביקונטשלעדתןנחהשלאכיוון
שהקפידווכיווןשימברוסקה,שלמתשובתה

כדרכן,בחרו,במישרין,דעתןאתלחשוףלא
לאמאמרמתךומצטטתוהןהפעםבציטוט.
ור mאהנשכניהספרותומבקרחקורשלמחמיא

 .) 1913-1989 (סנדאאור

שלבזיכרונהיהדויםאיןהאמת,"למען
סנדאאורכתבהמלחמה",לעשימבורסקה

 . 1968משנתלמשל""שימברוסקה,במאמרו

אתהמזעזעבשיהר mמתאלא"שימברוסקה
אי-אתאלא-היהדוים mשיל-עצמוהעמשה
בתפלונייהלשהלילהסיוטיאתעליו,ידיעתה

העםלעכלשהופרטלעצמהלהזכירהמנסהזמננו
שמות".רקבזיכרתהשדרושממנוהזה,

'עדיין',האוסנדאאורמתכוןושאליוהמזעזעהשיר
יוםבטקסיד mבמיבישארל,מכונןכמעטשיר

השאוה.

מעידרביםישראליםעביני
שלההזדהותעל'עדיין'השיר

עולהיהדויהעםעםשימבררסקה
ובזיכרונה.בלבההמיוחדמקומר
המצוטטהזה,השירדוווקא

כךכלקרובותלעתיםבישראל
באינטרנט,משרטטלכלומזרמן
שלאחדשירמכלאולייותר

שלבעיניוהאושימבררסקה,
סנדאוארהפלוני-יהדויהמבקר
בזיכרונהיהדויםלהיעדרהוכחה

שימבררסקה.של
שלתפיסתםביןפעורהתהום

שללתפיסתועכשיוישראלים
הנטעוספרות,והיסטוריוןמבקר

מכיראךהפלוניתבספרותכלוו
ממצואפלוניסופרשלד mהמימצבראתמקרוב
וראהלאנגליתתורגםזהנושאעל(ספרויהדוי
לאאך , 200sב-הישראליתמאגנסבהצואתאור

לעברית).תורגם
הראשונהבגרסתואורראהזיכרןושכיותהספר

בפרסשימבררסקהשלזכייתהבעקבות ,-1997ב
ראתהבת, mהמרהשנייה,הגרסהלספרות.נובל
ומופיע-2012במרתהאחרימידכמעטאור

הארשונה.מהגרסהשנשמטוהפרקיםאחדבה

הופלויטיהאידיאלררגיברקעהעוסקפרקזהר
המשרורת.שלאביהשימברוסקי,רינ~נטישל

הסמכותיתהדמותהיהשימבררסקירינצנטי

הונעהר.הילדהשימבררסקהשלבחייההשלטת
אתלושמייחסיםוישחינוכהעלאחאריהיההוא
בבןצרההאוארשית,מעלרה. mכמשררה mטיפ
לואלהתבכייןלאבתואתאילףלכןבבתלוא

שיריםלכתובארתהעדודשנית,רגשות.להביע
שירכללעגרושיםכמהלהשוילםשמחים,
שכתבה.מצחיק

-ח~נךציחחברהיהשימבררסקיוינצנטי
כתנעוה .שארשיתההלאומית""הדמקורטיה

התשע-המאהבסוףשנלודהפלוניתלארמית
לארמניתלמפלגהוחיתההקצינהובהמשךעשהר,

עודייןזוהתהלארמיותהעשרים.במאהקיצונית
בתאמיתית.פטריוטיותעםבפלויןמזהוה
היאהפלוניתהפטריוטיותשלהנאמנהלוריתה

כמהממחישיםהזההצימדואתהאנטישמיות.

שמצארוהמשעעשיםהאותנטייםהמסמכיםמן

ציבוריים.רבמחיארניםבארכיוניםהמחברות

פטריטויםשחשוהפחדאתמתעדיםמחםאחדים

מפניומעסיקושימבררסקהשלאביהכמופלונים
המניעהמאמעצימקצתמתדעיםהםיהדוים.

הקיט mעייאתחלילה,להפהרלאכדישנקטר
גלצייה".לשל"ירלשוים ה~~ר!וjהפופלורית

שיהדויבכךהתגאהאףשימברוסקהשלאביה
בצרכיעדנגדםמצעדיונפגעוכךכלזקופנה
כוונתלעבפניווקבלומברכובלרביפנולהם

להשמידם.שימבורסקי
הראשונה,הגרסהמןזהפרקהשומטמדעו

עלהמהלכותהמחברותהספר?שלהמוקדמת,
אתלעצרלאכדילהשמיטוהעדיפובחונות

פלוניפטריטוהיהאביהכיהידיעהשימבורסקה.

תו~ים q~קרונות

~ים. 9נ;זקמ;ת~~ךץ
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 ?וא~~ ם~~tזי ם~ז:;
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 ~ w ~:ם G"ל~ה:ים w;:r~ד G"ל
 ".~;ג א~~~pז 'ח~ 25;:זtקם
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 . mרנחתלהמוסיפהחיתהלאבמידה,אנטישמיגםכלומ;ר
להצטףרעתיהדהאהובהשבתושימברוסקיוינצנטיהפטריטוהלאומןיעדלואך

בקברו.מתהפךהיהאדויסטלין,לחברתהילהשירלוחברהקומנויסטיתלמפלגה
לאאלויהרויה.אתעצלרצרתהלאהיאטובים;בתחיתהשימבורסקההלככלכות
לפניבאנצריהפעילהיהששימבורסקיהסביהרלוכןאביהזכראתלחללצרתה

 mמעצשהיאבאדוותויעדהקומוניסטיתשכחיתהקיצונית.ימניתלמפלגהשהפכה
אתשעורר"גרמני-יהדוי"שם-נערויהבשםרטורמונדמדיהאנה-אמהאת

 . 1967-68בשניםומצינויםמיהדויםפלויןלשטיהרוהמסעמבעצישלחשדם

הקומוניסטית,המפלגהמןסוף-סוףשכפשרהשלימבורסקהשנקרוהשמחתומןאחת
מןמשתחתררבתהאתלראותחונהחיהעדושלהשאמאעלהשמחהחיתה

הזאת.החרפה

אנשישלנחלתםשהיההזה,האומללהפרקאתהיוםעדלהסלחולשאמיישאך
גםהיהאפשרכמובן,הקומוניסטית.העריצתובשנתואירופהבמזחררבים mר

מעלוםנגעו;היהלאפיליפוביץ',קותלהסופרשימברוסקה,לשזוגהבן . mאח
ממנהיתורראוישהאוסברהשימברוסקהלשעה.לאאפילומפלגה,חברהיהלא

באדםשנהגהכפילכבדוו,עשרכהבספרפיליפוביץ'אתהנציחההיאנבול.לפרס
קארהלוווקלאדםשלה;נובלפרסאתהעויהדלפיליפובץי'הארשון.בעלהלוווק,

אדםאזרחי;ואומץאצילתושלדוגמההיהפיליפוביץ' .שכתבהשיר mשוכל
 •שניהם.אתכיבהדהיאומלשין.קומנויסטהיהלוווק

הצרפתיתהפינה-שטרנפלדצביקה

שבדןפדנסואהז'אן

קצרזיכרוןישלעננים

עזהדוחשמלתלהחיתה

 ם:~י.ע#~פ;רים ת;ק~~~ת iלרא ם:~~.ע
האדמה.עלללכתשנבתדההעידסביבההאדיר
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 ) Jean-Francois Chabrun (1920-1997שבחפדנסואהז'אן

קומוניסטית,ולאםפלרמנטחברשהיהפלויטיפעיללאבנולד
סבו.אללהגיעלנכדוזערהטרוצקימשפחתאתשהסתיהר

קומוניסטכך),בשלנאסרהמלחמה(ממןאנטי-פשיסטהיהשבח

בעיתונאותבעיקרעסקהשנייההעולםמלחמתאחדיוסודיאליסט.
 .בליציסטיקהוובפ

נחמניעירית

עבודתכתבה .ותרבותהפוליןתולדותעלמרצהספרות,חוקרת-נחמניעידית

לביוגרפיה".הגיוגדפיהבין ) 1957-1880 (מבלזרוקחאהדן"רביעלדוקטור

המכולתחנותסביב

אבאשל

עלסיפוריםשלושה,בחזקתאלפי:יוסי
 , 2014ד mהמאהקיבץוהצואת ,הדךר

עמ' 277

בראשהוא-פורהומשוררסופר-אלפייוסי
מדורני),בואס(אבוסיפוריםמספרוראשונה

להפתיעלמתוח,דרמטיים,מצביםלתארהמיטיב
היום:;ני.שכאמאמיןאלפילהצחיק.-וכמובן

שיריהםהאתמלופעציבעדוהמחר,סיפוריהם
המחר.

וגםרבות-משתתפים,הופעותבמאיגםהאואלפי
הסיפורים,מספריפסטיבליאתלתבלהידועשחקן
הנהדרהמשחקבחשוגוברת,לפופלוריותהזוכים

שלו.
להציגמצליחהואובספריובשיריובסיפוריו,

יהדוישלובראשונהבראשהמיעוט,תרבותאת
בעלתהישראלית,הרובתרבותבשפתעיראק,

המערבית.האוריינטציה

נטעוהרגלומנוגדים:עולמותבשניהאולמעשה
מוסיקהאהובהאוהמערב.בתוכניוראשובמזרח

אתמטייחאינוהואמזחרית.וגםקלאסית
עלהחברתיותהבעיותאתמניחהואוהמציאות
השלוחן.
ביןהקוראאתאלפימטלטלהנוכחיבספרו

מדוחיםומפגישמנוגדים,עולומותתרבויות
גדל.שבההעירתקוה,פתחרקעעלומערביים

במעבהר,הקשיםהחייםאתמתארהאואמןביד

אשכנזיםלביןעיראקיםביןהמפגשאתובהמשך
אבא:שלהמכלותחנותסביב

גאלוהמשכנותמגיעהשמןיעקבהיהבקור"מדי
לשי.אבאלשלמכלותבדרכוקיש,חרובלמעלה
בדיקו .בחרוףכמובקיץמההו,ז'אקטלבשו
במרכזםיהמישאובכיכרהעשןוכמושעהבשעה

שהקימומאזעשהאתוהעלתקעושהיההעי;ר
 .) 50(עמ' "".לעירהשישיםבחגיגותאתוו

הסברסהואהצברפרי-הספרשלהעטיפהציור
העיראקי,התמרפריאתבתוכועוטףהמונ;ו

אתעוטפתהישארליותהאםמסר;בחובוונושא
עיארק?יהדוישלהעיראקיות

אנקדוטות-סיפרויםמחזורישלושהכלולהספר
הוציבוריהאישיחייוסיפוראלהנקשרותמהחיים

משחזראיתי","אניהראשןו,במחזור .אלפישל
ילדותושנותבעיקר-קורותיואתהמחבר
הקשיםהחיים :אישיותוהתגבשהשבהןונערותו,

שהסתירהסבתו .תקהובפתחמכןולאחרבמעברה
מקוםתופסתאצרה,אותוהוביאהבשמלתהאותו
שלו.ההיסטוריבזיכרוןמרכזי

משרטטהמחבראיתנם","אניהשני,במחזרו

המתהוהוהישראליתהחברהמןודמויותמצבים
אתחושףהאועורבים.מיהדויםגלויות,מבני

ערביהודילגביהישארליתבחבהרהבורות
שלמהתייחסותועזזועומביעשלהם,הוהיסטוריה

שנתלההיהודיעדס,לשפיקרמלהעירייתארש
לישארל,נשקמכירתשלשואובאשמתבבצרה
בקרבערביהדויעלהידעהאוכזהאםערבי.כאל

 .תהוההואהקיר?"אזובייגידו"מההמנהיגים,

בבגדד.ישראלשגרירלהיותהואאלפישלחלומו
שליםיהפומבגעגעויהםלנוכחמתעדודהאו

עלחרטההמביעיםעיראקיםאינטלקטואלים
אמנם .יהדויהכלפימלודתםשגילתההאיבהיחס

שיכלויםהאלה,האינטלקטאוליםאתלעודדחשוב
האחרת,עיראקעםעתידיתלהידברותגשרלהוות
לנוכחאךתקום;כאשר
אתהפוקדתהסערה

בה,הניגרהודםעיראק

הגשמתאתלדחותמוטב
החלום.
"שיחותהשלישי,המחזור

פרקיכלול ,עצמי"עם
חושףכאןנפש.חשבון

אותהרהוריואתהמחבר

פןזהונפשו.חיבוטי

רוכבהוארגיש.אישי

כלעלאופן,חדעל
לואיןמכך;המשתמע

לסמךו,מהעולמיעל
וכוחו.כשרונוהוא,מלבד
מלאכבלוןמרגישהאו

עלונופלבאוויר"מסתובב-דפנותללאאוויר
חשבןו .) 273(עמ'צורה"משנהנחבט,הקרקע,

בחייומדימקודםלטעמינערךהפילוסופיהנפש
שלמותחששהואלמסקנההמגיעהמחב;רשל

מחזורהואהזההפרקוהערים.הטוביםחייולגבי
ומעניין.עמוקההרורים

עדייןהואואלפי,שלוחמישההעשריםספרוזהו
הספרותרבותית.אמנותיתבעשייהכרימוןמלא

המעוהראישחיישלמרתקשרטוטלקוארמעניק
 •החברתיים.גווניהעלבישראל

 •אלפ•וס•

שלושהבחזקת
הדרךלעםפוו•םי

גבאיצבי
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 . ....................ריינרטרפי /מאות ........... 1
דירה

במימיטלטלותספינותשתי-לצדימתהפכתלסדינים,מתחתאתבלילותבעולם.איתינודדתאתבת~ישהשתכנתמהרגע
כפותעללדרוךשלאנזהראניצעדיאתעושהכשאניהגופיות.מכליותרללבצמודהלבגדי,מתחתאתהימיםבמהלךמפרץ.
אניבשמשהשליההשתקפותמאחוריפתאוםקפהבביתייחודחסריאביבייםתלבצהרייםיושבכשאניהקטנות.רגלייך
איךבן.מורגלשאיניבתנועותלחייאתמותחמבפנים,שפ:rכיאתמחמםחיוכךלשלי,תוספתהארוךשערךפנייך.אתמזהה

איקיאהכלאתלךאקנהאחר?לגוףדירהלעבורבקרובחושבתאתהאםמקום?מספיקלךישהגדול?בגופימרגישהאת

להישא:רתסכימיאם

מהרעשעודלפחדלא

הרכבתשל

 , 2014פרדסהצואתמלכוד,תכהן:שירה
עמ' 92

 mהמשורשלהראשוןספרהמלבררת,את
לקראומומלץכהן,שירההפלסטיתוהאמנית

אחריו.הבאאוהחמישיהשני,ספרההאוכאילו
שיצואתשירההמאפיינתבוסריותבושאיןרקלא

אלאהעכשווית,תרבותינושלהמהוססיםמחלציה
ונוקבתברורהאומירהגיבשוניכרת,בשלותבויש

מאזמעינינושמוסתרמהכלתצואותיה.ולעעליה
נחשףים mונשלוויםחייםלחיותבמטרהילדותנו

קיומםאתהמלוויםהואימההפחדהבנייתמלואל
כלעםלקוראלהזכירשאופיםהם .השיריםשל
חיהאושבההפדרוקסליתהמלכדותאתשיר

 , mלברנוטההאדם , mהמשורמניחהושממנה,
פיעלהחיהבחבהרלחיותכדילברוחלומדאו

הרעו.הדם,מהכיעור,דעתהלהסיחכדימוסכמות
בתעחהמגדיריםאלהפרקים.שלשוהבספר

משתפתשהמשוררתפנימייםתהליכיםקוגניטיבית
אשמההתעוררות;-תשוקההקורא:אתבהם

מתואריםהראשןובפרקמרחק.-סוףפחד;-

אמונותאותןכלאתמתארהשניתמה, mילדחיי
אשמהמתוךהחשיבה,נגחןלפו mשהתמות
מצואוהשילשילגדילה,המתלוהופחדומתךו
אתלהכילהמתאיםהמרחקאחרבחיפשומפלט
המנוגדות.הראשונותהאוריינטציותשתי

ראשמרכיניםאינםשהםבכךהשיריםשלקסמם
מהםאחדבכלוישליניארית,חלוקהאותהמלו

מרחק,ומקצתאשמהמקצתהתעוררות,מקצת

במלאוו,כאןשמובא ) 10(עמדואביב 4בשירכמו
בתים:לשלשוהמחלוקבכדילאאוף

א.י~לי~טו;ס ry י.צ~,לזז?.הריזב~תד.~ח;ב,יךיה~ל ה~~
 הJ~?תויה ry ~ ry ~ודך~עים ;rכלרמרת,יו ryד ry~ד~~נים
 ;~ח;ך~~קרםלףירת

ע;;ך ry~ת?נz~מי?לט.ףמן~;ן ,ז~ך~הדעים ה~~
לייש.~ע.ת~ר;ך b ~~ערד~אלויע~;ג ryב.zלשב ryלן

נ.יצים~~טיליםחי;ם T~ך iJ?קךקורקשיב iJ ?ן~;ן
 ;;ך ryד~~דת לz.ב~~נץ,rכןשרת;

 ה~~ ר;מ~z.ב??ד~ין~ל 9 ~לא שi~.טסיני~פע.רלקך

10 
 382גליון

לאשהואובגללריפJהחמודהאני

לו.ישזiער~ :וב~לל Tלי~י~~ל 9 ;
 ש~~כזב.שרהוא ;~גרתר:נה [iערד

מעטשםהואנאשר ;משמעות

סךו~רתע; , tז [iרר. i- ~~ך~;ק T~יי
 ן;~ן~גיב.i] z ?או~לא ;מת~ךקרת

 ."ף~ ryב.zלנשי~הלוךןזרת

הזמןבממדנצורתהמלכדות
לרצףיתאיםלאלעולםאשר

ראשוניותאלהגעגעוהאירעוים.
זיכרוןדרךבעברהתחושה

יכולתהואיהאיקליפטוסריח
הראשון)(בביתחלומותלהגשים

(בביתבעתידשימומשעונגעללמחשבותהופך
מרחקבשלהשלישי)(בביתמוחמץאךהשני),
טיפשות,דמיון,חוסרצפוי,בלתימהווהשנוצר
המגע-חשובשבאמתמהשלשוכחהדאגות

ביטוילידיבאלמימשוגעגעוביןהחיבורהאנושי.
המוגשיםהשיריםמספריבצרףאםצורני-חיצוני,

שבהםהדיבורייםבמשפטיםאו ,-68-1מ

הדוגמאותבאחתהמשוררת.כללבדךרמשתמשת
בביתלמשלהקרואייפגשבספר,לכךהמרובות
עלהמכווןנורה',של'שירה 18שירשלהראשןו

"נ;רהשלהספרותילמיתוסהשלוייםהערתפי
 T :) 26(עמ'איבסן"להבריקהבובות''ביתגיבורת

" ry י.ד~~א;ר~ ~ t2 זכהע.י~;י~ת~דר~~ t2 ל~ר~
:ש. ,;ליח~~ ס~~~~ך;ת:ש.זז!.~~ךזכ~~ק;מרת

~~:ר-אךזו~~ר;תי;ץ, l ~~ש;קן;ד~ה.~~ך~ב;.ק
 ."ה:~~~

-הקלונעווינאי","ולס-
ילדיםספרותבונו","ג'יימס

"ישו",-דתותמי","עמי-

"שוקולד-ילדיםמאכלי
-הפסיכולוגיהמתחוםלבן",

אחר.תחוםכלאו"פרויד",
לשקףמתכוונתזוכתיבהדרך
שהעלתהמיצגשלמגמותיואת
בחיפה,המנהרה'ב'גלריהכהן

המתארושדאן,מרסלבהשראת
שימושתוךהנצורתאמנות

בחפציםאובאובייקטים

משתמשתכמהוויומיומיים.

תרבותבמושגיבשירתהכהן

ובכךהמקורי,מהקונטקסטלנתקםבמטרה
המקובלתהחשיבהאתמשמעותיבאופןלהרחיב

כינראהשבובעידןבייחדושירה,היאמהעל
האפשריים.ביטוייהדרכיכלמצוו

שיהיו,ככלמכובדיםהאמנותיים,השיקלוים
עלבאיםאינםהםאךהשירים,בכתיבתניכרים
המובעיםאמיתיכאבספונטניות,מקוריות,חשבון

התרשמתיבעיקרהשיר.נצורשבוהרגעמנס

לומגע.למבעומהצרוןמהםהנשמעתמהרכות
השיריםאותםכלמתךו ) 87(עמ' 65שירלדוגמה,
שאהבתי:היפים

שקרובמידעבאמצעותמעושרתהדיבוריתהשפה

שלמאפייניםבפירוטכאן,לקורא,ידעולוודאי
פונקציהבשירממלאזהמידעשונות.ארצות

הקוראהופךכךהמוכן.מןלקוחהציורית-דימויית
במסרהשי;רבנייתשלהחוויהמןלחלקאפריורית

למרותמהקיים,אכזבהשלקבועיותראופחות
איןובבחינתל~נ;תהתרבותשלהמאמציםכל

בכלהמשוררתיוצרתכךהשמש.תחתחדש
המלכדותשלמוטציהשהיאאחותמלכודתשיו

התרבות.מןנחתאישלהמוכרתהאדכיטיפית
הפרט.שלמאוויואתתספקלאהיאלעלום

מוכריםבמסמניםהמשוררתמשתמשתבכדילא
המחיקהמתחוםאםבתרבותנו,בחלצאןנכסישל

שלמהרעשע;;ךלפחדשלאהחליטה"היא
עהי-כששקכילד/ה-א;ת;ךהחריי·י.שתמיד:הרכבת/

~,Jלרמ;ת.ז". ~ ry קי/r · =~רי;ם·ו =ךחרק;ת =~רצ;ת, ל~~
י~ים 1= ~זז?.לא ;ת;ה;ב~ךעוג;ת-~~~תו~~נכקים

 .11 ת~~~

ריזז?.ז·הךן~ףה ב;~~~לשב ryלה~~י~ההיא
~לךוקפץ, ה;~~lו, ה~י?zז~ן~~ת ;מ~~שוט;,

i] ~.11ים. 

?ד~יןך~~ףהן1ט ry ~~זeקט ה;~~~~ת ה~?~היא
 / T/ ~ך~~נר~רף~תזז?.היאןד;ןףךר
קטן,גוףככ;הא;תהלזכרשח~בי;םידעההיא

vבשמלה:לב;זT •כ~תtמאאלגנJ1 ל'עצשמרחףT ;מ
:i לiחל' n ללT הכלכשמסביב_". 11מא 'גברה ·.חךך"של
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שלמניסיונוללמוד

מטפל

חיהתרגוםחבולים,קשריםאייגן:מייקל
 , 2014כרמלהצואתפכל;ועומיתשטיינפלד

עמ' 279

חבולים,קשריםשלהעבריתלמהדרוהבהקדמה
כלעללפסיכאונליזהאייגןמייקלהמחברמדוה
הצמיחהעלוכמטפל;כאדםלושהעניקהמה

הביקורתחרףשפגש,האנשיםעולהאישית
מבחינתעבדותם.דורכיעמיתיועללושיש
לגישהמצפההאוהפסיכאונליזה,אלשלויחסו

החיים,תחומיכלאתהמקיפהפסיכואנליטית
אנשיםביןיחסיםעותיד,עברמחשבות,רגשתו,

 .שירהספרתו,אמנתו,דת,שלהם;הענייןותחומי
עוודפלויטיקה,היסטוריה,פילוסופיה,צירה
שבספר-העריןוביניהם.ההקשריםלכעלעורה

ישהמזינההחוויהבתךוכי-חבוליםקשרים
אפשרטארומטיתומחוויהפגיעה,ישנהערל,גם

אךחדש.אוינומקוריאינו-מעוילדברלהפיק
הנחהמתוךיצורשאייגןהנפשות mכשלהתמונה

לשםחיפשווכיווניעריונותרבתמרתקת,היאזו
החוויהלשהוניגדויםהגווניםכלבתךוהתפתחות.
מלאתו.נצורתהאנושית

הפרוידיאני,הזרםעםהנמנהפסיכואנליטיקאיאייגן,
במאמריםאךזו,להשתייכותוהתכחשלאפעםאף

יותרבמשךשפרסםובספרים

זוויתמצאתמידשנה,משלושים
המטופלהמטפל,עלמשלוארייה

האואכן,עצמה.והפסיכאונליזה
וצריונלי,שיטתיתיאורטיקןאיננו
רגילהלבתיביכולתניחןהואאך

סמוייםנפשייםתהליכיםלזהות
במרכזלוהעמידםשלויים,או

לנפץידועהואההתעניינות.
אךלכאוהרונכונותטובתואמיתות
אלהאתלוחזקלמטופל,מזיקות
עךרחסרתונראותשטחישבמבט

אותו.לקדםיכלותבהןישאך
ונאמןמסוראייגןמייקל
שניםאצלונשאריםהםלמטופליו.

בהסתכלותשינוישלגווןלכלערניוהאורבות,
מעט mבניסאוגופובשפתעצמו,לעהמטופלשל

בתוכושחליםלשינוייםכןוכמוהרגיל,מןשונה
המעגלשבההנקדוהאתלמצאונחושהאועצמו.
אייגןלהיסדק.יכולהמטופלנמצאשבוהסגור

אותעצמואתשבחןכאדםהמטופלמלומתייצב
מעוררותשבאישיותואלהות mוכלעומק,ותיו mכ

 .ותקוהואמוןביטחןו,המטופלאלצ
רגשות,שלאייםממיןמורכבשאדםמאמיןאייגן

אלהמחוויתוחלקתוחושות.מחשבתוחוויות,
אופילולהתחרותביניהן,פעלוהלשתףיכלותו
הרבהראייה mמאפשכזאתגישהלזו.זולהתנגד

הפעוליםהכוחותלהבנתעומוקהבה mיותר
אייגןהקיימים.הקשייםלפתרןולוכוןובנפש

סומקרוני

המקוםשלהפואטיקה
סוסיםבמרוציהשני

~יד ,י~;קליא;~ךז:ור~ה,
~רנ;ימ;תר??ירן iJמר~כרת

 ד~~?~כאד
 .סוסכראששפסל

:· .. · -: 

דעהלאהתחלהע;נה,אניזוהי,
 T T T T :- •:;ן n ~~-;?~יד

~יקךט,פ;רד 7~א אל~?~
עליושהמרנוהסוס

-:· • -: T T ו

~tקי~ה~~רזכקס~ה
ראש;ן. ~י~ח.קt~ןה

לאתרכדייות mויצימחשבתיתגמישותמגלה
אותהאישיותהתפתחותאתהחוסמיםהכוחותאת

ברמהזאתעשוההאואותה.לקדםהיכוליםאלה
מהססולאהוסימבלוית,הדימוייתוגםהקונקרטית

ביןלחבראו mאחאוזוחוויהשלהקשרלשנות
כברקשורות.אינןשלכאוהרחוויות

מדגיםהאובספרהראשוןבעמוד

והחזןוהפירוש , mהניתאופןאת

רגשתושללהתפתחותםבאשר
הצרןולעמדברהאוערויונות.

מברכיםשכלונוצרןושהאולנצח,
ומאפשרלמניעהופךהאוכיעליו,

אוומרמסייגהאואבלבחיהר,
המקייםלרגשלהיתויכלושהצרןו

שארחשבןועלעצמואתרק
לגבימה"אךהאישיות.חלקי
עדעוהרעדוהמצטמצמיםחיים

חנוק?קשראלאאינושנותרשכל
כאגרוףעצמוסביבהמתהדקצרןו

וממשיךלהיפתח."יכלושאינו
שחוהלחורהוופךשלו,בדחיסותולכדולהתהדק,

 .) 42(עמ'הזמן"שחלוףככליותראופלדחוס

פעםכתפילה,פסיכאונליזהמגדיראייגןפעם
כזאתהגדרהלככחיפשו.ופעםכמדיטציה
מכתיבהלמטופל;במינהמיוחדתדרךמכתיבה

אויכותן.השתיקתומשךאתהדיבוהקצבאת

המועדעםלמפגשמעדוהלאשלההכנהזהוי
להביןהעיקשבניסיונוהמטפל.שלמעדוהולא
מהתואותהמטופלאותכמטפלצעמואת

צעמיתלחשיפהעדיק mמאייגןהפסיכאונליזה,
הפרידהעלמשפחתו,עלעצמו,עלפרטיה.כלעל

שנתיים.בןפעטובהיתוולעבדוהשיצאהמאמו
דאגתלעבנפשו,זהבמקוםשנצואהקעראת

הומטורפתהמחהרהמטפלתלעאביו,שלהיתר

:· \ :---l-:. 
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ציפהמהרבה,בכנותנוגהכאדם .לושחיתה
בתחילה,עשבר.הפסיכאונליטימהטיפלולקבל
ירתהמלציחלהיותציפהנעורים,ראוותנותמתךו
הבגרות,עםהשני.המיןבעינימשוךירתהמקובל
זאת,לעשתומסוגלהיהשכנראהאחהמטפלאלצ

ההמשךאתהחיים.משמעותאתלחפשהתחיל
ילדים,משפחה,עצמם,החייםעיצבוההתפתחתו

בעברלואבהוהולחיותלוגרמואשרהםעבוהד,
יולכושאחריםכדיצעמואתחשוףהאוכאוב.
שלו.מניסיונוללמדו

מקריםמאתוםאייגןחשושונלואם,ביוןבעקבות
בחיפשומתהדריםומטפליםמטופליםשבהם
"חלקבתעתעוים.עוסקיםלומעשההאמתאחר

לאנעצוהפסיכאונליזהנגדית mהחבמהתגובה
משקרבפחדאםכיגרידא,עצמימגילויבפחד

עוטההאוכאשריותרעדוהמסוכןפסיכאונליטי,
 .) 69(עמ'האמת"אחרחיפשושלתחפשות

עלומם,כלהיאשהפסיכואנליזהמטפליםגםישנם
ישנםך. mומגלמחרנחשבלהמחץודברוכל

וכלהיחיהד,האמתהםדבריהםשכלשבטוחים
שישאישיכאויבמוגדרשונהבאופןשחשובמי

עוסקיםאחרמסוגמטפליםחרומה.עדאתוולרדףו
פשרנות,גביעלבפרשנותבביתוגםבקליניקהגם

ביןקשרכלשנלעםעדהמציאותאתומעוותים
הראיונותבאחדשניתן.להסברהמקוריתהחוויה
דברעושההאוהטיפלוישבמפגשאייג,ןסיפר
 mאוגשלוההקשבהאךמקשיב.הואויחיד:אחד

המרבילדיוקלהגיעכדיפטריםגביעלפרטים
ליפלולאוכדיהמטופל,שלהבעיהמקרולהבנת
המסוכן.השקרבפח

הוספרביותהמסקרניםעריונותמלאבספרדףכל
 •שווב.שובחחרלעיוןראוי

אזיחמןרזברט
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1 
פרפריםלהקיא

מילה,בליברית,בלילובינסקי:דנה
עמ' 74 , 2014עובדעםהוצאת

נתקלתיהספר,אתהפותחבשער , 24בעמ'
מכוונתהיאכישחשתימפושרת,באזההר

לכתוב:גםהמתכוןוכזהבייחוד-כקוראאלי

~ת~רעוק.ל; tP.iJו~ע,לי ;ןא~~~פו ף~~ iJ"~ע,לי
בשכלילרדתמאמץכלאעשהלגזרים".השירה

מבליהזההנדירהספרשל:ותהומותיולמעמקי;
המשוחרר.במעופולפגוע

עוסקהספר,אתהפותח'במעגל',המחזור
ובעיניאביה,עםהמשוררתשליחסיהבמערכת

הספרלהבנתיסדומניחהוא
עלוההמחזורמשיריכולו.

יחסיםמערכתשלתמונה
נעיין,וסבוכה.ממתגת

הפותחותבשורותלדוגמה,
במחזורהשניהשיראת

~הt;כפור ה~י~"- ) 9(עמ'

האכ~להואנינינו:היה
למדתילריח;ןכש,איתי
 •';םיר~ר~ TTלסקיא: ;,ז;א
שכנימתואריםאוביההבת

עיכלומערכתשלקצותיה
בזה,זהסבוכיםהם-אחת

אלזה.אתזהומשלימים
בלתיכאבנלוהוהסביבות

קפדו"לזp~ק;~ים ה;~~לי~לע"הוא-נמנע
שלמכבידה,ממולכדת,תערובתומתקבלת-

~ין י~~~תחחדיק"הו;א-ופגיעהאהבה

מקום ".הןז::.סאזץ.ר·:נ;רזכלף/זpל;א~רל!~י q~ל
~ז:וי.ט~~"-המעגללצורתישבתיאורמרכזי
וראיתיסביב;יהבטתיבמעגל;עמדתימאר;
לותנועת ,) 9 •(עמ~ : 11לזץ.~א i ~ T-ת~ •כק Tם;"~נ;רא

א;נ:ןי~ךר Qהוא-:;גיב; 9נכ~כז:ורי 9"ה-הסחרור
t;כחךרהוא ;;ביג;:כ;tא;נ:ןיt;וחכרז:וי- יג;:יג;:כtכ;tה

עלומה rבמרכעומדהאב .) io(עמ' ";ביג;:~
אתטועןסביבוהמתמידהוסחרורהילדה,זiיל

בלתי mבככולוהפותחובשערבמחזורדמותו
השאהביןביטוי,לידיהבאארכיטיפי,מוגבל,
שי~ימחיתלוויתן'שבר-הסמליםבגושד

תניניםשחורה,שמשיעהעבימשיח,פיל,
באופייםגםביטוילידיבאהדברועוד.לבנים
ציפורים,ציד-למשלהדימויים,שלהקמאי
הים,אתהמכריענהרכלבים,קורקבניאכילת

ועדו.הפנלופותאלהשבאדויסאוס
הפותח,במחזורלובינסקימתייחסתאמהאלגם
שלב~לומתקייםביניהןהקשרכידומהאך

האםכינרמזואףהאב,עםהכובלהקשרמעגל
אורכיטיפיים,פרסונלייםדומים,תהליכיםעברה
::ז~נלו~םרי~יר / \':f~ל Q"לא-אביהמול

פסגתאלנאחiונפלט·ח"הומנכלא;,כשהגשם
נזרע;מtפה-לא;ט-,טש-ספ~נהשבר~ ·אד:,;ט

 1fהגיוtדה~ם:אל Tורנtכ; Tאת T~ם oמפלאבי/ן' Tלש

לשחררמ.בקשתtכקי:לוב~נ•כיחשת~ ,) T 13(עמ'

 ~ r =·ב,נ.לו-:ר~

בריתוכלי
מילהבלי

i't! 
 •'"'"»ייי;~··:.:~

12 
 382גליוך

א;נ:יךה tp ,ץ~"-הגבריהמעגלמןשתיהןאת
רקמות;לשמדורהממנהשמנעולאלמנה;

שתתאפשרמנת Tעל:- ) 12(עמ' Tאהבiד~ן Tמרכ
~ל~מק חכ~~"-ביניהדנשיתזכריתסוףסוף
ע;מ;ךעברשב;המק;םאל;ק mנסעיערעבי
א~יח;נה VJלאר•:גזעם/ Tבת;ך-עצים-שבויים ; i:ש
ועד,,זאת .) i2(עמ': ·",~כחדר~ל י;~~ר~ת

וחיבורקרבהמשאלתשכולובשירנחתםהשער
סגל~;ת"נס;ף-הונשיהאימהיאלמחדוש
ן;ק;ם .-א;ד;תער!ששירהאמה;תלנושר;ת
חמניתע;דא;תנו."תעידול~ול;ך.להנחדלשנר

 .»-16(עמ'שתדהה"צבעיiםנצע~ת 1ז1חל;מרת
אלמובילותועצ1מתו:האבעםהקשרסביבות
~ר~ס;ת~ל"ר~רסו-הנפשייםהמבניםערעור
~גו~י;ם:;ניע;זקיןר~יזל~רז;ר~;יב~~יו ב;~~ס

תנועתומתפתחת ,) 1(עמ' "ן:~ל;ינ:ן;יו~רךג;ת
עומקאלהארכיטיפיים,המחתרתאלסחרור
דווקאכידומההשיגעןו.סףאלמדוע,הלא

הילדהשלדרכההנההמתוארהסחרורהעמקת
ק mלוהתהפרסונלי,אביהממלחצילהשתחרר

בעשותהסגור.כמעגלסביבההניצבתמדמותו
לידיבאהאמrדחיקאללשובמשאלתהזאת,
הארכיטיפית,האםחיקאלכצלילהגםביטוי
המתחיליםוההעמקההסחרורהגדולה'.'האם
-כלווהספרלאורךנמשכיםהפותח,בשער

בתערובתמודעהלאשפתאתכותבתלובינסקי
ויופי.דיוקפראות,שחררהשל

שלחדירתהלעומקדוגמאותשתילהביאאבקש
שכבתואלובייחדומודע,הלאאללובינסקי

יכי'אתעצורתאיני'הלילההשירהקלוקטיבית.
~ת:;נינ;ע.~ת"~ז;פיבשורותמסתיים ) 61(עמ'

::זלכה".ז;ו~יiת~ךת, iJח;ר~ת;ך::זןהות; ן;י~~
אתלמפותניסה ) Neumann , 1963 (נוימן

ביןהגדלוה.האםארכיטיפשלהשוניםהיבטיו
שלדואליותמתקיימתבדמותהכיטעןהשאה
מעניקהשהיאכפיממיתה,היא-ומוותחיים

קדומה,שפהבהיותההעברית,השפהחיים.

להלןזו.ארכיטיפיתלדואליותעדותמספקת
ששוןאבןמילוןפיעל 'ר;ק'המילההגדרת

הדואליותבאותהנוגעת "לובינסiלי ;) 2003 (
בורהמת,אתבושטומניםמקום . 1 "-בדיוק

כינוי . 3בסלע."חצובכוךאובאדמהחפור
"משנפתחחלדה:בשעתהנפתחהאשהם mל
iJ ל<~ידק.~דrד'ז.."(אהולו!ול::זלך"~~אי >ד(". 

 ) 63(עמ''זאב'העוקבהשירמןנוספת,דווגמה

המקס;םחדותאתשוב;לינקרקלינק"שוב-
נוימןס nמתיי"פה·הסבאותולחלב":רםהך;קח

 ) blood mysteries (הדם''תעלומותלשלושת
כרוכותשלשותןהעתיק,העלוםאתשהעסיקו

דםמסתוריןהנשיות:שלבטרנספורמציות
מסתוריןלאשה,ילדהבהפיכתהכרוכההווסת
לחלבדםהפיכתומסתוריןלעונהדםהפיכת

אם.

שלשיריהממועניםהשני,השערמןהחל
אינהשזהותםאשהאוגבראללובינסקי
לסבתה),הממועניםשיריה(זלותנמסרת
הנהשירתהמחד,-מרתקמתחיצורהודבר

והיאמודעהלאמעומקהעלוהפנימיתשירה

בלבהומאיד,ךהקדומה,בשפתומשתמשת
עםבין-קשרליצורהמתמידהניסיןועומד

כתוצאהזולתה.עםוביןהפנימיות,דמויותיה
אינןנמעניהאללובינסקישלפניותיהמכ,ך

היחסיםמערכתשלהגלויברובדעוסקות
שביןבמשותף,לעתיםבתפר,נוגעותאםכי

חמלהמלאתהכרהבווישהפנימיים,העולמות
לא 24מעמ'לאזהרהנאמןוסערה.כאבשל

כלכמעטהגושדתזומורכבותלתאראתיימר
השורותבציטוטואסתפקבמלואה,בספרשודה

 ;נעשה"מה-בספרהשניהשעראתהפותחות

 ~התקרהנת;ןהלילהדת mוערופהשסוסה
 T : • ~) 19(עמ'הלשם"לנהאתזל;ג;ת 1יעיני

שלפניותיהשבין ..בהבלדיtכ 1להבחימענ~יז
דומהגברים.אללפניותיהנשים,אללובינסקי
והגברי,האבשלהמעגלמןלהיחלץשהצורך

כשעדהבלוטיםוהנשי,האםאלוההשתוקקות
לובינסקיכאמוד,בהן.גםנוכחים-הפותח
ולעתיםאהבה,בחמלה,המיניםשניאלפונה
בלוטתנשיםעםאולםארוטית,בתשוקהאף

אלבפניותיהואילושלה,הקרבהמשאלת
גםדנותפעמיםשזרדהאהבהבאריגגברים,

וריחוק.מאבקקונפליקט,שלחוט
לשפה.ישמשמו,שעולהכפיבספר,מרכזימקום
אמביוולנטיהואהשפהאלהמשודדתשליחסה

~ליבוך;;ץ~יר::זז;פלים;זכ~ה"::זז;פלי;ם-
יפ;האחתלחלשנמה;את"זובכלהז;ההדנוי

נגקוההתנו!ך 'שלנצן;של;ך Tמאח;ךי-·העגיל
• • :-'' ',' ' T T '." ' : •: : -T •, : -

ב;הזההרגעאתנמד~קשמנידהאחתהדנ;ה

;אדת·מתז iהשפ ··:) 37 "(עמ~לתנ,ע;,"נהפ,ל iהק
 ה~ז:: ת~כ;t~ג;:ו"-והחוויההעולםמן.דה·כמפד~

הנחר;ךמדא;תלששלמיםמל;ניםהתלולה;,
-: : ·.. :- .) 41«עמ'ז;פלה~' 6~ריח ת~;ט~

לקיוםלובינסקישלבכמיהתהלהבחיןניתן
בכמהאשד-המפרידההשפהמןדד mמש

הנשי,עםבמיזוגלקיוםמקבילהואשירים
"::זלב-הגדולההאםחיקאלחזרהגםלועתים
 ה;~~:;נק~הנזק;קגו~ן~ר~יע;ת;חד י;~~~
(עמ'~נ:וי~ה"~יכו~תל::ז~ק;תש;קקיםן ry~ךי

~לי~רית~לי ך;:ל~?בא;~ז:וי iP נ;:"או .) 16
שמלטפים;נשםהעדרהאתללטףבעת;המלה
(עמ' ~ 1 ה~~רנ;:••/:קס~~~זקח~~;ד:~ל.ד TלזP.ר~ש

העדרביןזיקהשמתקיימתכשםועדו,זאת .) 34

ביןמקבילהזיקהמתקיימתהנשי,לביןשפה
שידיושכלהשערשלשמוהגברי.לביןהשפה
מתוכואדונה'.'מילההואגברינמעןאלפונים

אח;דחברפעםליהיהאדנ;הנמלה"נשבעת-
 ..- .. :) 46(עמ; ";כ;זהכוסאתלעב,ת:רצח
ישהשפה.עלמוותרתאינהלוב~נסק~כי':דומה
עליה,שומרתהשפההשפה,אלתשוקהלה

להבעה:ניתןהבלתיאתלהביעלהומאפשרת

לכףזכ ך;~~~לב;א~ע.תך;~ה י~~ ;ן~יכ;t~"~גו~ה
(עמ';:זזpמתר"~ין~ק;ם 1~~רי ת;ע~~~~לק.ד
לשבמתוהנסקילובילששידתהלתחשותי, .) 32

המיללוישביןלקתפליקטמדגשפתרןומציעה
ומדויקת,רהטוהשפהבאמצעתו-מיללוילבלתי

~ 
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המשוררשלדיוקנו

כקורא

המשווה,קוהואהגוףיצחקי:כ.משה

עמ' 96 , 2014לשירהקשבהוצאת

מציבהחדששיריםקובץשללארדהצראהכל
כךמשורר.שלהפירטיתזהותובעיצובנוסףנדבך
שלהשביעיספרר-המשווהקוהאוהגוףגם

יצחקי.משההמשורר

שלדיקונוהואבקובץהמענייניםההיבטיםאחד
ברביםמערלההקריאהמרטיבכקורא.המשורר
מופשטת,ארס-פאוטיתכסוגיהרקלאמהשירים

קיומיכנשואואףהשיר,שליסדויכמרכיבאלא
לגעתארכללאהיריעהקוצרבשלהמשורר.עבור
ואסתפקהנושא,שלוההסתעפויותההיבטיםבכל

שברהאופןעללהצביעכדישירים,שניבהצגת
לומקומההקריאהלפעילותהמשוררמתייחס
כללעבכלל),בשיהר(ארבשירתומרכזיכיסדו

(קרי,פואטיתמבחינהמכךהנובעתהמשמעות

כאחד.ררייתית mהשיר)בתורתכסוגיה

(עמ'קורא''שיר,בר,שנעייןהראשוןהשיר

למהותהמתייחסלכאורה,הגרתישירהוא ,) 86
רוצההיההמשוררהסתםשמןכפיהקריאה,

שיריו:אתשיקראו

קוראשיו,

 ,;ן;ר~ח;ךןשיר,נ~~עק;י 9ריזpל~דוד;ת ת;מי~?~
א;;ךלרסיtכילהת~פ.ץ ש;~.ש~טפ;תצ;נ~;תמלים

א;תי;ת ו;;~~ iJמק~ר;ת~הכף ;ל~גוף. r:;בנ;רה;ם
הל!בבטחנ;תמדחק;.להאירמסכרי;ם~לשצ;פ;ת;

-שיר, ~ק;;- ,ע~~נ T ,ך,;;ק ~;~~ 1J!~ר 6זpל •ס~;כל~דר
ק;ךא.

ברק;ענבקע,קררה,"משהרהשי;רשלסיומו
מהותהאתתמציתיבאופןמביעקואר",שיר.

מבחינתנתפסתשהיאכפישירה,קריאתשל
קורא-שי;רהיחסמהרתאתגםכמוהמשור;ר

עצמו.השירמהרתאתמסוימת,מבחינהאוולי,
שקורה.משהרכאירעו,כאןמצוגתהשירקריאת

שההתייחסותאףקוגניטיבי.אירועזהאיןאך

אירעוזהרר"מילים","אותיות"כאלהיאכאןלשיר
בתהוםבבשרו,המתרחשומכאיב,אליםעז,גופני
הקורא.שללברובחדריגרפו
הטוריםבשניר"קרךא""קוךה"ביןהמצלולזהות

משהראירעו,האוהקוראשגםמרמזתהאחרונים

כפלוה,כהלודהמצטיירהקריאהאקטש"קורה".
אמנםאחת.ובעונהבעתקוראוושלהשירשל

כשלעצמו,אבלהקריאה,לפניקייםהטקסט
חומראלאהיצירה,איננוהואומילים,אותיות
במימושו,רקנלודהאמיתיהשירשלה.הגלם
הצונחות""המיליםהנקרא,הטקסטביןבזיווג

רויגשויוחרשיולביןהשוצפות",ו"הארתירת
הבשר""קירותהגרף","תהוםהשיר:(בלשון

לפיכךאפשרהקורא-המשורר.שלהלב")ר"טחנרת
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 382גליון

תפיסהבעצמוומגלםמציגקורא''שי;רכילומר
גרידא,מיללויתהרריהביןמלאכמיזוגהשירשל

(כגןולשונייםתרבותייםממקוררתהשאובה
ערדו)המדעיתהכתיבההמיתלווגיה,הספרות,

 .הקוראשללוברגרפולבין
הקוראשלבגרפושמתממשכמשהורשיהתסיתפ

דמותהואהקוראשבהםבשיריםגםבצררהמופיעה

'קריאהבשירלמשלכךהשי:רשלעולמובתרך
בקובץ.היפיםמהשירים ,) 17(עמ'שיעור'להשאין
ארס-פואטי,ביסודושהואשיר','קורא,כמרשלא

הקריאהמהרתעלהמשוררשלתפיסתואתומביע
ארפרטיקלוריקריאהבאירועמדובר(לאבכלל

שיעור'להשאין'קריאהספציפי),טקסטבקריאת
עלילהמיןבהשמתרחשתבדיונית,מציאותמציג
שהואאףהעלילה,גיבורלמדי).(דרמטיתקטנה
הפרסונהאתהסתםמןמייצגשלישי,בגוףמוזכר
בתלבקשתקפקאשלסיפורקוראהמשור;רשל
זרגו:

שיעוולהשאיןקריאה

מו~ךת;,ר~לים~רכתבקצ.;ה~לולי tt ה~~ב:גית
tכ;כ;דפ;ןךז:והוא .א~~ ?i ~ל;הזpיק;א תpז.ק~~היא
ונבעת;ענגברעד~בחיןבקלפים;,ק;ךאכמ;

. . T ' --; T :·:ז 

ל;א~נית. ryמ~ך r:;בפ~יסוt;כ;י r:;~ס g;:r~~גיז:ות
איiששוםניזpנך~קאישו~י;ן ,ת.ק~;זהיא~בי~ה

~ל!וית;.~ק.רזנר~דיםביiש f ~קוריכק '~~;שלא
הלילה .1צבע;נינשפתיב;ג,יד~ןך;םמנ:ו~זP.טלחיה
 ו~~~~נית; iמכ ·~~ .עלך;הרת, .נבiווה~א ~;.;~
~~יוכה ה~~~.קז ~~ס~רץ- ·.~·~ ה~~ו:ז~סוקיסל~

~פ;ני. r:; ;בpז~~א y ~ 9זpנזpכף

~נשו~ת~ח~יר iJ ד;;א~ת~הנרנכ~ת,סרי~ה ;;ו:

רבד~נרתז;ילו:;הע;ך~ה ה~~ iJ ל~~ך~פ; .;י~;ע~~
בסז;,זpל;;ןטסם .fו~ ד;~כiJ t ע~~~

המתחילסיפור-שירארשיר-סיפורבעצםזהר
"אפקטלחיזוקכאשרזרג,שלריאליסטיבתיאור

פרטימצויניםהאידילית,והסיטואציההמציאות"
אלום,הקפה.ביתוהרגועה,הנעימההסביבה
הכלבקפקא,לקרואמתחילהשירשגיבורמהרגע
הקפקאיהטקסטמתוךמרכזייםמרטיביםמתהפך.

פלושיםכפרי")ב"ררפאשמדוברלזהותקשה(לא
השיר:שלכביכולהממשיהעלוםבתךרונשזרים
הממלאתהמכוניתשאבד,הסוסהאימתני,הסייס
אחתעלילהערוד.החורפיהכפורהעגלה,מקרםאת

לחלוטין,קוהרנטיבלתיבאופןבשנייהמתערבלת
שלגרוטסקיתצררהלובשהסייסוהיגיון.סדרנטלר
והופכותבזרזרנטמעותהזרגרבתהמשרתתסוס,

שלהמבוהלתמנוסתוזהרת,כפולתאחתלדמות
סרריאליסטילחיזיוןמתגלגלתבכרכרההרופא
הדוהרתהמשרתת)ספקהזרג,בת(ספקאשהשל

האשארץאתבחפשהמכונית, ~עלאמוקאחחת
השי;ראתהחותמיםבטורים .]![הצפוניבקוטב

הקפהמעל"כפוכך:השיר-סיפורגיבורמתואר
בחזו".שלהרטהספiורבכתםבפצענלפתת 1; ... [

שלבסיפורוהחולההנערפצעולאהספר""פצע
ופולשהאנשה,עוברהטקסטואליהפעצקפקא:
וברקעשלוהקוראשלהממשיגרפולתוךכביכלו
לביןהשירשבעולםהקוראביןהמפגשמחזהו.
מכאיב,חודרנימפגשהואקפקאשלהטקסט

הזדהותמתךורקלהתקייםשיכלוטראומטי,
אני-שליחסבוכרית,התחברותומעיןלטת mמ

שהואלספרהמשוררביןלנקרא,הקוראביןאתה
קורא.

הממשיהמשוררקוראשברהאופןבאמתזהרהאם

והשראהמקררלוהמשמשיםהטקסטיםאת
שלהפרסונהזוהיכהארכךשלו?ליצירותיו
לפחותראויההויאהשירים,מןהערלההמשורר
ראהשקלררידג'האי-אמרן",שלהזמניתל"השעיה

שירה.לקריאתחיוניאסתטיעיקרוןבה
זהמעיןהיברידיטקסטהממשי,לקוראנחזוראם

מרתקלולייני,קריאהלמסעאותנולסחוףעשוי
ומציאויות,טקסטיםמתערבליםשברבעיני,

ונוצריםלממשותפנטזיהביןהגבלומיטשטש
התדועה,זרםנוסחומפתיעיםחדיםמעברים

ולפעמיםקסומיםלפעמיםסרריאליסטיים,ומצבים
שלהקריאההרגליאתמקעקעיםאשרמבעיתים,

הקורא.

המשוררהנראהככלכירוןזרקריאהלחוויית
להשאין'קריאההכותרתאתלשירנתןכאשר

עדהדמיוןגבלוותשלזרמעיןלומתיחהשיעור',
עלבדבררבאותרלראןאוליהתכווןהאפשר,קצה

(במקררקריאהחדוותהגורםטקסט ,"ביר:נ~"טקסט

jouissance , אררגזמיתקונוטציהבעלמונח
קיצונית,חוריההמסבכטקסטתיאראותרברורה)

ומפרקהקוראאתהמטלטלטקסטגבלוות;פורצת
עצמיותו.את

האנימייחלהקובץאתהפותח'תפילה'בשיר
הטבעמןהעלום,מןשאלמנטיםהמשורר

יחדרובגרפו,יחלחלוהומיליםהאותיותומן
לביןהמיליםעלוםביןשהזיווגבאופןלקרביו,

ההיפתחותעיקרוןשירה.ילויד "לע~~"הגופו
כלאייםיצירתהמלוידההנו~ריתהאמפתית

במקרה(לאבמרכזהעומדשהגרףסימביוטית,
אינוהמשורה"),קרהוא"הגוףהואהקובץשם

שללקריאהיצחקימשהשלבשירתומצטמצם
לקריאתמתרחבאלאהומילים,האותיותעולם

האחרשללוקריאההעלוםשללקריאההאמנות,
 •עצמך.ושל

מילמןיוסף

והשוואתית.עבריתספרותחוקר-מילמןיוסףד"ר
אידיאולוגיתחתרנותלוחות:שבירתספרו

אורדאההחדשההעבריתבספרותופואטית

המאוחד).(הקיבוץ 2004ב-
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1 
בן-פורתאמיר

מתרחשיםהזההדשאעל

משועריםבלתידברים

הארציתלליגהירדהבאר-שבע"הפועל

הנגבבשמיצףהסינישהלן;ןביוםבדיוק

האלו?הפנומנותביןכלשהוקשרישהאםן .. [

הדברים,ביןקשריםלמצואקשהנכון, 1 " 1

גיסא,מאיךדאך

קוריםבשירים,כמובהן,אשרהאנושות,בתלודותמדבריםאנחנו

והקשריםמשוערים,בלתידברים

הוחוקרים,הצופיםאתומפתיעיםחחרים

הבחורים.להםישחקו

סיןואריה

הנכון.למקוםומגיעההשידהגבולותאתהחוצהפראזיהאחאימג'ינה
היאדאגה,אל-הארציתלליגה 1970שבנתידדהשבעבאדהפועלאכן
שלהראשוןהלווייןאוכןהנמוכה.לביגהגלותשנתלאחדאליהשבה

ממש 1970בשנתנשלח ' 1הרנגדונגפאנגסין,שלהעממיתהרפולביקה
הרפובליקהשלהנערץ-העריץמנהיגהרזה-דונג,שמאועשהבאותה
בשעהרבההאדום'.'הספרוןלשכמהיודעהמיההרצאהאתהאדיר

ללאבהתלהבותהסיניתהאומהנעהבמסילתו,ככוכבנע 1הוגנדונגפאנג
'חברתשלהאשליהאתפירקדברשלובסופרשאייםכארסאלמעצורים

הדברים'.ביןקשרלמצוא'קשההמשורהטועןנכוןלגורמיה.מופת'
כמוובכדורגלהצרוף,להגיוןדברצי mדברחייבאינומטבעוהשיראבל

ומפתיעים".חוזריםוהקשרים ]".[דברים"קודיםבשירים,

אתבדעתוהעלהלאהמודרניתבמתכונתוהזההמשחקאתשבראמי
שהיהבמשחק(זמני)קודכןפדלוטדים,שלמועדןושבע,באדהפועל
עלמעטידעהואכילהניחישהנמוכים.המעמדותשלתרבותלאייקון
ויליאםלשקיץ'ליל'חלוםמפואטיידעשאבהואהסתםמן : mהיהלכת

אותועניינההירחהלכתאבלשינונו.עלהקפידספדושביתשקספיד
כפייםמלואממנוודדההזההמשחקאתשהמציאמיכיהשום:כקליפת

באנגליה,'הציבוריים'הספדבבתילחייםסמוקיטוביםבנינעריםהיו
הזדהפיזיהמאמץמןשדדובתענוגותוגופם:עצמםהיהעלומםשכל
מחלקיקהשבעו,בסופיהבוציבמגשראבריהםמחיכךוכהכללהם

השתתפותעלומהזיותהספד,ביתהנהלתלהםשהפרישההאוטונומיה
הראשוןהדוכסלשלפסיקתובריטים)הםכי(הוודאי,בושהניצחוןבקרב

איטון.שלהספורטבמגרשעוצבמולוינגטןו,
ושוחקהתשע-עשהרהמאהשלבמחציתההומצאהמודרניהכדורגל
השידההודאתעל(שהקפידוהנ"להספדבתישלובאפריםבחצרות

העליוןהמעמדבנישלבצאצאיהםשאוכלסוודומית)יווניתהקלאסית;
האנגלי,העובדיםמעמדידיעלנוכסמאחיזתם,'פרש'שהכדורגלעד

יותרהניכרתגבלוותחוצתתרבותלפריטהיהספוריםעשרויםובתוך
מודרנית.המכונהבתקופהאחדדברמכל

הצנטריפוגלית,הואנרגיההכבידהבכוחמעדנותנעשהלווייןבשעה
יכלוהיההסיניהלווייןשנה.כשבעיםבסיןהכדורגללמשחקמלאוכבד

פניאתהמכסיםלבןבסידהמסומניםהדשאמלבניעללשלוחיולדווח
המזרחביןהגבלוותאתמכבדיםהםכשאיןנדידהבחצופההאדמה

16 
 382גליון

ביניהם.עדייןשנותרמהאותהקפיטליסטיהמערבלבין"הסוציאליסטי"
הריזנגה,ההיסטוריוןבעקבותהכדורגלחק ..:wמייושםהאנשוותבתלודותכי

נפרדלבתילפרקהזההמשחקהיההיוולדומיוםבעצם,.ייי:ם.ה·תכמהו
עלהארוךלטרוחלבטחיודעשאני"מהומושרתה:האנשוותמתלודות

באוניברסיטהלימודיושבימי-קאמיאלכדהתוודההאדם"וחובותמוסד
לספורט".חייב"אניכדורגל,כשוערשימש

אחדשידעלמכניתנגינהכתיבתושובשובלחזורידעהסיניהלוויין
אבלומצונזהמצומצםהיהדיווחואדום'.הוא'המזרחשלוחיו,בוששתלו

לספריכלוהואנעהואבוהמסללומןאחרת.מכלטובהדאייתוזווית
וזהעליו,שנכפהמכוחבמסלולונעשהואזההיקומים,שניעללשלוחיו

לבימיליוניםמעודדכךובתוךהמלבניהדשאעללמטהשםמעצמוהנע
כיפונקה,ללינגואההיההכדורגלמגד:וואףצבעלאום,גזע,שלהבדל

כלום.מדבריםכדורגל
דאהלוויינים,דקנושמיםשבהרבים,קילומטריםהגבוהההמסילהמן

אבלהדוקה.פאזלכתמונתלזהזהמחובריםשחלקיועלוםהסיניהלווין
הנמוכה.לליגההעגומהבידידתהשבעבאדהפועלאתדאהלאהוא

שלהשונותלבריתותעירורהיההואכך:כדיתוכננהלאשלוהרזולוציה
באלווכיוצאכלכלהלאומיות,דת,מעמ,דאתניות,עםהכדורגלמשחק

לאהואנסיבות.שלבכוחןאוברצוןאליהםנקשרשהכדורגלבדיתבני
ואתהניצחוןצהלתאתהאוהדים,שללבםפעימותאתלמדוהיהיכלו

בזהנקשרלאגודלוכיידעלאהואהמשודדמןבשונההכישלון.עוגמת
יכלהאשדעדבמסילותיולנועימשיךהואכאשדשבע.באדהפועלשל

לאחדשובממנהתיפרדהעליונה,לליגהשבעבאדהפועלתשובבעשן,
חלילה.וחוזרשנים,כמה

בדומהשלוחיו.שציווהרפנטטוניבסולםאחד,שידדקשדהסיניהלוויין
פיו,עלודקפיושעלמשמע,תרתימערביאחדסלוםלכדורגלללוויין,
לואכשועלמוזיקהיודעהכדורגלאבללשחק.לחבריהפיפ"אמתירה
בשיריםהחלרבים.שיריםיודעהוא-בלרין>ישעיהופי(עלכקיפוד

מנגינותתוךאלונדחקותמחליפותומילותיהםאוהדיםשכותבים
מסךבעזרתשאלוכדורגלשאוהדי(ודדי)אופראיתלאדיהועבודשאלוות,

שבעבאדהפועלידדהכאשדהאיטלקי.הכדורגלאהודימקהלהטלוויזיה
לאחדזולליגהשבההיאוכאשדקינהאהודיהלהשדוהארציתלליגה

מגתלה(בשבת!)במשחקשנוכחותועלוםלבוארבשידההודוהםזמן,
ההקשריםמןאחדעודהנההיריב.שלברשתוהמתעדסלכדודבכל

גם"נקבע"הסיניהלווייןסובבבהםבשמיםהמשודד:מדברשעליהם
שבע.באדהפועלשלהפאוטישלגודלה
נדמהעצמושהמשחקמשוםאולישוידה.כדורגלהשתדכומקוםמשום

כמעטהקודמתהמאהלשהשישיםלשנותעדמהלכים.שללפואזיה
הבריטית.בממלכהכדורגלמשחקבשעתבשיהדלפרץוהיהנהוגלוא

גמדמשחקאתהפותחלהמנוןעמי''היההשירהיה 1927בשנתאמנם
התרבותאשוירתביןאותומנהאליוטת"ס(שהמשודדהאנגליהגביע

ביציעים.נשמעהלאכמעטספונטניתאומאורגנתשיהדאךהבריטית),
ברזילנבחרתשלמשחקיהאתלשדדהחלההבריטיתשהטלוויזיהעד

האוהדיםידיעלקצבבמוזיקתשלווו 1962שנתשלהעלוםבגביע
שלהמשחקאתללוותהםגםהוחלונשבוהבריטיםהאוהדיםבצהוב.
מועדוןאוהדילעשותהגדילולשידה.שהפכוקצובותבקריאותקבצותם
הופייסמייקדסגדישלשידםאתאימצוכאשדליבדפולשלהכדורגל
הכדורגלמועדוןשלהם.המצמררלהמנוןועשהוולבד'תצעדילא'לעלום
כמשודדממש)(שלמשודד(בשכר)ומינהיותרעודדחוקהלךטוטנהם
אתהרוסיהספוטניקנפחכבדבשמים .' poet laureate 'מעיןהמועדון,

בחלל.לשייטהחלהאמריקאיהואקספלודד ) 1958 (האחרונהנשימתו
כמוגבמגום,הסתפקוהםזימרו.לאאלהשניהסיני,הלוויןכמושלאאגב,
כשלשוהבעודותשגשגשתעלהה'דאפ'למוזיקתצנעומבאומורס,קשר
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סע;ד. ע~~~
ח;ת.·נמאפיסתנאנחיםרחל;מ;ת
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עכשר,ליא;מךאתהמה
 T :- • ••-ד-
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::וו:ז~ים?ךאtקיתהואזp::ו~ןת

תך;תעיניבנסיעה
-: ' T - '' T 

מע;דדים.סימניםאחד
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לבניםפרפריםמגדוליזאתי;דעתנברבתיגם
 ·:זז·:- .. ..--:ז ..-
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חנ;ןב;רדות

נמליםשלהתג;ךךותכמ;היא
• : • : : :• : T • 

מלכתם.סביב
: ' -: T T 

אניז;-מלכתם
-: T T :-" / 

סביבימע;פפיםאהב;תי,כאבי,רכל
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 .ם:~~ל~ד~נ;וכ~ה,ל~ך, ך~~~~נכ~רים

עשורים.

שירההתחלולהכברהסיניהלרריןשלהשוטטותתורבטרםשניםהרבה
המשוררשלר mבניצ , 1921שנתשלבמאיבאחדהישראלי.בכדורגל
גדודלשהמאהללידבשדהכדורגלתחרותנערכהשלרנסקי,אברהם

ל mההמדינההקמתעםהאינטרנצירנל.בשירתפצחושאנשיוהעבדוה,
ישארל.שלהלאומיתהנבחרתמשחקילפתיחתקררםההמנוןשבירת
הליגהמןכדורגלמשחקילשדרהישראליתהטלוויזיההחלהכאשר

היציעיםהכדורגל':'שירתהישראליםהכדורגללאהודינתגלתההאנגלית,
שיהר.לומרהחלובמגשרים

במוספילדפוסלאגםבמטולה.המשורריםבערבילהקראהלאהעם,שירת
הואהמנגינותאתלבר.מנהמתשרבטריבונותהעםהמעודנים.הספרות
רמשכןמגרשהאושלהןהליבהראתהעכשווי,הרפרטאורמןשאול

אהבתמכילותומילותיהםביציעיםנלודיםפייטניםמילותיו.אתבמקומן
אתהוהם,האנחנוגבולותאתמסמנתהזרהשיהראמת.שונאתאמת

למילים:חסםאויןהולאומיהלוקליהפטריטואתהאויב,ואתהאהוב
בצדלהםמחזירהמכבימכבי.אתושונאיםעצמםאתאוהביםהפועל
גםפחדה,אינםמזמןכברחיפהמכביאהודימטבע.ארתהלשהשני

אתושונאיםהיהודיםאתאהוביםבית"ראוהדישוונאים.אהוביםהם

ברשתה.ונופליםהשנאהאתלהדוףמתאמציםבני-סכניןאוהדיהערבים.
מכוונתרגשית,בוטה,גלריה,היאבצעיפים:מכרסהאינההכדרוגלשירת
חינם.אהבתארחינםשנאתבהאויןמטרה

נשמתו.אתנפחהסינישהלווייןמאזהשמימה''עלורביםלוויינים
כבעב:ואדוםאינוכבר mהומזאבותיהםאלנאספו"האדומים"שלוחיו

בארוהפועלהסיניהלרריןנפגשושברביוםאדומה.אינהכבר'הפעול'גם
שתיביןעלוםבריתנוצהרמשרע;ובלתילכאוהרמשהרקהראכןשבע

תשוביואמת:בזמןהכדורגללשלמלויךהיההלווייןהללו.הפנרמנרת

ש mמתהאנגליהגביעבגמרצופיםנפאלבהרישםאינידחכפרשל
נערךהמשחקכאילוהמונדיאלבגמר(שור!)צרפההעלוםרכלבררמבלי,

ביתר.בחצרכאן,

הכדורגלעברזהלזמןרעדהארציתלליגהירדהשבעבארשהפועלמאז
אומץ·והואהתפרקו,רבית"רמכביהפועלמשפחותתהפוכות.הישראלי

לכדורגלהמתמדתהחשיפהחסרת.ונותניפרטייםבעליםידיעלנרכש
ישראליתכדורגללקבוצתרפאסטקאטעשהלחיקוי:חיתההאירופאי

קהרלאהמשחק)רמתאולי(למעטוכאילוהאירופאיותהליגותמןלאחת
כאשרחליפין.ברלמצרדהיווקהלושחקניועלהכדורגלשםכמרפהדנ:ו
יותרנמוכהלליגהלירידהמועמדתשרבשבעבארהפועללילה, mחס
הישארליהרוסי,האמריקאי,הצרפתי,(האנגלי,הלווייןכיידוע,העלוםכל

נשכריצאהלווייןרגםתלב.קצורילכלהמידעאתהותיזהתשרםכברוכר')
מעודוןשלבעליוהתשעיםשנותבראשיתיחדחברוכאשרמוניםהרבה

ורפרטהתקשורתאויללוויין>צלחות(בעסקישוגראלןטטרנהם,הכדורגל
האנגלית.הליגהמשחקיאתהמשדרתסקאירשתאתהוקימומרווק
הכדורגל,שירתאךלזאר,עדרהתמסחרהלךהכדורגללזרום,החלהכסף
שורב.שורבשרבעצמהאתלייצרהמשיכהקרה,לאדברכאילו

לאדמה.חברוהשמיםאחת.לפנרמנההיהיחוברכימשרעדהלאכל
נקלטתהבננהכעקומתהנעההשוערבעיטתהרף.ללאמשחקיםהבחורים
אלעיןכהרףמועברתמעליהרביםקילומטריםהנעהלווייןקרריבשרת
מנצחיםצהלת"לאמענגת:בנעימהליםומעברבפאביםבבית,הצופים

עונגשמחה:/לשהתפרצותולאגסהיהירותלא m;כלששכרוןלוא
פניוהבעת('עלאהבה"כאנקתועדיןמתוקהנע;רשלפניועלנחלצלו
גרינברג,תמירגרמניה',נבחרתלשלרשתהשערבהבקיעולוארביץלש

2000 (. • 
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סנשדוד

חזרתשלהבשורהנושא

האנושיות

 , 2014ספדאהרצאתהטראומה,שלהמתמטיקהעתדיה:ירחאי

עמ' 168

תחושהבקוראנוצרתהטראומהשלהמתמטיקהבספרהקריאהבעת
ביןאתהמנותק,בעתרבהמחובראתהשם,לאאבלשםאתהשל

בזהזהמתערבביםוהאיןהישמת,ולאחילאשם,ולאפהלאלבין,

חלקיאחדלכתובאפשרפירעלהמתמטיברעיוןהמיוצגבמצבראתה
מדוברבר.לעשרתמהואיןאמיתיתמשמערתלדבראיןאך ) 1/0 (אפס

שלהמתמטיקהומכאן,דנ:ומייצגתשאינהריקהכתיבהבלקונה.
מדגיש,אמדישז'אןכפיאף,דברמייצגשאינוהמספרהטראומה,

המסורתאתמסמלמספראותרהיהודיבעבוד
כולה.
מעודדבאופןלהתמדודעתדיהמנסהבספח

"בכתיבתהקשותהסוגיותאחתעםהשתאות

החוויהאתלייצגניתןכיצדוהיא,טארומה",
זאתלעשרתכדיהטרטאלי.הריקשבבסיסה

הבראשיתיתהחוויהלתוךעמוקצוללהוא
שהולםהעולםמולעשויםמהלהביןומנסה

להכיראפשראיך .האיןבתרךעושיםמהב;ך
מדוברדבר.שרםנעשהכשאתהעצמךאת

ארהיותנולפניעצמנואתלהגדירבניסיון
איךמהיש.מולשכיםכשאנוהיותנו,אחדי

אתלכתובאיךממש.הקברמתוךלכתוב
מילים.ללאלכתובאיךהמרות.

קיומנו.ערגןהיאהאיבות,הנפשית,הטראומהפדרוקסליבאופן
ההתמזגותמתוךדווקאהישמולהמהות,מולאותנומציבההטראומה

אל-ביתי.כחללהחללאתמחדשמגדידההטראומההאי-מהרת.עם
ארתךששלחמיהואוהאב,החרק,הואשכןהאירםמקררהואהבית
ואסונות,ארנוןאיומים,חריהחללזהבמצבאי-סיבה.בשביללמרת

טועןזה,פשרחסדובעולםומתעצםמתמשךאסרןהואכולוהעולםכל
הזאת,בארץשנלודוכמיאסונות",דךדאיתנומדבר"אלהויםהמחבר:

זאת,עם .קטןלאפטפטןהואאלהויםהדנהכךשאםלקבועיכלואני
אפשר"אריב")אותרבלכלהואמי(אלב"האויב"משבישחזרכמי

אר~סים,דךדאלוהיםאלינולרחשזאת,בכלשלפעמים,גםלטעון
תמידהואבחיינושקודהמההזההמשפטיבעידןשכןלכאודה,נסים

מתאים.משפטימסמרךנטרלתהיאכאשדהטראומהגםרכך-לכאוהד
שסרבלכמיאותרמסמנתטראומטיאיחעשעבדמישלנפשיתהעדנה

"פרסטאר"הלום"אותרלכנרתנהרגאבלחלבתית,בתרדחקמתסמונת
הזהוהצמצום . PTSDהתיבותבראשיחסכניבקיצורארטראומטי"

נעשההואאנוש,בןלהיותחלדהאדםהטארומהלאחדסתמי.אינו
במחלהחולהסימפטומים,שלאוסףאלאהואאיןמקוטלג,מאובחן,

המושגיםעלוםבתרךאי-אדםהואאדם,הואאיןבה,לטפלשיש
קטגוריותבמסגרתדקאלאארתךלקבלמוכןשאינוהפסיכיאטרי

אתמבטליםהפגוע,לשמהותואתמבטליםאנורכךהיטב,מוגדרות
מארד.ייחודיתתמידשהיאחווייתו

18 
 382גליון

שללאוסףהאדםשלדדוקציהלעשרתמבקשיםאנחנואפואמדוע
הוא,אינוכבדהואמהותו.אתהמאפייניםסינדרומיםשלארסימפטומים

מוגדרתאסופהאלאאדםהואאיןשרבאחדי,ועכשיו,ששדדמיהוא
תמידהסימפטומיםאךלחשוב.עליורמהלחיותעליואיךלוהמכתיבה
הואאיןכעתאישיותו.כלאתלכאודההצובעלאיחעמעבדנמצאים
הטראומהשפגועומאחדאי-אדםהוא .כפרסט-משהראלאכאדםמוגדר
למיכגתובהאלאבהורה,כאדםאותרמגדידיםאנואיןאי-אדםהוא

להגדירונמנעיםאנחנופוסט-טראומטי,הואתואדרבעבההיהשהוא
גםאלאמבחינתודקלאבזמן,קפואנותרהוא ;הווהבתנוכחות C' '"כ

דברשהיאכאירועלטראומההיחסמתוךמוגדרתמידהואמבחינתנו,
לתארעתדיהמתעקשבספחבאמת.להביןלאאךלכתובשאפשר

 .הכלשאיבדאדםאםגםבהורה,אדםשהואכמיהטארומהפגועאת
הואכןלעשרתכדיבטראומה.שתיגעשפהלמצואמתעקשעתדיה
מחדשארתהברנהוכמרהמערבבתרבותקאנרנייםטקסטיםוסודקסוקר

העקדה.דיוק,וליתדהטראומטית,החוויהבבסיסהכאשד
שלהשחורלחרדארהארנבלמחילתלחדורמעזייחרדו,ובזהעתדיה,

סימניםדדךאנושיים-שפתיים,מסמניםללאהמסומןאזורהטארומה,
החוויהאתלמקםכדיפדה-מנטלייםכמעטארשונייםפיזיים-חושיים

פרסט-אנרשי.אףאלאפרסט-מרדדניסטידקלאעלוםבתרךהאנושית
כאילו-ציטוטיםשלאינסופיאוסףשפה.שאינהבשפהכותבהוא
מהתופתשיצאושראהניצוליעלהסיפוריםדניםהריק.אתלמלאכדי

ייתכנולאהדיכינוהג",כמנהגו"עולםשלחייםשגדתעלוהתנפצו
רלמחתהטרטאלי.הריקאתלתאראפשריובלתי .אושוויץאחדיחיים
מוכחתומיליםאמן,בידעתדיהמתארבדיוקהזההעולםאתזאת,

שפהליצורהנסתרת:מטרתוזרואוליחדשה.לשפהאלצוהופכות
אפשחתלהציעאףניתןבמרכז.האדםאתמציבהאשדחדשה

המערב.תרבותאתמחדשלכתובמבקשעתדיהפיהעלירתהדריקלית
אשדהקרדבןשלבעולמובמיוחדלהתמקדמבקששעתדיהנדאה

החרק,האב,המדינה,מטעםלהישלח)משתוקקהקרדבן(תמיד"נשלח"
חררההואעצמוהאיחעמלבדשכןכפולה,תמידהטראומהומכאן

גםוהנהזה,מסוגטראומהקודכןבעבודהבגידה"."טראומתאתגם

מכלל"אכזדמגןמאבהופךהריבון"סרג",שלבמונחיםמדבריםאנחנו
הבדלישבכללהאםהיאהשאלהעתדיהשלספחולארד-המלך"

נלחםשהקרדבןבזמןאכן,אחת.אלאאינןהקטגוריותשתישמאאר
עםב"לשחקעסוקהמלךלבן",חיילמכהשחרד"חיילכאשדחייו,על

המלכה.""
מסמניםללאחוריהשלכמקרםהטיפוליבעולם mמ~כהפרסט-טדארמה

הפנימיהרחשבבחינתאילמתואפילוהשגורה,לשפהמעבדמוכרים,
חזהר,בכפייתושרבשרבהשודדאתמושכתהיאומכאןהפרה-ודבלי.

מייצגותכשלעצמן"המיליםכותבשעתדיהכמרלהבינה.נואלבניסיון
מעדנתשלתפקיד .) 78(עמ'מצריים"אנובהןהשקדיותהמערכותאת

מכ;ךיותראבלהכאוס,ואתהזרועהאתלרכךכמרבןהואזרמסמנים
ושרבשרבלהתקייםלעקדהלאפשרלהסתובב,להמשיךלגלגללאפשר
אבלאבא"עלברכהבןעלברכה"אבאבשירברכיםכולנורכךושרב.

בעונג.ארתהמקבליםלהדגיש:וחשוב-הזאתהנוסחהאתמקבלים
קפקאית.באכזריותזהמנגנוןמתארשעתרהנדאה

משמערתחוסרארמדעיתאי-חוקיותסרבלתאינההנפששפת
אבל"הככה",מכנהשירחאימהאתמקבלתראינהאתאיסטית,
פשרנטרלתהיאכשלעצמההככה.הזה,הדברבדיוקהיאהטארומה

איחעהיאכלשהו.אלוהיםשלהתיארלרגיב"פנקס"מופיעהראינה
וכפיאי-הוודאות,עיקרוןפיעלאותרלחקורשאפשרלגמדיסטטיסטי
להשליךלואבתמימות","לקבלושד"ישלהצעתואתמזכירשירחאי

הפסיכולוגיהעולםקריסתמשמערת.חבבדיעבדאראד-הרקעליו
מכוחאךנפשית,להצפהגודמתהטראומטיתההתרחשותבעתהמוכר
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המאוחד

 fightהיחעהמכניזםפיעללתפקדממשיךהגוףהישדרותי,קדימות
or flight נפשייםרשמיםומשליכהמדחיקהמפלצת,שהנפשתוך

ובאופןמאת,לסיפור.לזכירה,לרישום,לחוויה,ניתניםהיושלא
שכהיאהפוסט-אנושיתהחבהראתת mמשהיאנדאה,כךקלוקטיבי

הפנימי,השיחמגבולותאותםומדיהרהאיומיםהאיחעיםאתדוחקת
המוזות.אתאףומשתיקההתרבותי,הציבורי,

 mהמאפשחווייתיתקפסולהמעבדה,היאהנפשיהטיפלוזירת
משמעות.אחרובחיפושאלהבחומידםלעסוקובפרטיות,בהיחבא

המתיםחלקיואתלהחיותפוסט-טראומטיפצועלכשלהמאבקבכ,ך
ולשאשמהלשלצעליהומטילהחבהרעלמאייםקלו,להםולתת
אוכחלוהאותובסמנההפרטעללהשליךמעדיפהשהיאכךעלבשוה
 .חברתייםחולייםשלכמדיקליזציההמוכרבתהליךכנכה,
במונחיםמשתמששאינורקלאבמינו.מיוחדעתריהשלספרובעיני

ניתנותשאינןפנימיותחוויות mלהגדפורמלייםרפאוייםאומדעיים
הואההפוכה,הפעלוהאתעשוההוארבשבאומץאלאלהמללח,
מהאתלהביןכדיהפוסט-טארומהשלהמתמטיתבשפהמשתמש
לחסכיהאולהעבידיכולהאינההפוסט-אנשויתהיומיוםששפת
חקרנייםוסטטיסטיים,מילולייםניסיונותועדועדולעשותובמקום
 more of theבבחינתוחוקר),כמטפלעוסקעצמיאני(בהםוקליניים

same לשב"נישהמשתמשהואהשביחווייתאתלמשלהביןכדי
המצבאתחוקרהואבאמצעותוכבכליזאת,מנסחשהואכפיכאב",
שעברהעינוייםחווייתעלללמדושניתןכפיהזאת.בעתהלכליהקיומי

נפשו,גנדכאבלמכונתגופואתהפךהמענהשבהאמרי,ז'אןהפילוסוף
הטארומה,שלבמתמטיקהלאדם,אדםביןלגוף,נפשביןלניכורוגרם

הטארומטיתהפרטיתבחוויהמשתמשהואההפו,ךבכיווןנעהמחבר

עדיםאנושבוהכלליהפוסט-אנשויהקיוםלהבנתכבמפתחהשבישל
לוניכורמהמחשבה,הרגששלמהגוף,הנפשלפיצולהאנושי,קת mלה
עתדיהלשבכתיבתומשמשהשבימטבעו.האדםשולמאדםאדםשל

עתריהשלבכתיבתוישובכךלהפ,ךלואאלה,להבנותמפתחמשוג
לאדםמעניקגםהואהשגורות.המדעיותהמתדוותעלתיגרקריאת
חזרתשלהבשורהנושאתפקידאתהפוסט-טראומטיהמעונה,הסולב,

להתבונןלסיפוח,להקשיבהזלותאתמחייבשהואמתוךהאנשויות,
כן,אםאותו.להרגישוחמלה,אמפתיהבאמעצותואולי,בכאבו

שנולכייתכןבלשיליהשלילישלהזאתבמכפלההזאת,במתמטיקה
לשהתחתונהבשוהרואוליקטנה,נחמהחיוב,שלקורטובלמצוא

 •גדלוה.שמחהלמצואאףניתןכולם,החישובים

בפסיכותרפיהומדדיךפסיכלווג-סנשדודד"ד
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1 
גרנותמשה

עםמסתדריםאיך

ידע?שלשפע

עמ' 360 , 2013שוקןהוצאתשכשל,העדשוחם:גירואלשמה

נעוריוועניינועצמו,המחברשלקורותיועלהגדולבחלקומברססהדומן
ההרצאהובמהלכה.השחרורמלחמתלפניהמספר""האנישלובחדותו

כפיסבירים,בלתייסודותבעלילהשמתגנביםאלאדיאליסטית,היא
המספר",ש"האנימסתברהדומןבסוףאבסרודיים:ואףלהלן,שיבאור

הדומןשכלמשתמעומכאןמותר,אחדימדבר-ירשהמכונהכהן,יהושפט
שמסתתרהמחב;רוכידוע,מת,אדםבידינכתב

תשע-בגיללעלומוהלךלאהזאת,הדמותמאחודי
לאות,ללאיצרדטובה,בשיבהבינינוחיאלאעשרה,

טובהבבריאותבינינוליצרושימשיךמקרריםואנו
ימים.לאודך

והחוטמזה,זהמארדהשוניםחלקיםשלשרהבספר
"האניכהן,יהושפטאותרכמרבן,הוא,המקשר

המספר".

בכאב"מהלוהשמחהשל"שנה-הראשוןבחלק
איצקה.חברולשוישרלשנעוריהםעלמסרפד
ומסתלקיםהספ;רבביתענייןמצואיםאינםהשניים
שכונתרירסרף,אהמרהערביםהדייגיםשללחברתם
בביתהמשמשתסטלהעםקשריוצריםהםמגוריהם.

משמשתוחונההנמוכהקומתהבלשאושדברשת,
מינקותהחייהשם.שמבקריםפדופיליםעבדופיתיןו

אביהבידיאונסכלולקשים,עינוייםלששללשתהם
מלציחה(שההגנהאידיקציןלקרח,לשמידיואכזריותומכרתעש;ובגיל

המגןהכרחמנהיגישלסתריםלישיבותעדיםהנעריםשניכנקמה).להרוג
למקדההכרמלעלמצדהבהכנתהשא;רביןהדנים,בארץ,היישובלש

מתוודעיםהםבמצרים.האנגליםלשההגנהקראתלפרוץיצליחשדרמל
איצקה,לשאחיועדן,לשבחדדוהמסתודדיםהעבריהמגןכוחלארשירת

הנעריםשנידיין.רמשה(ידין)סרקניקיגאלסנה,משהאלון,יגאלהםהלא
עללשבחבצירןזוכיםאוףהמחתרתיות,פעלוותיהםבכלכמעטמלציחים

לארנייתהבריטיםשלמתוכנןמארבעלסטלהמפיששמעומהר mשדיר
מתנכליםהםכאשד-נכלשיםהםאחדבענייןדקגלים.בבתמעפילים

הםאגנלי.עםהמתרעועתישר),לשאהבתו(מושאשלומיתשללאמה
זאת,יודעיםאינם"הפורשים"רגםההגנה,שלמרגלתשהיאיודעיםאינם
כמרזהבחלקהרפתקאותערדישקלון.לאותראשהאתמגלחיםלוכן

כערביםלבושיםערבית,שמדבריםמפקיעין,היהודיםהפליטיםקליטת
נעדרתשתיעםהשנייםלשהארשוןהמיניהניסיוןארכמוהם,ומתנהגים
בחיפה.הבהאיבגןהנדשריםביןניסנסמואודינצוריות

עליודעאיצקה(דקבסתראהובשירשהיפההנערהשולמית,אתהזכרתי
אהבהמכתבילהכותבישרבעניין).שלוהמעשחוסרעללולועגהוואכה

מכתביםעשריםמופיעיםהספדשלזהבחלקאדירה.הערצההמבטאים
מכתביםכתיבתלתעודתו.נלשחלאאחדשאףלשלומית,ירששכתב
אלאוגלוי,חברימידעלהביאשמאפשרתספרותיתתחבלוההיאבדומן
אתמקבליםאנושבמכתביםערדמהלמייגע,הופךהזהבתחוםשגודש
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שכבדדבריםעלשרבלקרואנדרששהקוראיוצאשקדם,האירועתמצית
עםמתיישבאיננולמדי,הגבהראלה,במכתביםהסגנוןדבר:רעודקרא.

מקרםבשרםכתובלואהספ;רביתאתששונאירש,שלהקונדסיתאישיותו
דוגמה:הדיבספרייה.פעםאישביקר

המרקעים,לסרטיםמתאכזרתשהחברהדקלאמכל,לי"היקרה
לצורכיהםבהםלוהתעללותהביביםאללדחיפתםואחראיתהחריגים,

לשנרהמסכנהסטלהדוגמתשמנודיםאלאה'מהרגנים',ים mהאזשל
בהםשהטביעההדימויאתמאמציםכשהם :לעצמםמתאכזרים

לעזאזלשעירהיאאחדמצדכפלו:לקודכןסטלההופכתכךהחברה.
קודכן-אחדומצדתחלואיהם,אתעליההמשליכיםסרטיםאותםלכל
 .) 36(עמ'מנויה"."ידיעלתויגההיאברהדימויאתהפנמתהשל

מומחהאלאארבע-עשרה,בןנערמדברלאירששלמפירכיבדודרבכן
דאועצמו;שוהםשלמהתמחויותיו(שתייםולקרימינולוגיהלפסיכולוגיה

רעוד). 88 , 39 , 26עמ'גםדרמהסגנון

זהבחלקפנדורה".בתיבתנשארה"הותקוהוהואהשניהחלקשלשמו
הש"יידיעלמגויסרחצי'שבע-עשרהבןהואהמספר
הואשלוהמפעילבירושלים.ההגנהשלהידיעות)(שידרת
השלוטאינטלקטואלפיזיקאי),שטלוץ,יהוידע(ד"דפטר

הואהבריטי.בצבאאל"מלדרגתשהגיעשפרת,בעשר
החלטתלאחדהיישוב,הגנתלטובתהאקדמיהאתנטש

להשתמשמבקשפטרבאר"ם.ישראלארץשלהחלוקה
אנגליקציןעלמידעלהשיגכדיירששלהאריבמראהו
ובבניינייהודהבןרב mבהתופתפיגועיוזם ,"קמ"שכינויו

חסדידיבהתחלהנאריםהאמצעיםבירשולים.הסוכנות
"מק"הואמילהיוודעמדגדטבשםמאתיופיתלבקששחד:
שארתוזמרדרסי,טיבושלמרסיקהשתשמיעכךכדיתוך

ונזידה,נזידביןמ"ניארף"נלודהמדגטדמעריץ."מק"
ידעהשםיהודי,יתומיםבביתקשיםבייסוריםוגלדה

כמתורגמניתמשמשתהיארצח.ומכרתמיניתהתעללות
ירשאנגלי.צבאימתקןגםמצרישםהחבשי,במתחם
המלכדותאתשתכיןכדידבבכסףארתהלשחדאמרר
הואוהמין,סודאתהבתולישראתמלמדתמדגדטהנ"ל.

לאובוודאיבאהבה,להאמיןמסדנתשהיאלמרותנואשות,בהמתאהב
יידישלמדה(מדגדט"שראוצדע"עםשיתחתןיסכימושהרדיובאפשרות

אותרמדביקההיאכאשדגםפגהלאאליההאהבההיתומים).בבית
שנהרגהירש,שלהביתמבעלתגונבתהיאכאשדרגםעדורה,ובכיניבזיבה
ההתעלסויותהיקרים.תכשיטיהאותפרוותיהאתיהודה,בבןבפיגוע

הקברותבביתמשגליםאףביניהןבפרוטרוט,מתאורותעמההסועדות
נוצרי.קברותבביתגם-איזןולושםהמוסלמי,

מגתלהישראךחירום,בזמןאסורהבהתאהבותשנכלשירשעלזרעםפטר
במדיהבריטיהצבאשלסודילמתקןלהיכנסמצליחכשהואממשכגיבור
דברשלשבסופרכךהקצינים,שלהאישייםהתיקיםאתלוצלםקצין,
"מק"המכונהררדטינגרןריליאםשבם(דס"ר"מק"אותרהואמימגלים
ומחסליםבגרוש")מ"ארפהרסכינאי""מקשלהאריותאתשאהבמשרם
הזדמנותבאותהנהרגת-מים mהלביןבתקשורתטעותבגללאבלאותר,

מהש"י.בזעםכךעבקבותפורשההרוסירשמדגדט.גם

שלההרריעשניינוהמצורעים","אוהלהאוהשלישיהחלקשלשמר
שירשמסתברירדן.שלי mהמזבמדברהלגיוןאצלהשבוייםמחנה
בתושביהירדניהוצבאהמקומייםשערכוהטבחלאחרהלגיןובידינשבה
ואיןשיחברשאיןבמדברממש:כגיהינוםמתוארהמחנהעצירן.גרש

השבוייםמכונסים-בשפעישצובועיםעקרביםנחשיםאבלבית,בר
ענקטאהד,דס"ןהואהמחנהמפקדעצירן.מגרשוכאמורהעתיקהמהעיד



לשנים-עשרואבנשיםלארבענשויקילו, 200שמשקלושמןצ'רקסי
המחנה.לשוהחייליםהפיקודצוותלככמויהודים,שונאהואילדים.

האסי;רבמותאחתלאהמסתיימיםקשיםבעינוייםמלוותאצלוהחקירות
כביכלו,חייב,היהשבעטיההאסירשלעברהמפברקהאושבעקבותיו

אבו-בשםאחדסמלורבקציניםשניישהמפקדלשבצוותבו.לירות
בכלהיחידהמשכילילדים),ושישה-עשרנשיםארבעלו(גםעדאל

אוילופרטוקציה,בגלללקציניםהפכושבודיםכךעלהוממורמרהצוות,
"אחוו!נקראירשנמצאשבוהאהולבצדק.שלאנחסמההתקדמותו

ירש :כלשהימסיבהמנודהבומהמגתודדיםאחדכלכיהמצורעים",
הומוסקסאול,היותובגלל"חסידה"הצעיד.השומרחבריבקרבשנוא

אנודהציונים,שונאיקדתאמנטרדיוגםלוחםהיותומשוםשמלויק
בחיים,שיישארכדיאשכיואתלנדותונאלצומנגלה,ד"דבידישטופל

הסלוניקאים,הםהאסיריםמבין"המסתדרים"ונו'.לסמיםהמכורפיקד
זוכיםואףהמטבח,לעבודתשמשתחליםמאוטהאוזן,חריכתמחנהבוגדי
הטלה,בשדבחינגותאצלולהשתתףלהםהמרשההמחנה,ממפקדלחסד
הכנסתביתבאוהלמתאספיםהציוניםשונאיהחרדיםהוחשיש.העדאק

העיוו:רהמגידשלהציוניסטיםנגדהארסמלאותלדרשותומקשיבים

הלשנותתמורתשונותופדיווילגיותסמיםהמחנהמשומדיהמקבלפיקד,
הנהגתדדיו.מקלטמתקיניםהאסיריםכילמפקדמודיעחבריו,על

גווייתואתוזורקיםבלילהאותוחונקים-אותולחסלמחליטההאסירים
המצורעים""אוהלדייריזהאחדבזהמוזמניםכךבעקבותלמחראה.

צינורפיקד,אתרצחמילשמועכדיבאכזריותאותםמענההואוק;ד 2!למ
ויוצאשותק,התימניזכיבמחנה.בסתרהנעשהעללושהיההיחידהידע
שלהחגורהבאבזםמפוצחת"חסידה"לשגלוגלותואלונקה,עלמשם
מרכזישעורקעדבאכזריות,ביושמצליףהואבידיו.מתהוואטאה;ו
ומצילאלחוש,בליאותותרפדהמחנהרופאמוות.בסכנתהוואפוקע,
חייו.את

דרכיםלחפשכדיבהסתרהאסיריםשחפרובמנההרמהמחנהיצואזכי
המחנהמפקדשלהטענהנכונהאםשינדדואסיריםכמהלמשלוח
שריחםמשוםאבלבמשימה,מצליחהאולחלוטין.נחרבהיהודישהיישוב

שהכישולאחדאותולהצילהצליחאופילובדדהשפגשבדווינערעל
למוות.בוירדים-פרסראשועללקלבשאמוריםהברוריםאפעה,נחש

הערבים,מנהגיאתהיטבמכידעיראקי,ממצואמשכיליהודיאדואד,ד
הושונאהמתוסכלהמחנה,דב-סמלעדאל,אבועללהתחבבומלציח

לכבושמצליחאדוארדבזדקא.הלוללבילויאותולוקחוזהמפקדו,את
חמשגמלים,חמישההאסיריםלהנהגתלספקמוכןשזהעדלבואת

בתושייהאדוארד,עתק.הוןתמורתכמרבן,ותתי-מקלע,דוביםפרדות,
מגזראפילואלוימאסר,מסכנתעצמואתלהצילמלציחלציון,דאריה

משטרתאלהקשוררמאיצורףלשבכללויהםבעקבות-מוותדין
להיותשאמוריםהאוצרותשלעדכםאתלבדדכדינסעולשם-איוניו

הטובחברואתלדמותבדידהלביתמסכיםישרעאדל.לאברמשלומים
המגידשומרהיכןהאסיריםלהנהגתנדועוכךשמלויק,הציונים)(שונא
בערומהנגנבהאוצרותכשיטים.יהלומיםזהב,נפלויתישלאגדיאוצר

ונידויחרםטקסעורךהמגידהגנבה,מגתלהוכאשדהכנסת,ביתמאהול

לאהאצורשאםומצהירעליוומתנפלבר,בגדשירשמביןשמלויקלגנב.
האסיריםלהנהגתבכךדיהמחנה.מפקדבאוזניעליוילשיןהאויוחז;ר
לצאתכמעטלישוגודמתשמלויקשלרציחתואותר.גםלחסלכדי

אתלחשוףמתעתדהאוחברו,ברוצחילנקרםברצונוזעם.מדובמדעתו
הישניםהפצעיםאותו,וקושריםאותומכיםהסלרניקאיםהאצו:רקופסת

לאזהכאמו;ראלבנשמתו.אתנופחהואונפתחים,טאהדאלצמהעינויים
שבעצםאומד"ההיגיון"מותו.אחדיהקורהאתלתארלהמשיךלומפריע

מת!אדםבידינכתבהדומןכל
אתשמצילזכי,הספד:שלהזהבחלקהיחידסבירהבלתיהדברלאזה

שבההסכיןלחיטויכוהלבתרמיללויש-נחששהכיש;הכדוריהנער
יהלומיםזהב,שלאדיראצור ;) 290(עמ'הנשיכהבפצעמטפלהאו

לתךומוחדרהנס,בעלמאירמקופתכביכול,שנלקחו,יקרים,ותכשיטים
המדמםהמוכה,ירש ;) 340-335(עמ'השבוייםשלהטבעתבפימחנה

טאהדבידינשפטהואלפירלחלוטין,לויניאדיארךוחלוםחלוםהוגוסס
(עמ'המחנהשלהמחתרתמפקדאוריקהעיוורהמגיד-הקטגרויםרבידי

 mשכבמחנהסמלשדבהדעתעללהעלותאפשראיךרכן, ;) 356-350
ונשקצבאיציודמזרן,פרדות,גמלים,המחנהלמחתרתלהמציאיכלואל

 ?) 307(עמ'

מודעאיננואךהמחב;רשיצרהבריאהעםנפגשהקוראטובהבספרות

הקוארמוצנעים.האידיאייםומבוקשיועצמו,"הבורא"שללאישיותו
הואהזההספדשלהמחברבנדרן.ודאותבראיןאךמתלבט,משעד,
קרימינלווגיה,פסיכולוגיה,בפילוסופיה,בקיאדנסאנסי,אשכלוותאיש

המנייןמןמרצההיההואלא?רמה-היסטוריהדת,משפטים,סוצילווגיה,
ששמעמיהעלום.וברחביבאץרדניםאקדמייםבמוסדרתאדוחומצרה

בתחומיםלשוהאדירמהידעלהתפעלשלאיכלואיננוהרצאותיואת
להסמיךכדימביאשהואההיגדיםאתהמקורבשפתומציטוטיומגוונים
אףהמחברמילשכוחלקוראמדשה""איננוהוארבכן,דבריו.אתעליהם
תנועתתלודותהדומן:בלכהמפוזרות"הרצאות"שופעהואאחד;לרגע

 ,) 90(עמ'הבאהיהגןסיפור ,) 89(עמ'"הסזרן"אירועי ,) 57(עמ'הצופים

הדתות ,) 107(עמ'שלהםהוהיסטוריההצופיםמהדהנצפיםהאתרים
גישת ,) 133(עמ'במצריםההיקסרסיםפלישת ,) 120 , 118(עמ'הגנוסטיות
 ,) 156(עמ'פיאטחרושתביתתלודות ,) 147(עמ'סוקרטסלשהמיילדות

"פיגמליןו" ,) 186(עמ'השחים-עשהרבמאהצדפתבדרוםהגנוסטיקאים
שלהכישלונות ,) 194(עמ'מרנטיפירדימשה ,) 193(עמ'שרברנדדשל

 ,) 240-239(עמ'עקיבאדניהקנאים,צדקיהו,-היהודיתההיסטוריה

האד"י ,) 269(עמ'קאנטפיעלהמוסדיהצר ,) 257(עמ'זיתיםהכנתדךד
טקס ,) 281(עמ'ואלורפרויד ,) 272(עמ'ויטאלחייםותלמידוהקדשו
 ,) 296(עמ'היהודיםאצלהגאווהחטא ,) 287(עמ'הברוריםאלצהקפה

שהביאוהגרמניהפיהדדשלהטעויותשלרש ,) 314(עמ'המדברנחשימיני
 .) 333-328(עמ'ארצועלחורבן

מפיהםמובאותחלקןהמספר","האנישלמפיובאותההצראותכללא
הוידעהצבאיהניסיוןדבהמשכילפטרכמרשונים,סמכאבנילש

מנטוויהעילוישמוליק,הדרנ;ושלהנערץמורהושהיה ,גידיהאקדמי,
הקלוונלאוףהשבויים,במחנההמחתרתשלהמפקדאריק,קדתא,
האחרונים,רגעיועדנאצישנשארמדבריו,ומצטטלכדשאריקהגרמני

היטלר.שלשגיאותיועלהצראהלאריקמנדבאלב

מרתק,אפילוממנוובחלקיםמארד,מענייןשהדומןלהודותצדיך
בבחרותמגדהוכלפיבנעדרת,שלומיתכלפיהתוחלתחסרותהואהבות

בתךוהאבסורדייםאוףסביריםהבלתיהקטעיםאבלאמן,בידצוידו
בהנאהלדעתי,פוגמים,זהשבדומןההצראותשפערכןהדיאליסטי,הנוסח

 •הלשמה.
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בשירהוצומחחי

אזלודודורשם:ליקט

בבהירותמכתיבבשירה"וצומח"חיהנושא

היוםולאכאןלאאורבניתשירה :אחדדבררק

או "ערירישיח"איזהבשירלומציץאם(גם

האםאךתנועה).איעלממנגלמפויחדקל

פשוטהכיבצומח?להתחילהאםבחי?להתחיל

והצומחכשהחיהתחיל,שהבלמאיפהלהתחיל

יזעכשהנחשהראשונים,בעמודיםהיועוז

שמאאו(חוהחיכלואםואזם(עברית),לדבר

אינטגרלי,חלקעדיין,היו,לילית?)זוהיתה

מהחי.נפר,זבלתי
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לילית*
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T T •' 

 .ת;ד~ iJל~~י~~רא~רי iJע,~לף
לאחיאז;י~ימות iJ~ם

ק~ת.רrכ~נו :סל~~רדד
ל.~לחים.י;tןדלחנ;ר~רברצו~לס
ק~~ים,ס;ד;תסירג~םפ"ה

ח~יעו~~ים iJ ~ 7כק~ןיקים.לא
והנחשמחלטת.לשקיפות
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 ) 8שיהר(סופ"ש 2007הליקןו
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מתוךשיריםמבחר

ס:ןפ''ש

שיוrר
דגןניליבעריכת

קלותזעת,חולשתהיולאאםגבולות.וחוצהרחבהכךעלההסכמהטעויות.שהיוברור

בהשקפהרקשלאהעובדהשהם.כפיומורכביםמענייניםהיולאהחייםפיתוי,חופזה,דעת,

 ,מטעותהחלשהבלסוברים,קוטבית,המנוגדתהאבולוציונית,בזוגםאלאהבריאתנית,

מפתיעה.משותפת,אמתאיזוטומנתמוטציות?),(אוליעוקבותטעויותשלמשרשרתונבנה

קריטית.ממשלאבאמתהיאבקוףבינתייםהוחלףשהנחשהעובדה

ליניאלנדב
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 T T "". •: " : " :ו~~זע~~ךם~לאסרג ·ס;ה ~סד"א~ן ה~~

כמחשבה.מהירהאב;לוציהחיתה
T : T '." T : ' : T T T - : - -

ע,ליסםחz:יסרט 7ס;ה~סדזpלארדרים~~רתר~דדק;ף iJלקכאת
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מן~ן:נןםעות 9ס;נכה~ר

היללההנשימה,הא;ד,היהבראשית
:••' TT T · : -T זז:-

~זPםל;ללהזP.~ראחיצ;ן iJק;ל iJ~י~rכד
 .ה~ר.Pזרדד~ל t~7קםזP.~רארמזP.ם

 ) 35שירה(סופ"ש 2010לשירה,קשבהוצאתהאדמה,תקרתמתוך



קפלןליאת

1 
מגווךכההטבעבגללךדווקאואוליהטעויותלמרות

המשורריםהםשרביםפלאלאתהילתו.כךועלומסקרך

אתלתאראותםומעוררזה"אתלהם"עושהשהטבע

עבורםהיאעליהםמשרהשהואשהשלווהאויפעתו

מהםמיישאםשירה.לכתיבתהכרחי,לעתיםנאות,כר

כללבדרךגידולו.ביתהיההיכןבדקובעיר,כיוםשחי

לא- ,צרובההגידולביתנוףתבניתכיהפתעות.איך

אח:רלמקוםעוקראתהאםגםמחיקה,

תיווכואתצריכיםאךשירה""אומריםאמנםוהצומחהחי

הצריךזההואאוליאוהכתב;עללהעלותםכדיהאדםשל

ולעתיםסמויהבדרךלעתיםעצמו?אתלשקףכדיאותם

 .מפורשת

אנישלהזהבעניין
T 

גלעדמירי

;ק,ה~ה ,ש~~ ה~~~~ע.ץ 7מו~ה 9
~ך~לכ~הך~לח;ק.ק.ת ה~~~
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עורב
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 ,טי~~ ,ם~~ס ת~~~ל~הד~ד
 ;ך;ק~~תל;ת ?i ~י~~ ם~~

ך;מם.

~די;ך ף~~~לע;~ךרב.ע;
כק.

נגב;,מהססיםשמיםלולא
,. T -• : -: • : -

נ;דע.היהלא
זזז

 ף~~~ק~ה~עע;ךבלולא
האדיר.שלהדםתנועתנראיתחיתהלא

T : T •' : ' : -T -'.' T :-' 

ך;~ים, q ~ק~וםדי ?i~לס~ךבת ij י~~לולא
עירם:מראהיך;עתהייתילא
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~די;ך ף~~~לע;ךב
ק~ום, ij~~יערת

lj ת~~;ב:נ~ ד:~~ף. 

 .י~~~ם

 ) 28שירה(סופ"ש 2011גנוז,ספרמתוך

שהבללכאורהנובעשמהךוהמחזוריותהעונתיותלמרות

פלא-כאךגםזאתבכלהנה-צפוילהיותהיהצריך

ההפתעה.

חנןבןעדינה

* 
 2011המאוחדהקיבוץהאדמה,פניעלרגעמתוך
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המשוררתבעריכתשירהסופ"שמדור

עדומארח' 2012במאינפתחדגןנילי

היוצריםמשוררים-300מלמעלהכה,

שירהשלומגוונתמקוונתאנתולוגיה

קהלביןמופציםהשיריםישראלית.
 .האינטרנטברחבישירהשוחר
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מחדש
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ij ז:ייקים~~חים~~pז
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 ) 31שירה(סופ"ש
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iJ קז?יב
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 T :לה? iמ~ :~ה

* 
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1 
דפניאמוץ

זוכרים,מרגישים,עצים

לשקריודעיםולא

שלו,מאידשלדוביםבשתייםופרחיםעציםבמנייןעירך
שידפסוקיובכמה

קלואזאותרלהביןצדיך .היגיוןיש"לשביליםנאמדהדומןבתחילתכבד
אלון,לעזריההמיוחסתהאמידהשלוריאציהלמעשהזר .) 14(עמ'למצוא"
המתבטא"היגיון"המילהאתנחליףאםבר".ההולךמןהשביל"חכם
מבריקיםבמקומרתמהמקום,שזזובאבניםמע;ןר"בעשבהספדלפי

בבטחהיותרללכתנרכלבר,הנזכריםהעיקרייםבצמחיםסלעים",על
עדיםהםבספרהעציםביניהם.היחסיםומרקםדמותםהגיבורים,בעקבות

זה,"ככהשכןבעדותם,להשתמשנרכלולכןבספרהחשוביםלאירועים
מזכירהזראמידה .) 114(עמ'לשקד"יודעיםולאזוכרים,מדגישים,עצים

ש'(תדגוםכע".:סע.ץלבכקסע.;ץ~לב א~:pז ה~"השומריהפתגםאת
 .קליין)וי'שפהד
שאנחנודבריםוזוכרתשיודעתשפה"זאתהעברית:עלמעידהמחבר

העצים,שפתגםכך .) 152(עמ'מזמן"ששכחנוארלדעתרוציםלא
נשכחות.לוהזכירלהעידהםאףריכלויםהאדם,בנימחייחייהםשארוכים

כוללהמוזכרים,העצים)(במיוחדהצמחיםתכונותשאפיוןאפואנדאה
הדמויותלהבנתחשובמפתחמציע-בהםהקשורוהפלוקלורתלודותיהם
שלו.שלבדומןוהאירועים

הזרעיםידיעלדקלאלתאראפשרהמשפחה"אתהמשפחה:עצי
אנישלה."העציםבאמצעותגםאלאזאבסבאשלמהוואדיוהפרחים
בוואדיסבאלשהגדלולחרובבאמת:החשוביםהעציםלשלשותמתכוונת

והטובההיפהלשיטהמת.ותחתיוצמחיםעלאותנולימדשב~לרשלו,
שעדהגדול,ולתרתחזרו,לאממנובטילורבניאישיחנושב~להבגנב
ייחדוימהלבדדלהלן,ננסה, .) 186(עמ'אחד"אףתחתיומתלאעתה

 .ב~םלחרסיםמספקיםהםרמהמסמליםהםמההמשפחה,עצילשלושת
עצים"שלרשההוא,אלועציםלמיניהמשותףרותח,שלהעדותלפי

הערביזהלהירגע.אדםלבניעוזריםגדוליםעציםחשוב.הגודלגדלוים.
הדוחשלהלחישההנוף,שלהונינוחותהוביטחוןהלצהגזע,לשוהחוסן

הויופיהדר~עאלהממנה,לאטנעיםהםסעהדבהירתשגםהענפים,בין
"אתוהתרתהשיטההחרוב,אלו:עציםלערמת .) 186(עמ'הנוף"של

לפרחיםריחנית","~לר~ד~הבשםהידועאמריקהמדרוםנרי(עץה~יtק~ה
לידכאןלדאותיכלוהעדייןאתאגב,הזאת,ריחניתעז)ריחהלבנים

ולשבוואדיהחרובשלהמשפחתיתהחשיבותברמתלאהיאהמדרכה.

להעניקאמוריםהעצים .) 119(עמ'בחצ:ו""התרתלשובמדברהשיטה
בספרויופירוגעאלוהי),מסדהיאהענפים(לחישתוהשראהביטחון
ונקמות.סערותאי-ביטחון,שכלוו

לשהגדלו"החרובספקללאהואבספרהעיקריהצמחיהגיבורחרוב:
לשהאישיתהטריטוריהבספר:האירועיםצידמשמשזהעץזאב".סבא

והנקמהחדצחרמקרםהנכדים,עםהוטילויםהזרעיםאיסוףמקרםהסבא,
ודגיו.בה

הילד"וכשהחלנטעשלהראשוניםצעדיועםבספרלארשונהנזכרהחרוב
לוואדיקראוכךזאב,סבאשלהוואדיאלגםאותרלקחובבטחהללכת
(עמ'דיוק"ליתדסבאשלךהגדלוהחרוב-שלוהגדלוהחרובברשניצב

26 
 382גליוך

אתסבאלהםסיפרשםהילדיםשללדגלהעלייהאתרהיה"זה .) 15
תחתהשמות".ובלימודהצמחיםזרעישלבאיסוףאותרושיתףסיפוריו

על-(נטע)לבנה(רותח)היאתכתובשלימיםסיפורלהםסיפרהחרובעץ
החרובהיההסבעבוד .) 16(עמ'סמוכה."במעדהשגדהקדמוןהאדם

"זה-שלו""החרובכיסאו.עלכמלךהאבןעלישבשםממלכתומרקד
אתכמראותרהכירוהואזרעיםלואסוףברלטיילאהבשלנרשסבאמקרם
שלו"החרובלוחרובסבאשלהוואדיהזהלוואדיקראנואפילוידו.כף

הלודתו(יוםיום"מאותרהרכבתאונתעקבלנהרגהפסיקכאשד .) 282(עמ'
משםשלו."הוואדיאלאותרמסיעמאיתנומישהוהיהואילךהשמרנים)

תחתנחובצהריםשלו,הזרעיםואלהשיחיםואלים mהפאלעלההוא
מקרםרגםלדגלהעלייהמקרםהואהחרוב .) 169(עמ'שלו.""הגדלוהחרוב

כאילוהכל,אתמסכמותוחרובואדיהמליםאיךהדגשתי"ובלביהעקדה:
כמוהרשלגבריםכמרשלו,במקרםימותוהואיקדהזהאחדשירםידעתי
המשפחה:מאנשיאחדהחרובנעשהבמותר .) 280(עמ'למרת"מתאים
שלו"הגדולוהחרובסבא,שלוחגוריהשם,אנישדקהדגשתי"פתאום

 .) 282(עמ'

הפרילמרותלמדימפוקפקיםמוניטיןנושאהחרובהערביבפולקלור
דעות,דוחותוכמשכןדעמזלמביאמקולל,לעץנחשבהואהמוערך.
הג'יניםהשטן".משכןותאנה"חרובהערבי:הפתגםאומדונחשים.שדים

כןעלהליליות.לותהלוכותיהםלפגישותיהםתחתםמתאספים(שדים)
נחשבותבלילה,תחתםהשינהוחומדקלהחרוב,עציבצלהישיבה

לאביטחון,ליתדמומלץ,פשוטבארץהדעות.הדוחותמחמתכמסוכנים
תחת"השינהבמפורש:זאתמצייןהערביהפגתםחרוב.עץתחתלישרן
שחרדמלאךשרכןלחרוב"מתחתשקילבנוההסבררצויה".אינההחרוב

שדים".ברישכיהביתלידחרובלשיםאסורתחתיו,לישרןטובלאולכן
הונחשיםש"השדיםבכךהיאהחרובשלהנחרתלמעמדונוספתסיבה

נתגלעההחרובתחתשישנואנשיםמקלול,האולוכןהחרובאתאוהבים
שהחרובהואשנמסדההסברביתר",יחובחרוב,על"החולם .דעתם"
פירושוהחרוב)שלהערבי(שמרש"סח~ה"מאחדוחורבןאסרןמסמל

נהרגטובותבמידותמצטייןשאינומישהולצייןרוציםכאשדלהחריב.
"עקרםאחדבניסוחישר",תהיהעקרםהחרובפדיכמרתהיה"אללומד:
הוכלחרוב","כמרהואהטובותהמידותכלילשאינופלוניחרוב".כמר
יש:וחרובפדיבמחוזותינונדאהלאמעולםהדימדרנ;ובמהיבינו

העץהיאבנגב)הנפרציםמיניםבלשושהמדובר(למעשההשיטה:
והןלחיותהןחשובמרכזהיאלופיכךראוי,צלהמענקבמדברהמרכזי
ידיעלנקבעהאירועיםשלהחיצוניבמעגלהשיטהשלמקרמהלאדם.

איפה-בדיוק?נמצאתהזאתהיפההשיטהאיפהיודעלא"אתהאלוהים:
רמותואבירבידינטעשלהבאתו .) 136(עמ'ארתה"שתלשאלוהים
העונששלרחיהםהנחשיםהעקדה.מ~מדבהןישמההכשהכתוצאה

ר~~כרלוכשלסם~ין~זpד~~ע~יםים wדס ם~~~לWזכחד~י":קיהאל:של
אחפשמשםהכרמלבראשיחבאר"ראםיז)ח,(ירמיהויה;ה"נאםאתכם

יד~~ם"~סש iJ ת~-~~רהם w ~~ם 6 ע~ר~~עי;י ד~~~נ;ריי 9 ~ר~ם~ה~ם·ול~
נעשההמשכןהדיאירוניה,משרםההכשהבאירועישאלוי .)גט,(עמוס,

(שמרת,ע~רים"זpים wע,~יל~tדי~ןים wקר iJ~תי~ wר~שיטים:מעצי
 .)ר"טכר,

הנוראהאירועלערמתהשיטהיפיהדגשתבאמצעותנרצדחריףניגוד

העץעלשהקפידההקפדותאתמכידהכמרני"מיבקרבתה.שהתרחש
היאהשיטה:הואוהעץבמדברהטיולעםובמיוחדבצלו,לשבתהנכון
שחשובמהיפה."סילראטהלהשתהיהחשובסימטרית,להיותצריכה
טובגםהואיפהוכשהואיפהגםהואטובעץכשהואזההשיטה."בעץ

"היא .) 138(עמ'שלהם"רטובההיפההשיטהאתבחדהואיודעתאני ".
השיטהעץאל"הגענו .) 209(עמ'בסביבה"יפההכיהשיטהחיתהבאמת
המקוםאלמשםהולכנוטובה,רגםיפהגםחיתהשאכןנח;ושאיתן



שלהסימטריהואתהיופיאתמדגישהמספר .) 211(עמ'הוכש"נטעבו

יותרומולצחיםככשיריםנתפסיםסימטרייםיצוריםבבילווגיה .העץ
פערכאןנרצדהלצחה.נוחלשהיופיסודזהאויןסימטריים,שאינםמאלח
לביןחוסן,לסמלהאמוריםשלו,הוסימטריהיופיוהעץ,גלדוביןמכאיב
המצוינות(תכונותהויופיחטובלכאליו.בסמךושהתרחשההכשהאירוע
ילד.שבארנוןהכאבלתמציתחפנופעמים!)ארבע

החדש?במקוםההשתרשותאתלסמלחתרתדווקאנכחדמדועהתות:
יום.חירםאירעויהתרחשווסביבולביתהקרובהעיקריהעץחראחתרת
ממערבהשחורוהתותמסיןמוצאוחלבן(התותהארץילידאינוחרא

אוףהסבאשהביאבסיפורהראשייםהעציםמביןהיחידחואראיראן>

איש"וישבוהפסוק:נדנדיבמקוםההשתשרותאתהמסמלחוארנטעו,

יף oלחואפשרוכאן >'ייי<מיכה~~ריר:~ין ;ת~~י;זרrכזכת ;נ~~נכזבת
שחיהעדסבאעםיחדבעגלהתחילה"התנחל"חתרתתותו"."תחת
נעשהחראונכחבחצרחתרתאתשתלחרא"נכחאוזאותולטעתהכרח
באחראלאוכאילותמי,דשםחיהכאילושנדאהחירם,שלנוהגדולחתרת

אתלבנותוהחליטאליובאזאבסבאאלאבחצרו,ונשתלזאבסבאאל
כמודחוקהמארץשמוצאועץנכחדאלוילכן .) 185(עמ'ב~לו"ביתו

חתרתתחת mלננהגהסבשורש.בהמכיםשוניחםבארץהמתיישבים

(עמ'אשלהלדיקהגולרי,הטיוללפנינטע,אתמלמדאיתןשם ,) 24(עמ'
 .) 194(עמ'הוכששבנחהשכלוההאםאתמנחמיםושם ) 342

בספרהיחידיםהצמחיםחםשבחצרוהלימוןחתרתכילצייןעודחשוב
חרבהפדותנותן(הלימון)חראמתזאבשסבא"מאזרגשות':'המגלים

עץהסתלק.כשחראלודווחשממשלהדגישחיהאפשרטובים.יותר
באמצעהעליםאתוהשירבאושיםעשהעליו,התאבלזאת,לעומתחתרת,
הקיץ".

באמצעותמתקיימיםלנכדיוהסבביןהקרבהיחסיפרחים:שאהבהזאב
 .) 177(עמ'אותו"אהבושלוהונכדיםפרחיםשאהב"הסבאהפרחים,

לסימנוםמכןלואחדצמחים,להנדתלטילויםהסבאלנלווהנכדים
(אללשםסבא)(עםאתונסענו(רותח),אוני"דוביזרעיהם:לואיסוף
ובעיקרזרעיםקצתלואסוףצמחיםשםלסמןדנות,פעמיםהחרוב)
אהובים,נעימים,טילויםחיואלחהשמות,אתלוהנידלוזהותללמוד
רגע .) 167(עמ'בנו"השקיעחראבושחיהחטובמעטאתסלבנות.מלאים

עליםללאות mחפוהרקפותגבילויחראוהסברותחשלד mומיאינטימי
ידועלואוישלמושבחקרובכךכלאצלנו.פחדקקוחד"זהבחנוכה:כבד
הסבלשבשיתוףנעשיםוסימונםהזרעיםאיסוף .) 19(עמ'אות"אנידק

זאבסבאהשמות.עםפתקיםהנחנוהזרעים)(עםהשקיות"ובתוךונכדיו:

אתזיההשבחקלותבאותההצמחיםכללשפדיוכלזרעכללזהותידע
גםלפעמיםונדע.נלמדאנחנושגםכדיזאתעשהאבלשלחם,הפרחים

כמידתהיאהנכדיםאלסבאשלהערכתו .) 170(עמ'חידונים"לנועדך
אתשלימדאיתןעלמסופדהצמחים.עלאותםשלימדבמהבקיאותם

ומדוחוקורניתהמסטיק,אלתפיגם,טיון,-חבשומתצמחיריחותאתנטע
וחראזאבלסבאאספרהשמות,כלאתותזכורתדע"אםלומעידוחרא-

לשו."בוואדיהגדלוהחרובאלאותךגםייקחאלוימבסוט.מאודיחיה
יחדיו,שניחם"הלכוהרצחביוםאפילוושמות."צמחיםאותךגםוילמד

שחראהצמחיםלכאתזוכרחאראםדוביקאתשאלסבאקצת,חו mש
 .) 276(עמ'אותו"לימד

הפדיחהלוצריפותהבאיםלדודותשדואגמיעשוהוכךזרעים,אוסףהסב
זאב,"סבאהקשוח:באופיודנהנקודהזוהנכדים.לשאותוהקושרת
 ;) 318(עמ'בכרמל"שלובוואדיזרעיםאסףממנו,שפחדתיהיחידיהאיש

רגעאפילוכהלכה,ואחסונםהזרעיםאיסוףעלדנהבאהבהמקפידחרא
סכנה.בפניעומדשהאולובדודכאשדהיצרחו,לפני
הקבוהרשבאדוןבכךביטאוחםסבאשלים mלפהנכדיםאהבתאת
דרדרעליו,האהוביםים mחפרקומיםשעליהןהעיןרטיותאתהניחושלו

ורקפות.מצויפרגחרצית,ודוהד,פשתהכחלו,
צאצאיםעלעצמו,נושאאותועל~תנודיברסבא"גםהזרעים:הפצת
באמצעותזאתעשהאבלבו,שנשאריםוצאצאיםמחביתקים mשמת

צמחיםלעומתלשחםהזרעיםאתשמפיציםצמחיםעלערמומייםמשלים
 1מנידיםהצמחיםבעלום .) 173(עמ'בבית"הילדיםאתשמשאירים

בסמוךכלומדקצה mלטובתפצוהזרעים.לחפצתשונותאסטרטגיות
שביתסימןזרעים,יצרהצמחשאםאומדהאקלווגיההיגיוןהאם,לצמח
לצמחיםחזה.במקום mלצמלצאצאיםוכדאיעבורומוצלחחזההגידלו
בעליזרעיםכגוןלמרחק,תפוצחלהבטחתמגווניםאמצעיםישדנים

הנתפסיםוזיזיםזיפיםקוצים,בעליהסביון),כמו("סנאים"ציציות
(אלואוכיליםבשרנייםפידותוכמובןשלנו)(ובגרבייםחייםבעליבפרוות
לואפדיהיאבוטניתשמבחינהבעגבניח,)וכלחבשזיףהחלשלנוחפירות

ישמהזרעיםשלחלקכךעבד,לכלאקראיתבתפצוהמדוברכאןירק).
אבותיהם,שלמזחטובאףלועתיםלחםהמתאיםגידלוביתלמצואסיכוי
זרעיםלויצורהחייםמחזוראתלסייםיצליחולאאולאיבודילכווחלקם

מלשחם.
ודימוייםמשליםללאלחלוטין,בדוהדהבוטניתההבחנהלשהמשמעות
וק mלאן.לדעתמבלילשוהזרעיםאתמעיף"הסביוןפענוח:הדורשים

m ".אתשלוחיםחוםטוב.יותרחרבהמקוםישאלוילחהמעבדשם,וק
רקפות.לשחמולותחןפחהמשפחות"דוב ;) 173(עמ'לשם"ילדיהם

להבדילהחודים,לידנשאריםשהילדיםמשפחותתיארלשיסבאככה
 .) 160<עמ'קים" mלמעפיםסביונים,שלמשפחחשהיאשלנו,מהמשפחה

לנוהארה"האוחיטב:מנומקתבוטניתהרצאהממשנמצאאחדובמקום
מיניבכלהזרעיםאתמציידיםקים mלמילדיהםאתששלוחיםשהצמחים

הילדיםאתשרוציםאלחאבלבדוח."לעוףשיולכוכדיוכנפייםציצות
אתמכופפתלמלש,הרקפת,לידם."אותםשותליםאליהם,קרובבבית,

לתורמוסלידה."ממששלחהזרעיםאתמפילההיאוכךלאדמההגבעלו
הפרגשניים.אומטרק mלמהזרעיםאתומעיףבתרמיל."קפיץמיןיש

וכשהדוחחודים,בווישלמלחיההדומהפדיבתוךהזרעים."אתמחזיק
משמעיםהמטלטלחפריבתךו(הזרעיםהקרקעעלנושריםחםנושבת
דוח ד~~ר"'פרגים':שבירושניארולזמןחיטבזאתתיארקרקשו.קלוות
."אבלגד;לח")לריחבשעתהשמשיםנקפס;תהפרגים,וקשקשומצוי

ארמדתהרקפת,והזרק.דחוקלאן~לדעתלבילשו'הזרעיםאתע~ף:מ·הסבייי
ים mפעלים,פקעת,לעשות , mלצמכאן,לנבוטהלצחתיאניאםלבבה."
גםאלבבו.יגדלושליהילדיםשגםכדאיטוב,מקוםשזהסימןוזרעים,

לחד,מעבדשםאבלבסדהבהחלטילדים,בסדרכאןהגיון:ישלסביונים
 :) 173(עמ'לשם"הילדיםאתשלוחיםחוםטוב.יותרחרבהמקוםישאולי

אלזאבסבאלביהראשןוהאביבלטילוהולכנוהחראהחורף"וכשתם
שאףבמקוםלחרוב,מתחתמטעמו:הפתעהלנוחיכתהשלו,הואודי
פרגיםשלצוהולתצפופהקטנה,חבוהרח mפכלום,ברצמחלאפעם
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11 
ועלעליםכחלו,ודרדרותורמוסים

 .) 365(עמ'ורקפות"נוריותשל

ביומואסףשסבאהזרעיםאלו
במקדה,שלאצואוה.מעיןהאחרון,

אתמפיציםהאלההצמחיםכל
הקביעותסמל-במקרםזרעיהם

סבאחתרשאליהןוהשורשיות
מהמשפחהגמורבניגוד"זאתזאב.

סביונים,שלמשפחהשהיאשלנר,
וכמר ,) 160(עמ'קים" mלמעפים

"דווקאודביק:כךעלשמעיד
עכשיופורחיםמתשהואבמקרם

לאאםזהמהאהבדשהאוים mהפ
 .) 365(עמ'סמליות"

גילויעםהקברות:בביתחצב
לקחוהתינוקת,לשעצמותיה

בצליםארבעהרדותהודביקאיתן,
לביתוהלכוחצבשלגדלוים
עלניטעומהםשניים .הקברות
מעלושנייםהתינוקתשדידי
קברותבבתינטע.שלקברו
לעתיםמוצאיםהמוסלמיםשל

כמרלב~י-פדחיםצמחיםקרובות
הקבר.עלהנשתליםמצריחצב

נענינוהדברלסיבתשאלנוכאשד
כמרטהוריםהלבניםים m"הפכי

הלבן"הצבעהנפטרים",נשמת
ונקי";טהורהיהשהאדםסימןהוא

 ".הנפטרלוכברדהיופי"בגלל
נכרךהנפטרלבנים,לובשתהכלה
לושביםלמכההעלריםלבן,בבד

שכולםלהארותזהיםלבניםבגדים
לדוןיורדים"המלאכיםשורים";

עדרת-לבןהלבושהנפטר.עם
הלבן"הצבעטוב";לבישלשאיש
אתוירשיעהאלהויםעלאהוב
משמותירשנייםאוכןהמת".חטאי

"בצלהםהחצבשלהםהערביים
המתים".ר"בצלהקברות"בתי
קשרמאפשרהחצבהמסורתלפי

העמוקים,שורשיובזכותלאלוהים
אתמעבירהאושבאמצעותם

צריךלאהמתים.אלהתפילות
מעיןבחצבלראותכדירבדמיון

נתןכתבשכברכפיזיכרון,נר

~רלקי;םזp~זאת ה~~~"יהונתן:
 ;ת~!~~ iJק~רים iJ-ת~ר~~ל
אזכרתהלבני;םנר;ת-החצבכל

T '' T T •; • T : -T : --

ע,צו~ה". ת;מ~~

"סודר-נאמרבגלילהבדאויםאצל
חרוב".עץכמרחשוךהכדורילש
כך:נאמרהדבריםאתנסכםראם
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גרנותליאור

אביב""איזה

שלבשירתהזלותעםכמפגשוחנקגשםחמסין,על
גלודברגלאה

כשירחגלודבדגלאהמתאדתכךמתענן!"אביבאיזהמשרנה!אביב"איזה
ללאות,במיטה,להתחפרותשתרדםגשרםאביביום-שבעישןו'הנזק'על

לקרם.("לאכלשהיאקטיביתפעולהלועשרתלקרםרצוןאריכלותלחוסר
סגריריותעלהתלוננותאפילובקריאה").להדברתלאאפילולעשן,לא

החיהלךדעזרמתאוננת.היית"פעםתרעלת:כחסרתנתפסתהנפש
הואהחונקת",ל"דממההאביב,לכבדותכגרדםשנתפסמהמתיך?"את

לעשן."לאלך:אמדתיכבד!אביב"איזההעישון:
אלהחוץמןמזיקיםחומדיםהכנסתשלכפעולההעישוןעלחושבתאני

מושפעהאלו,בחומדיםנצבעה~ניםכמהעד-מטאפרדיובאופןה~נים;
ההפרכה:התנועהכעלחושבת.אניכתיבהרעללתוכו?אותםמכניסמהם,

מההחץו.אלהפניםמן-בכאבגנרעיםרבותפעמים-חומדיםהרצאת
הזהשהמפגשנדאהלפנים?חרץביןלחוץ,פניםביןבמפגששםקודה
לאבינתייםשלמדנו"טובאכזבות:בחוברוטומןהדוברתעםמיטיבאינו

השכניםאלמביאיםכאשדכלומדחברים";להטרידלאשכנים,להעיד
מתרחשטוב""לאמשהרשבפנים,הכאבאת-החוץאל-החבריםואל
שלמדנו"טובנכתבהיהשלאלהניחסביראחרתהנראה,ככלשם

רגםכמעיק,כמפריע,כמטריד,נחווההזולתעםהשיתוף ;"".אלבינתיים
דממתהדממה;הואשחונקמהבכאביה.למשתפתמרעילשאינוככזה

זולת.עםמיטיבשבמפגש-נפשהקושידממתהבדידות,
שלאכזהבשיר,לדוברתהרצויהאווירמזגהיהמהלעצמיחושבתאני

אחדיםבשיריםנזכרתאניואזחמים.אביביוםבוודאיכ"משרנה".יחוהו

אותרכמר-הםשגםוהשרב,החמסיןעלכתבהשבהםגלודבדג,לאהשל
סלחי,"אמא,'חמסין':בשירלמשלבחנק.מתאפיינים-וחונקגשרםאביב
אכזריהיוםכיונוקשה;,עקדהחמסיןבתארציכיידעה;,לאפתרה,לא
לשהשניבחלקכ,ךואחדלאשה".חויתהשבגהדהבת;שלכשlויקהפה

כליהיהמחדוהיא/.אתהוחמסין.לוילהבגדרן./החנקמחד"ושרבהשיר:
יכאביכאיב,מארדכבדוצחוקהאלוהי;.;המתאבד-בזמןהאחרו;ןרגע

מאהשדב:/בתרךיחרותקדורטטמפלט;.ואיןהויא.אתהחמסין. /-
אחת!"קנאהולאמיתרת
זולת:עםמכאיבלמפגשקשורההחנקתחשותכאןגםארמדת,זאת

שאינההדוברתשלאמההואהזלותהשיהשלהראשוןהחלקמןבציטוט
שתיקהשותקתהבתבמצוקתה.לוגעתלהביןלדעת,לפתרהמצליחה
ה~ם,סליחתאתמבקשתהיאאליה.להגיעמצליחהאינהוהאםצחיחה
לחרשעצמהשלההקושיארארתהלהביןהאםשלהיכלותשחוסרונדאה
בהיותהקשורהחנקהשיהשלהשניבחלקאשמה.בהמעודדיםמובנת

עצמהכשהיאובחברתו,שלהבאהובבקנאההצדמןצרפההדוברתשל
לצאתבאפשרותהואיןומיובשמחרםקודחתחמסיןבבועתכלואהכמר

כלפיה.אהובהשלבלבוותנועהחיותלועודדמתוכה
כמפגשהזולתעםהמפגשאתהדואהכאן,שהצעתיהקריאהשלבמסגרתה

לך:"אמדתיהמיליםאתלקדאמציעהאניהחנק,לתחשותהתורםמכאיב
מן'רעלים'לתוכךלהכניסלאלך"אמדתיכך:מטאפרדי,באופןלעשן"לא

המלצהכאחד";ומרעילמפתהזלותפנימהלהכניסלהתפתותלאהחץו,
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עםנקראמסג,סכינהלשהשמינישיריהספרהשטח,מןישרהמבחר
כתיבה.שנותארבעיםהמשקףכרס,עבספרהיותוחרףעודשלטעם
החוגגאקלווגי,פואטימניפסטמייצג,הואהקודמיםןשיריהספריכמו

האמונהמתוךלומלה,לתרבותמחוץקיים,פראיבטבעחייםביטויי
"ההתקיימותוכדבריה:האישית.זהותנולשהעיקרייםהמעצביםשהם

ועלוחברתיתאישיתזהותיצירתעלמשפיעההפיסי-מרחביבקונטקסט
דיאלווגיהיהאמןיותרהרבהטקסטים,נבניםשבוהאופן

וכיוצ:רכאדםקורותיהאתמסכםהאוכן 2ומפלויטיקה".
בהוצאהכמקולבהשירים,בהופעתהוארגוןהסדר

עלמקלהמאוח,דוהקיבוץביאליקמוסדלשהמשותפת
ופתיחותכנותהשראה,שלמרתקשפעלהכילהקורא

ופותחתבביתהשיריהדרךאותוהמארחתמשוררת,של
כשמותהםהמבחרשעריבנדיבות.דלתהאתבפניו
המוקדשלשערבנוסףכה,עדלאורשיצאוספריה
אתהמתאר-פינה"ראשנחל"שירי-חדשיםלשירים
לכלמאפשרזהסדרהשטח".מן"ישרהאחרוניםשרמיה
כחלקהייחודיתהאקופואטיתמשירתהליהנותקורא
עשוריםכמהזהאשרחדשה,טבעכתיבתלשמזרם
האפשרויותבמסגרתהמערב.בארצותגוברלענייןזוכה

הזדמנותניתנתעמו,נושאזהשמושגהשונותהפואטיות

האקולוגית,התיארויהאותשירתהאתהמכירלקוראגם
כדימוייםחייהבתחנותעמהלטיילהשירה,לעלוםמסגיצואתשממנה

לומשפחתה,להשיצרהחייםגןבאותוובשירתה,בהםשינוייםהמשקפים
הארובני.מההמןוהרחק

אליה-עצמההתייחסותבהשניכרתבכךנדירהמסגשלהטבעשירת
כמקובל,מתאוריםאינםאלההצמחים,הנחלים,הסלעים,ממנו;כחלק
שהםכפיאלאמיופים,התפעלותהמביעמשוררלשהמתבוננתבעין

הקוראאתומזמינהבתוכם,נבלעתאףשחיה,מישלבעיניהמצטיירים
לשכעינוהואזהבמקרההקוארעיןטבע.מקורכעודבה-עצמהלהתבונן

המשוררת,שלחייהמתוךתמונהכמלצםהאושירקריאתכלעוםלצם,
האחריםשיריהבמרביתגםכמו'~דרת'בשירביטוילידיבאשהדברכפי

~~ךיתזpהיא ה~י~~ iJ~תטרר~ה;/ 9הי iJא.ת~~~יחים~דרת iJ " :) 48(עמ'
ו~:;כז:ריביםהזמן;מצרראתממנימסיריםהשדרתהתערבות;י;בליעכש;ו
ל~~לים;/ ע~~: ט~~ 1רער; /!ם"~~tקיחי.~ל ף;.wל~ל. /;םי;~~רק' ,םי;~~
ר~ים".לצ:יפ;ש 1 ק~~ר~ע,זrןה i1ה wך~פ~ה~מרהר;הך iJ~ת לי~~~

משפחתהעםעבהרשבהםבמחוזותבשיריהמסגעםשמטיילמי
ההווה.עלהמכבידותהיסטרויותשויות mמהתשוכחביתה,אתהוקימה

סופו:לקראתכנאמרשיהתמונתכלנרשמתקצר"קליק"במשיכת

המאוחד,הקיבוץשירים,במגדל,הבית ; 1984צ'ריקובר,שירים,משק,קולות . 1
שוקןמנזר,ימי ; 1991אביבתלהמאוחד,הקיבוץשירים,מושב, ; 1987אביב,תל

 ,כליל ; 1998אביב,תלהמאוחד,הקיבוץכנרת,ים ,הזהוהים ; 1997ירושלים,
תלהמאוחד,הקיבוץשירים,עילית,מונוגמיה ; 2003ערננה, ,ציוריםשירים,
 . 2009אביב,

 ) 22.5.2007("הארץ"החדשההטבעשירתאקו-פואטיקה,סכינה.,מסג, . 2
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 382וןיגל

בליעכש;ונטויתשהיאהצביטהאתההיסטוריה;/אתמשכיחים"השדרת
 • :- : T ·; • : -T • ·; •• : • T ,)מ"עשל~,(ה;גשההתערבות,,;

כזאתהיומיומי,עלומהמתמונתהקוראבפנינשלפותאלהשיריםתמונות
סבךמאחוריהסלע,בשמיכתכמכוסותרגליה-הספרבעטיפתהמיוצגת

לחווייתכביטויעמה,שויריהמפיקים,שהםהירוקצבעיבמגווןעצים
באחדמספרתהיאושעליהבילדותה,עודלעצמהשהגדירההחיים

צריךלחיותשבשביללעצמיהגדרתיכברמאודמוקדם"גבילהראיונות:
מורכבתחיתההזוהקומה-הספרוביתהמשפחהמלבדלעלוםקומהעוד

הוסיפוריםוהשיריםשלי'."'העץשלי',הנסתר'העמקשלי',מ'המערה
לכתוב."נגםלופעמיםשםלקרואשאפשר

עלוםעםחברותשביןהתפרבקומתהווהמסגשלהייחודיתשירתהואכן
קהלעםהקשרדרךחוזרתהיאשאליהמהחברה,פרישותלביןהטבע

המפחיתיםעירוניים,במושגיםמסגשעושהבשימושניכרהדברקוראיה.

דרךלהתרחקבחירתהבשלהקוראאצללהיווצרשעלולהמההתגנדות
הקובץ,בפתחהמובאתהארספואטית,ההצהרהכדוגמתירוקה,תורה

והיפה:הפשטובשיר

 ;סרו;בע,~יח;ם ,י./oל ;ה~~ iJ~ז.וי ! l י./oלסרחרברתח;םעדים;"tק~ילי
א.ש.;ב 1~~ילי)ס~ה w ~~ליל1י!קדארתר ע~~ w ה.ל.א~( ·

שיריםל;ר:ש~םלרארת;; םp:1ז iJנרדא.ל~~tקיךא.tקז.ן;ה;
 . . .. "ילי~~~

"~ז.וי"סחררברת",-בשירהאורבנייםהמסמניםכאמו,ד

iJ ~~מסג.שלהפאוטיתמחשיבתהכחלקמופיעים- "ה
ים";·עד"~~ילי-הטבעבמסמניאותםממירהאינההיא

כנדבךמופיעיםהםאלאזpים", iJנרד "סרוב";ע,~י "
שהשתייהלכךבנוסףהגדולה:העירמושגיאתהמרחיב

בנזקקותבצמאמקורה ,מספקתמרווה,היאבילוי,היא
 ם~"-חיהכיישותבקיומומים.בור-לונפשמים,-לגוף
ההשראה. , mהרהשירה,ייתכנו-~tק~ילי"tקיריםלר;:ש

שיריםמבחרגםכמומעליו,המופיעה.לספרההקדשה
שירתההתעצמההשניםשבמהלךלכךעדותהיאזה,מקיף
סדרויותר.יותרהתעצבההנפרדתודרכהמסגסכינהשל

חייםמסעלאותוחיוניהואפתוחשבטחנופיםכפריטיהשירמילות
ללאירוקיםבנופיםמשופעממנוחלקשכלבעלוםלטילוכהקבלהבארץ,
רדרים iJ'מל.יךתבשירביטוילידיבאשהדברכפיוגבלוות,תרבותהבדלי

w 9(עמ'מרל.דת'לסםא.יז (. 

~ח;ד~ם~מר~קי~;ה?ארד~רא.יתמרלךת~ם ryלא.יז W;:זרדרים"מרלךת
ררררתב~תרנרת .1~מרסזרא.יז~פרת~ררת, wה.י 9ר~~ר~םנר wיר.ח;ו~חל

מרלךתן;ה;לקראתןההר?:;כים 1חרלה-~ךז:r~ישר~רוכ ,1~~רים~tקיערת
iJ ארדריםpליס,~ל~יא.יד .1!ר~רנריס~ל ה~~~~לארהי,תר~~ת ;ןא~~לז~
 "?ה~~ י~~ ה~~ ".י~~ 1~~רמרנריסש.~ל-~סר~ההיאלך~;ן~ד~דרק

הראשוןשירהספרעםשהחלמסג,שלהפאוטימסעהאחרלעקובמעניין
השיר. mלקממנוואשרהקובץ,אתהפותחכשערהמופיע ,ק~~קולות
גבלוותפריצתבעצםאוגבלוותיה,הגדרתמונחתאלהראשונייםבקלוות
מופיעזהמסמן"מלודת".המסמןכדוגמתהמקובליםהתרבותמסמני
נופיה.יפיאתכמכילאלאלוחמניתאומדיניתזהותכמגדירלאבשיר
שויות mהתבהציגהפיהעלהקערהאתהכותבתהופכתזהבמבט

שלבחייומרכזיותכנקודות"מולדת",המושגאתכללבדרךהמגדירות
היאלך~;ן~ז·~זרק~ליס,~ל~י"א.ידבשיר:האחרוןבביתכנאמראדם,
נאה?"אניאנהואני."באדמותי;השפל-נסרגה
הואוגדןבשכולדווקאלואונש~ם Tבשירתהואשות mהה.תמרכז

ראובןדבריעםהמתכתב ,"ה~~ י~~ ה~~ ".י~~ב"בביטויהמהדהדים

המבקשתהאקופסיכולוגיהעלהאדמה",עלכבדתדרכו"אלסכינה,מסג,מתוך . 3
מקוםאתר ,כולההאדמהאתבהלכלולכדיעדהפסיכולוגיהגבולותאתלהרחיב
לשירה.
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אנהאוניאיננו"הילדבבור:יוסףאתשהשאירלאחרלאחיו,המקראי
מאסון·חשש.ה ·היא· ·זהבהקשרשמשמעותו ;) 3oל"ז,<בראשית, "אד-י~~
האובדן.שבעקבות

זופואטית;האקלווגיתהזוויתמןבשיריההתיאוריםאחרלעקובמעניין
כליל,כפרחמד,משוב-המשוררתלשחייהבסביבותכאמורנמצאת

ילדותה,בתיאורגםכמוועדו,הכנרת,שעלגינוסרקיבץומגדל,המושבה
אפטרמן,לאלןהמוקדשחבר'מות('עלבחייהשונותדמויותאביה,
דמויותבית-העלמין),לוץ mכלילכפרמקיםמאוסטלריה,עלוהמשורר

בתיאורומלווההטבעעםהישירמגעהשבעודאלאועוד.ספרותיות
ישיריםובדימוייםבלכיונומתאוריםודמויותיושעבהרהריבפריחתו,
"~לרותכותבת:היאילדותהעללדוגמה,ועוד."לשד"כ"מת",ומוחלטים

הב', r<'לאזהב"ל;אלבנים,ח;ל;תאת .1מתכמ;נשמי1םעכשואתלשי,
 קך~~~הוא י~~~ ~~סlד.~?ז~ארת;~iכ~ז:יי :"לא.אביה~לז:ע ;) 1-3עמ'

המשוררתעם .) 98עמ' ,'ה~ר~ v~ת;ך~ג:~רק י~~'<ס~ך~ה"~תךו
ומציאתןלטבעצמידותןדרךמזדהההיאהפואטי,ללבההקרובהרחל,

כאןמובאיםהראשוניםבתיוששני ) 37 , 36(עמ'ל' m 'כבשירנחמה,בו
להדגמה:

 ן~~ ה~~:;מכל 11מ~~ךת. 1ל~~רל 1~ת w~~יול~את הw ~1 10"ל~גי
~להר w ~<~ז;י wחג:~~הר~1ה Qמש;ק.ךת י~~ו w ~~ .1כה o~ח·רה,

סריםזקירים, תוע~~~~~~אוiש~~ק.ךת ;י~~מ;ך fלפו!ש /)ה~ד 7מ
וים".

מןלאהבה,מתחרהגםבהרואההיאההזדהות,לשמרותלצייןמעניין
המתכלה:הטבעשלהזווית

"~~ w ו~~ w לחג:~ד;ךר>~~ w דרזץ.~ז;יו~w (11מ;ךה; י~~ .1לא-~ז 1לי 

זקירים;נכר~הזp~א !!י~דל~זP.זfרה!רה~זfה !ת~ר~?זס:ינ:רילא~ז
ל~הו~י".

מתכווץיצירתה,שנותכללאורךמסגלשבשיריהנשמעהזמןדופק
הואלעיתיםעצמה.אתהמשוררתמציבהשבהלתמונהבהתאםונמתח
הרשחף,שמים,המכילרחבנוףפניעלחיים,לחווייתכביטוינמתח,

לעתים- ) 31עמ' )לךו-~~(יי~~תמתוך'נוף'- "ף;נ~ר ij-~ז;יךשוב "."(
 ;) 116(עמ'ים' w ר~' ;> 105(עמ' 'ם~ר~ ד~~~,בטבע,אחדבפריטמתמקד

בקובץהחלהשירים,ברובניכרהדבר .) 117(עמ''חלון' ) 130(עמ' 'ץ.ע'
כשםעלית","מונוגמיההשערתחתהדופןיוצאילשיריםועדהראשון
החדשיםושיריה ) 223-151(עמ'כהעדלאורשיצאהאחרוןספהר
המבחר.מחציתאתהמכילים ) 277-227עמ'פינה',ראשנחל('שירי

עלית""מונוגמיהכאשרהאחרונים,השעריםבשניומתאזןהלוךזהזמן
אלאאקופואטית,אקולוגיתבכתיבהמתמקדאינוהאחריםלעומת
החדשיםהשיריםבעודוגוף.רוחעשירותזוגיותשנותארבעיםבמצבור

בומתוארתאםביןהשיהנולדשבוהאקולוגי-ליריבזמןממוקדים
באמצעיתו ) 243(עמ''העצים'בתחילתו, ) 227(עמ'לראוי''הכניסה

בשירמובעתזונכונה.זמןתחושתסופו.לקראת ) 274ס~לה'-(עמ'·,:או
 :) 277(עמ'ישר''שירבקובץהאחרון

שיעלווברי;סבילכתמוטבפי;ת;,ס;תמיםואזאפש;רע;ךכל"שרים
~לא .,ק~;י·~ /חק~;,~~ A;וכקי~י~מ,ת·ז?~ט ,;ע~י ר;~~מ ר~~~ל ו~~

 1~ח wמ~ן ר~~ 11מזf~ה~ו!הו /-ר w ~זקיר 1מ~~רדר~ל~ערת~ז:י~~ה
 •הנוריות!"מתחיל;תועכשושרפה;נ;שחיתה
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זדוןמאיר

דומםצומחחי

 .ם~;ןצ;~ממי

פ;ע.ם iJלב iJל l:מי,
זp~לבסך;של l: ,מ~;צ
~~רסקדיש p~ qזלב iJל l: ,ם~;ן
שנשאהוהרוח

סד~ר;ן ·.ק;ל~ת
 .ן~ז iJלל qת;ך 7
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גסלעקיבאעמיר /יכולהשירה 1

השידהמבקדישלמוגבלותם

תהיהשזוהדיהיום,לשהשידהבביקורתגודפתאחתבעיהלבחוראם
אושונות,איכויותביןלהבחיןשקשהלומדמתכווןאניבכךהבינוניות.

בכך.לדוןאפילו

ספדגםיצויאוהספדיםהצואותשבהממציאותנובעמהבעיהחלק

להכניסיכלותומלבדאיכותי,אוחשובשהאוסבוריםאינםשעורכיהן
הספדיםעריכתבנוסף,לדוב).למדי,(הריקהההצואהקופתאלמזומנים
עםלהתעמתמעזלאשהעדוךמשוםזאתמספקת.אינהדנותפעמים

באשדמספקת.עריכהלעדרךמסוגלשאינומשוםאושמלווהמשודד
אלבטענותלבאוקשהאבללא.חלקםקפדנים,חלקם-עצמםלמשודדים

כדיספ;ולהצויאמעודדוהסדנהשמנח;העדוךמיאלהשיהד,סדנאות mפ
ליטרתבעבודלרצותומבקשיםשעורכיומיאלאועוד,ךלולשמששיוכל
כסף.מעטאוכבוד

שהאוובמקדיםלרוונטי.ממשלאהפופלוריותשמדדכךאין.כמעטקהל
האדרתלשלעתיםאלאטובה,שידהלשתלודהתמידלאהואלרוונטי,
ובאירועיבעדניבעיקרהמתנקזיםמאמציםאותקשורתבכליהמשודד

שוהדהקלילהסינןולאחדגםאךכלשהו,סינוןעורכיםלדוב,אלו,שיהד.
ב. mבמגדלוהבינוניות
הראויאתלנדודכלומ;רלנק:דהשיהדמבקדימתבקשיםזהענייניםבמצב

ענייניםמצבבכללמעשהאיכויות.לוהאירפגמיםעללהעידהבינוני,מן
שמיוחדיםתפקידיםוכמההשידהבעלוםחשובמקוםהשיהדלמבקרייש

להם.

הפנייתשלבמובןגםלהאירהשידה.אתלהאירהואהראשןוהתפקיד
לדובהתודעה.אללחדורלוספרולמשודדסיעולשבמובןוגםהלבתשומת

להפנותישכיסברושהמנקדתויק,אוחדשמוכ;ובלתימשדודזהיהיה
זהבתפקידשישלומדאפשרהקוראים.קהלשלהלבתשומתאתאליו
למשואהמבקרלשכנההערכהמתךונעשהכשהדבראךהיח"צנות,ממין

ביותר.ארויזה-הביקורת

הגדלויםהיוצריםוהעשרתו.השידהסביבדיןויצירתהואהשניהתפקיד
הרחבהדיןומשוםגםאלאיצירותיהם,בלשקדגדלויםאינםתחום)(בלכ

הדיאליה,מתייחסיםלשאסביבה,דיןומייצרתשאינהיציהרסביבן.
לאליצירהשהכרחילשםשנדבךבמובןחסדהחסהד.עצמהשהיציהר
היוםקלדדוןכיסיםלשבספדולמלשמופיעהזו(נךמהאליה.התווסף
השבי.)

ובסביבהבינוניותהמעודדבאקליםביקורת.להעבידהאוהלשישיהתפקיד
להעבידהמבקרתפקידהיום,העבריתהשיהדלשהמשאביםנעדרת

גםכמובן,מיות:רומהשיפודעטןומהעובד,לאמהלהסבירביקורת,
חיוביות.נקודותלהאיר

כללידיןובגדדנשארתהיאבביקורת?הטעםמהביקורת,להעבידמבלי
הופךזהמצבאחרת.ליציהרכשוהואחתיציהרומעמיהדהיציהרעל
לעניין,להשתפד,להתקדם,להתפתח,עידדומקלבלשאלגוףהשיהדאת

ובלרוונטיותבאיכתוםדומיםהשיהדספדילכלאהדילרוונטי.להיות
חובביקהלוגםזאת,לעדתהספדיםאתשכתבוהמשדדויםעללשהם.
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לשהגדושבאוקיינוססיעוצדיךהמזדמניםהקואריםקהלאוהשיהד
המנק:דשלתפקידווכאןהעברית.השיהד

אומבקדמחמיא,הואאםביןמנומק.תמידלהיותהמבקרעלכמובן,

מבחינתהמבקריםיחלקועשליושידהספדלהיותיכלודיון.מייצר
לשקריאהלפיקדיתקייםהביקורתלגביהשיפטוואופןהאיכות,

מעמיקות.להיותמטענותיהםנצפהלכןטוענותיהם.הסבריהםנימוקיהם,
מדוברכןלאשאםמעמיקים,הוסבריםהנמקותעללהיעשןחייבהדיוןגם

כללי.בדגשאובלבד,בדעה

השיהד.מבקדיעלביקורתלישישלכםבדודכנראהזאת,כלאחדי
מבקדיםכמהישנםהשידה.ביקורתבמוסדשנעשהמהעללמעשה,

ורלשנות.שטחיותלעצמםמדשיםמדידניםאךביקורתיים,מעמיקים,
זלוה.חנופהאו

רצוניביניהם,rרעדוףניסיוןלועשותמבקדיםשללכאןלסקורבמקום
מאזחידש.אלי-היוםהשידהמבקדיביןהבלוטהמבקראללהתייחס

חישד"אליטוורואחרונות''ידיעותשלהשידהמבקדהאוחידש 2007שנת
האושהעיתוןהעובדהלילות'.'שבעהבמוסףקבעדדךמופיעשידה"קורא
הפכהשבוע)בסופידקהאחרונותבשניםאם(גםבישראלביותרהנפוץ
יחדביות:והנקארוכנארהבישראלהבלוטהשיהדלמבקרחידשאליאת
חישדלעדתי),טוב,עודךהאו(וחישדספרותכעודךהאחדיםתפקידיועם
מייצגההואלפיכךהיום.שיהדעלהכתיבהשלביותרהבלוטהנציגהוא

העברית.השיהדשלהמחלהאוהבעיהלשהבלוט

האולעתיםהביקורת.ממשואלכליתהתרשמותלדובהםחישדשלטוריו
לועתיםמדפדפתהתרשמותלעתיםהספ;רעלהכלליתדעתואתמחווה
לשהשטחיהפןאלמתייחסלדובאשדהקשרכללי;חברתיהקשראיזה

סוצילווגית-הוגותהדיאליטיתוכניותאצלנושהנהיגוהזהויותפלויטיקת
לשלאיכויותמתייחסאיננופעםאףכמעטהתעשים.משנותספרותית

כמעטחידשלשמרשימותיונעדריםהיבטיםשנישי:ושורותאושירים
שאינןכמעטכלליותהתשרמויותאותןוביקורתיות.נימוקיםלחלטוין:
הןלפיכךעצמו.הטקסטאלהפניותאוטיעוניםהסברים,עלנסמכות
שיסכיםמיהשיהד.גוףאוהמשודדהספ;רעלכלליותכאמידתונותרות
יסכים.במקדה,

בחרתידוגמאות.כמהאביאמוסברים,לבתיהדבריםיישארולשאכדי
ראויים,שהםחשובעצמיושאניבטורו,לחיובצייןשחידשספריםכמה
הספד.טיבעלממחלוקתלהימנעכדי

'שבעה , 09.01.2015 (וסומןנתןהמשודדשלספריםצמדעלבשרימתו
הפעולאשכנזי""משדודהאושווסדמןמשעדהואכימצייןחישדלילות')
"משדדהאווסומןלמההיום.הפועליםהמזדהיםהמשודדיםלעומת

"שבוכשידהשיבה''זכותוסומןלששידואתמצייןחישדאשכנזי"?
ואירוניהמדזעםבהשישמתריסהבתקיפותעצמו,עלנוטלהמשודד
האואםגםאךהאשכנזי";לממסדסים mהמיהחטאיםכלאתארסית,
עימותלייצרתשוקהאיזולומעט-לשםמ~פדאחדשבירמדובר-צודק
למעשה,חידש.לשלטענתוהעמוקהתוקףמהבדודלאעדתי,בסיסלע



עדתי.מתחלייצרמאלוץניסיוןכאןשישנאדה
שלהצהבהבתואללקשוראלוישאפשרניסיון

חידש.לשהמקצעויביתראחרונות','ידיעות

זהרמיטללשלקחהביתהספדעלברשימה
חידשמחמיאלילתו')'שבעה , 31.10.2014 (

בביטוייםמשתמשאךלטעמי)(בצדקלספר
המעורפל mניסהנהבלעיל.סתומיםשחלקם

בלוטיםשיריםסוגי"שניהפתוח:המשפטלש
מיטלשלכךכלהמיוחדהביכרויםבספר
אהובהעלושיריםהאם,מרתעלשיריםזהר:

נשואים"שנילכתובלאלמהשנטשה";
הדיאחד?מדויק mניסארבשירים"מרכזיים

ואפילושיריםלששוניםבסגננוותמדוברלא
המערופל mהניסארב. mכתיבהבמנעדלא

שאלוימשהרבהם"ישזהר:לששידיהעלהבא
שמפגישמהסוגמורדני,מחלוקצתמזכיר
מארד";בסיסיתגרףשפתעםתיאטלדירתנטיות
יותררחביםזהרשלהשיריםנשואיובכלל,
חישד.שצייןממה

~ t ' הדההמקום-הזאתלהתרסהמעבדשמסתרת
ביןבדיאלוגביטוילידישבאהוחשוףהפצוע ..

משמערת,דבבחידושומדוברלגלודבדג.חסן
לבטאכדידופןיצואדגשיאינטגריטינחץרכי

הנכזבתהכמיההאתכךכלומדויקחריףבאופן
כלומ;דואשכנזים."מדוחיםביןאמתלשותפות

ילדיםהםהקבוצה,חברילשהתרסתםלמרות
ושיקשיבוקלבההכהר,רצויםשקדשובבים

שלביקורותיואתלוסקרולהמשיךאפשרלהם.
כמבקרכילשונועלבהןלוהצביעחישד,אלי

-לעשותאמודשהואהבסיסיהדברבעשיית
תת-למעטאלויחידש.אלצאיןביקורתלבק:ר
ספדועלברשימהפישרלגיוראמזעריתהעהד
נוסף.מחדמקהדלצייןצרוניובעצם,חיים,צירי

בתאריךחידששפרסםלי"יקהד"אמאהרשימה
משקדי,אופירלש-1מיותרהספדעל 30.01.15
כתבהבהדיאלאבספרעוסקתאינהשכמעט

רבהב'האדץ',לכןקודםכשבועייםשפורסמה
לאחישדדלוך.יונהשלכיושרהמשדקיתאור

אבלנאה,אכןשהספדטעוןהואכך.עםמסכים
למה?לסקלי.חזילשיושרובכללהאומשקדי
התנופהעםמתמודדחידשכיבעיקרנאדהככה.

לאצעי;רמשודד-משדקישקילבהפרסומית
את(שמוציאהקטנהבהרצאהשפרסםמוכר,

אךספד).אניגםפרסמתירבההזההעתכתב

מלבד-לותוכנולספרמתייחסבאמתלאחידש
הוא-השארהלשכסוגרלוךעללסקליהעדפת
למהחכמים.שידיררכימוכשרשמשקדיקובע

המחמאהלשילתלצדמלשומחמאהלחלוקכדיכנארהחכמים?השירים
זה.לספרציפובנישחלק

 ' 12.01.14 (נידאלחנןשלספדועלכותבכשחידש

חילונים"ישבמשפטפותחהואלילות')'שבעה
שלדתייםהתנשאות,בהשישבנימהשאומדים,

חצוצתהואמרנהאמונה,להםישיות;רקל
מעזיםשהחילוניםהחייםריקנותלביןביניהם

שגםההלכלותמסוג-במישריןאתהלהתמודד
כשחושביםמתפוררתבהןשישהאמתמעט

אםרצינית,לאההכללהאםברצינות".עליה
מסתדרתהיאכיארתה?לצייןמדועארתה,מפודרתבצרינותעליהחשיבה

לאשהאועטנה-הזאתההכללהאתמפרודtקנידחידש,שלטענתועם
כדיומרהד,דבהאושנידומצייןממשיךאלאעצמם,השיריםעלמבסס

נוספתמכיהדכלומ;דדב.אפילודתי,משודדשלבספרשמדוברלנרלהזכיר
שטחידיןרמלבדאשדבספ;והממשיהתוכןללאהזהויותפלויטיקהלש
מעיסוקנמנעחישד-שברהשיריםנשואיעלקלילודפדוףהספדבשם

מתנחל,הואודתיהואומרהד,דבאכןהאונידאלחנןמדוע?ועבצםבתוכנו.
מעט?לווברלהעמיקלאלמהאזרדארי,מענייןספדשכתב

לילות')'שבעה ' 10.01.2014 (בחירותגרבלצעדןלשספדועלבשרימתו
כתבשלהקרובהלהיסטוריההרשימהלשמחציתהכמעטמקדישהאו

הקודםהעשוראמצעעללואנקדטוותיניבובועזצלגרבשערכו'דקה',העת
לביןהיסטוריהארתהביןחידשקושרלכאוהדתרבות'.'גדילהוקבצות

כיוניכרהספדתוכןאלמתייחסהואאיןלמעשהאךצלגרב,לשספדו
לאמשפטכךהספ:ראתקראאלמלאגםהביקורתאתלכתובהיהיכלו

עיקראתלהומעניקהלצגרבלששידתובמרכז"."עומדתמסוגמתוקף
כלעללצמטילהרצף,כלקטרעתמקרם,בכלמקננתהבדידותה. mכ

המינים,ביןביחסיםהמשפחה,בתךרהזוגית,האהבהבתרךיחד:תחשות

צריכיםאנחנוכאילוכאןמופיעואב",בןביןביחסיםד mבמיבלוטובאופן
נימוקללאמעמיקים,להיותשאמוריםהאלה,הכבדיםהטיעוניםאתלקבל

הוסב:ו

לדןומאדר)(מעטמעטלעצמוהדשהחידששבהמצאתיאחתרשימה
'שבעה , 07.02.14 (פואטיקה''עדסקבצותעלבביקורתשי;ולשבתוכנו
רדדנוחסןרעויהמשדדושלאחדשידלנתחמנסההאושבהלילות')
מההאופאוטיקהכעוסשחדש"מהכיהמתנשאתהמסקנהאלמגיע

עלהרחבהדירןגםברשימותיו,ומהסבריםמנימקויםנמנעשחידשמכירון
-אחתדאריהתכליתמשדתותשרימותיושלמעשהכךחס:ונותרהשיהד

שידה.וספדימשודדיםערודערדשינידוכדילומשודדיםלשיהדבמהמתן

מומלציםטרובים,ראוייםמשודדיםיששבער,כלחידש,שאלצהעובדהאך
בהיעדרהפוטנציאלי.לקוראמענייניםמשודדיםמציגהבאמתלאכמרבן,
פואטיים.יח"צלמסמכיטוריוהופכיםבסיסית,שיפוטיותובהיעדרעומק

בפלויטיקהלעסקוהעדפהחידשלשהשבעוייםבטוריוניכרתלכהבנוסף
עדסחברינאמר;ובשידה.העיסקופניעלהישארליתהחבהרשלהזהויות

נידאלחנןמדוחים,מלואשכנזי-וסומןנתןלהשתייהרוציםפואטיקה
הואזהרמיטללשהשידהמ"סרגי"אוחדומתנחל,דברגםמשודדגםהוא

אלפנייהזוהיבהדירןארהשידהמביקורתיותרחד-מינית.אהבהשידת
שכתבוהמשודדיםאתמניעהלאאולוישאלויהזהרתאללשה,הגימיקירת

היצמדותאלאשבספרים,העמקויםלרבדיםכניסהללאזאתהספדים.את
"צהבהב".אפילולעתיםלעין,הובלוטהשטחיאל

אחדיםיש-נציגקדהאואךהבעיה.לשבלוטנציגהואחידשאליכמרבן,
מביקורתיות.ארבספרמהעמקהנמנעיםהםרגםמבקדיםהמתקראים

מביקורתמחששארמתפשרתלבתיחביבותשלאג'נדהמתוךלעתים
בחרםיאומצוזהמסוגושטחיתומתחנפותרשימותערדכלעליהם.הזלות
חסרתשיהדביצירתבבינוניות,לכרססהשיהדתמשיךמשודדים,בקרב

לרוונטיותובחוסרוהשיריםהספדיםאיבירותביןהבחנהבחוסרהשראה,

 •ב. mהלציבור

 2015אפריל
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 1זדמצד 1
~~~~~~~~~ 

לריחןעמרם

רבינוג'ניסלנשמת

קשה,מחלהלאחדאדה"ב,בבוסטון,לעולמההלכההשנהמרסבחודש
סילבדמןלביתרבינוג'ניסהכשדרנרת,נדרכתוהמתרגמתהמשודדת

ומחוננתמקרדיתיוצרתחיתהרבינוג'ניסבלבד.שנים 65בתוהיא
עיקרוהאנגלית.העבריתגדולות,שידיותמסודרתמשתיששאבה
ניסיוניתחכמה,אירונית,נואשת,נועזת,אהבהשידתהיאשידתה

שררותיה.ביןנלכד-נשיישראלי,האנושי-יהודי,שהמצבוחדשנית,
שבהגדרההדרומיתבעירהעלמיןבביתלמנוחותהובאההיא

ליחיתהרננה.בתהאתגידלהרבהבישראלחייהבתקופתהתגודדה
בעברית,ספרים(ארבעהמספריהשנייםשלעודךלשמשגדולהזכרת

ויותרבחייה).פרסמהיונתןנתןמשידיתדגום,ואחדבאנגליתשניים

ג'ניסהמרן.ממנהולמדתיוחברתלמידלההייתיעודךלהמששימשתי
השידהבשפתלעומקובקיאהרגילבלתיבאופןמוכשרתמשודדתחיתה

בספדהוהכלוליםלגדרההמוקדשיםשידיהאתאוהבאניובתרבותה.
אמנותה.אתהמדגיםמהםאחדהנה .חיסורתרגילי

הדשאנאותכיגם

;:זךזpא~אות:וי~ם
זקי~ים qע,זקיפרתרוויות

~ r מזמור~ד

קומרתלרש /oדרנןי~~ע,לה
~~ררגרת
ז;-'טופרת

ארד

~צוב

כ~~יז?כ~םשוב
טויחתפילה

~קוםי~י 'ה 7 ,ע~ ~~
~בראו~י

למעשהמיוסדישראלי,שיכוןשלמוזנחנוףעללכאודההפשוטהשיר
דשאבנאותאחסהלארועי"יהרהכ"ג:תהיליםתהילים.מזמורישניעל

צלמוותבגיאאלךכיגםישרבב.נפשיינהלני,מנוחרתמיעלידבציני,
רמיאדוניבהדיעלה"מיכ"ד:רתהיליםעמדי."אתהכידעאירעלא

נפשר".לשוואנשאלאאשדלבב,רבדכפייםנקיקודשו?במקרםיקרם
ובלשוןהדשא"),("נאותאחדמצדתהיליםבלשוןשימושבעשרתה
תמרנהבאחתהמשודדתבוראתחטיפים"),("עטיפותשנימצדעכשווית

שפע,עלמדבריםתהיליםשמזמוריבערדחריפה.אירוניהושליופישל
והזנחה,עליבותשלהיאהישראליתהמציאותהדיואמונה,ביטחון,

שלהנמעןהשיכון,מןהנער(במלעיל),"רועי"גדולה.בדידותשלרגם
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רועי""יהרהגםהואתפילתה,
לדירתהוהעלייההמזמרהשל

המקבילההיאקומרתשלרש
במזמור.אדוני"ל"הדלעלייה

הספונההאשהרעוד:זאת

לאהבהמשרועתבדירתה
טויח".תפילה"מדמםורחמה
תהיליםלמזמורבניגודאלום

יעלה"מיהשאלהעלהמשיב
קודשו?"במקרםיקרםרמי

לבב",רבדכפיים"נקיבמילים
(ובמציאותשלפנינובשיר
הדוברתיכולהלאימינו)של

תשרנהארדרישהלדרושבשיר
בשלושמסתייםוהואכזאת,
רמייעלה"מישאלה:מילות
יברא".רמייקרם

 .מהיבטיומקצתעלאלאעמדתיולאכאחת,ומורכבפשוטנפלא.שיד
 .שלהגדולהאמניתחיתהשג'ניסמשוכללתכתיבהתרבותהמציגשיד

מארד.לנריחסרוהמיוחדתושידתההנדידהאישיותה

הערבייה;ןאוהמואבייהרות

(ידיעותעולםאהבתלארדיצחקשלהחדשהדומןאתלקרואקללא
הכאוטיתצורתובשלזאת,עליו.לכתובקלולא ) 2014אחרונות,
ספרים,במוסףהדצרגעומדיהגדירופרסט-טדארמטית"("תגובה

מופרכות.לעתיםהסבוכות,ועלילותיוהבוטים,תכניו ,) 05.12.14
בקרבכמספרםהיההכלליתבאוכלוסייההקומוניסטיםמספרלו(למשל:
מספרעליהם ,-1967בהכיבושלאחדבעזההצבאיבממשלהחיילים
ששתמלחמתבמדינה,הגדולההקומוניסטיתהמפלגהחיתההדומן,
צודה,דומן).היהולאנכבשתחיתהלאעזהפורצת,חיתהלאהימים

כמעטאיןעצמה:עםקשרתמסוכסכתכתיבההמולידיםועלילה,תכנים
ודמותהיפוכה,אתמכילהשאינהפסקהסתירתו,אתמכילשאינומשפט
"המחמאהבסגנוןכתובכולושהספדדרמה .ניגודהאתמכילהשאינה

בדומן:הגיבוריםאחדלארהיצחקפרופסורמעידשעליהההפרכה",
מפרופסוריםלשמדתיבשיטהדר-משמעית,מארדדעתחרות"כתבתי
רגם .) 348(עמ'ההפך"אתלהביןאפשרשמהןמחמאותהרבהאנגלים:
כמרבן.להפך.

שבעהשלם.אתדרכולדאותואנסהבלב,דלסופרדבריאצמצםלכן
שאול,דרת,נפרדים:מונולוגיםבשבעההדומןאתמספררתדמויות
לארהיצחקהפרופסורהואאיציקואיציק.תמרבועז,גליה,גיטלה
בןהיותרבגללבדומןביותרהמסקרנתהדמותאוליהואלמעלה;הנזכר
אולםובמוצהר.במודעמיניתומטרידפוליטירדיקלהמחבר:שלדמותו

הדמויותלשבעבנוסףהמצע.יקצרכיהרב,הפיתויחדףאעסוקברלא
זרדיק,שמיל,אלחנן,כמרדנותנוספותדמויותבספר(וישהמספררת

מיוחדמעמדבעלשהואדו,דשמינית,דמותישנהרעוד)תהילה,דון,
בשלושההספדאתלחתוםנבחרהואמשלומונולוגלושאיןאף .בדומן
אתמקד.שבהם ,) 376-373 (עמודיםרחצי

אותראוהבתדרתהגיבורים.דובשלבתודעתםמההתחלהנמצאדוד
שאול .) 30(עמ'מרתי"יוםעדאהוביהנצחי,אהובי"אהובי,נפש:אהבת
הגוליםבעירפוליטי"גולהלהיותבפריזאליוומצטרףאותרמעריץ

בשםולבתרדודבשםלבנוקוראלארדפרופסור .) 50(עמ'הפוליטיים"
בעתדו,דשלו,בנרמזלולרועהעיקריים.הגיבוריםשניכשמרתדרת,



פלסטיניתילדההורגבשטחים,צעירכחיילשירותו
עצומתלמענומארגןהימיןמאסר.לשנתייםונידון
עליה,לחתוםאלאבדיהדאיןהשמאלולאיששחדור
"חתמתי.דרת.בתובושנועצתהתוכחהמבטלנוכח

רציתי.שלי.החתימהאתשיצניעולבקשהעזתילא
(עמ'לא"בתי.לאתדאה.שדותמכליותרופחדתי

חששותוךדרת,מבתופחדובשלחותםהוא .) 363
המתמצתתסיטואציהדרת.האשהזאתתגלהשמא
בדומן.המרכזיותמהתמותאחת

מהפכנימנהיגרוחני,מודהמיןהואדודכינדאה

אתאליונושאיםהאחדיםשכלמוסדי,ומצפן
הקרויהקצרהסיוםפרקכזה?הואהאומנםעיניהם.

בפריז),שוהה(בעודודודשלבחלומונפתחשמו,על
היהמאזעשוריםכארבעהבישראל.הצעידהדודעל

להפנותהזמןהגיעהשישים,שנותבשלהיבעזהצעירחיילבעצמו
כיצדמסופדהדומןבתחילתכבדבישראל.העתידדודאלהמבטאת
אתולהזהירכרוזיםלחלקאביבבתלספדלבתידרתעםדודיצא

 .האדוןאתשסוחביםכמיעצמכםתדמו"אלהמלחמה:מפניהתלמידים
זיקהלדודישכלומד, .) 13(עמ'אדון"בתוךעצמכםאתלעצמכםדמו

ממש:שלשיחלבינםבינונוצרלאזהשבחלומואלאלצעירים.מיוחדת
דקנשארובסלוןבעברית.לוויכוחאביביתללסלוןנקלעשאני"חלמתי
זד.אדגישלאבזכותהאולילידה.לשבתיפהנערהחיפשתיצעירים.

דוד .) 373(עמ'נקבה"ומיזבד,בסלוןמהיושביםמילהבחיןהצלחתילא
עודמבחיןשאינומגדריטשטוששלבעטיוגםאוליומנוכר,זדנותר
ונשיםגבריםהםגבריםשבובדומןמשמעותי(מוטיבלנקבה.זבדבין
נשים).הן

ויורם.תמרשלהצעידבנםליוני,מופניםבחלוםדודשלדבריועיקר
להגנתויצאודוד"גוי"לוקראונימול,שלא"ערל"חיילהיהיורם

קראלויוניבישווהאמיןסטפןלעצמויורםקראלימיםלו.כשהתנכלו
דוגמה(עודבפדופיליה.אותושהאשימולאחדהתאב,דלבסוףסבסטיאן.
הקומוניסטיתבמפלגהחברהחיתהתמרבעלילה.)מרפדךקצתלפיתלו
לבן.יוניאתשאימץשמיל,עםלחיותעבהדיורםשלמותוולאחד

ליאמדתאתה.הייתזה"בחלוםדוד.שלבחלוםהואגםמופיעיוני
עברית".שדיברתיאףשדיברתי,השפהאתהבנתלאעניתי.משהו.

אבלהעתיד",עלכךאחדהעבד,"עלהצעיריםעםלדבררצהדוד
"מעיןשהואבמכתביוניאלפונההואלמחרתלכן,הקשיבו.לאהם

לומחפשהואשלמעשהלומתחווראלבבהמשכים".למהפכהמדדיך
שלי.להדרכהזקוקשאינךליוהתבדרבן.ליאיןבן."חיפשתיבן:

ואיןהמשךלושאיןלדודבןהואאפוא,דוד,אב".מחפשלאשאתה
עללהשיבאךהואשנותרמההמהפכנית.מורשתואתלהעבידלמילו

השאלותאחתקודם.במכתביוניאותוששאלענייניותשאלותכמה
השב"כאישאסאאתהדגמיהיאבדומן,מרכזיתשאלהדווקאהללו,
באסא,ידיתיאני"כן,ליוני:במכתבוקצרותכךעלמשיבדודבעזה?
בפריזאותישהסגירוחברי,ששלושתמניחאנילמה? .-1968בבעזה

המרחק"מהממשיך:והואשרנות".תשובותלךלתתיכלו ,-1973ב
יגדיללאהואהמעשה.מחומדתיקללאהואבאסא?ידיתישממנו

ופיצחו 16ה-אפמגובהיערביםהדגריהודיםאחדים.בעיניערכואת

עלאפואאומדדודכמרני".נמלטולאהםבאבנים.גולגלותלהם
כימספרבר,מתגאהלאאךאסא,בהרגמרדהמנוגדים:דבריםעצמו

ליוני:כותבהואבפריזחייוהמשךעלעלוב.מעשהבכךודואהנמלט
הייתיאםלצייתלמדתיאיךשרקע.סדרשידתתיהקורים,את"עבדתי

האםהמהפכה.אתששידתתיוחשבתילשרתלמדתי~~זכר.מדדן?כזה

לי.איןמאז?שעשיתימהעלמצפרןייסודילייש
יותר".טובעולםאופן,בשרםניצח,לאהקדהבמלחמה

אתמשדתגם .וציניקןכאופורטוניסטמתגלהדוד
לאחדהמהפכה,לעולםנאמןנשארגםהבורגני,הסדר

מדביקה,בשםצרפתייהעםמתחתןהואעולוותיו.גילוי
בדרכוןזוכהשלה,הגדולהההובלותבחברתמשתלב
מותה,עדטובותשניםוחמשעשריםעמהוחיצדפתי

קיצוני.מאואיסטיבאידגוןחברגםהיהעתאותהוכל
"לא.משיב:הואאירופה,אתאוהבהואאםלשאלה

ברחאביומאופרת.זקנהזונההיאאירופהלא.כבד
אהבתיבאבי?בגדתיהאםלבדי.בהחיואנימפניה
בגדתי"האםאותו:מעסיקהבגידהענייןמאוד".אותו

כאשדבהבגדאביהיורם,האםבר?כשהתביישתיבו

הבגידה,התאבד?"לוכןמבגידתךפחדהאםהתאבד?
לשאלהמהפכנים.שללפתחםתמידרובצתמסתבר,

תשובהדודמשיבאחדים,חייםלחיותרוצההיההאםיוני,לשהמכרעת
הספד:אתהחותמתמטאפודית

יבש.ודםעצמותמלאההאדמהקול.חסרותזעקותמלא"האוויר
חברפעםליאמדלפעול,לנוהמאפשרהיחידהכוחהיאהיאהשכחה

הים,בתוךעמוקלהישכח.היאהאמיתיתהגאלוהאבלמהשטאזי,טוב
ולאחידהלהםאיןעודזעירים,ילדיםבדממהרוקדיםהשקט,בתוך
כמותם".ונצחיועירוםזעיראני,גםאהיהשםמין.לוארשע,ולאבכי,

היאעבורוהיחידההדרךדם.מלאההאדמהזעקות.מלאהעלוםאוויר
זאת,נקראשלאאיךההיות.טרםשלהשכחהבנצחבמצלוות,לשקוע
חלהסירם,לפניאלבקשה.דיכאוןדקכאן,איןמרנינהמהפכניתשברדה

בדוברת.דבריובמהלךמתחלףהדוברבעלילה.(מפתיעה?!)תפניתעוד
השמים,הואשלימאושרהכי"הזיכרןודבריו:אתהמסיימתדרתזוהי

תדאילי:שאמהדאמיזוחיתההאםכוכבים.זרועיבכפר,לבילה,בקיץ,
שהשיבה,אניזוהייתיהאםאוד?שנותאלפידחוקיםכוכבים,מיליונידרת,
האינסופיים".במרחקיוהזמןיפהכמהלך:עתהעכשיואו

בזוזרקשורותודוד,דרתהללו,הדמויותששתינאדהיות;רמקיףבמבט
שהדגהזושהיאללאוד,דרתמספרתלכןקודםעמדויםכמהבעבותות.

"אניח'זאן.איבהדיםהערבי,אביהאתבמכותשהדגעלכנקמהאסאאת
 .) 365(עמ'הזה"הכלבהברכיים.עלהיההאובראש.בוידיתי

דו,דבשםבפרקומסתייםדרתבשםבפרקנפתחשהדומןשהעובדהנדאה

דרתאתשנושאבועז,בשםפרקגםישבהמשךמקרית.לגמדיאיננה
ליוניהכותבדודגםשלהם.הצאצאהאוהמלךשדוד(המאוביiההעדביה),

תנ"כיתתשתיתאפואישהאםויהונתן.דודאהבתאתהדעתעלמעלה
הספדשםלמשלזבד.לוישאבללדב;רראיהאיןלדומן?היסטרוית
ערבית:בתפילתאהבהברכתמתוךהסידורמןלקוחשמועלום"."אהבת
ומשפטיםחוקיםומצוותתוהדאהבת,עמךישארלביתעולם"אהבת
בתפילת(גםוכר'.בחוקיך"נשיחובקומנושבובבנוכןעללימדת,אותנו

ויתהדגדולהחמלהאלוהינואדוניאהבתנועולם"אהבתנאמדשחרית
באהבהמדוברבתפילהאםאירוני.הואאפוא,הדומן,שםעלינו").חמלת
ובעיקריחידיםשביןאהבהעלמוסבהואבדומןהדילעמו,הקב"השבין
שבסידורעלוםאהבתכןעליתדלמעלה.מדבריהכניכרלדו,דדרתבין
כמוודו,דהעדביהדרתביןמעורבתאהבהלערמתישראלטהרתעלהיא
מלכותאתמייסדובועזדרתלשצאצאםאםאבלובעוז.המאוביהדרת
שתילדבר:זבדועודשם.ואובדלגלותיוצאשבספדנודודהדידו,דבית

כדיאלאזאתאיןהעטיפה,עלמופיעותאשהאותהשלדיוקןדמויות
שכזאתבכפילותכןגםנחתםהספדהגיבוהר.שלהכפילותעללהצביע

ממריאהדרתשלונפשהתהומה,צוללתדודשלנפשובו:המסופרכלכמו
כשחיתה.עומדתלעלוםהוארץהשמימה.
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ערביצרפתי,אנגלי,תחביר

בלום-טל uקאורלי

המצריהרומאן המובהקיםמחסידיהאיננינאות:בגילויאפתח
בספרותמקודשאיקוניןקסטל-בלום,אורלישל

הרומאןהאחרוןספדהשללאבמיוחדהישראלית.
הקיבוץפדי,מנחםעודךהחדשה,(הספדיההמצרי

ומנומקהוגןלהיותמקווהאניאולם ,) 2015המאוחד,
נושאובשללשבחיםזכהזהספדדווקאבביקורתי.

בלבדבוהיוםשדיהמצרי),השבט(סיפורהעדתי
במאמרומודיסאורידהקופה.כלאתלגרוףכדי
הסופדת"החזירים,רועתהגדולה,"הבתהספרעל

בכך:מודה ) 06.03.15וספרותתרבות(הארץ,

שלהמוסדיהאקטקסטל-בלום)(של"מבחינתה
קודמיםהמעוולים,עלוההצבעההעלבוןתביעת
המעשה.עיצובשלהאמנותילאקסזהבספר
אתלהעליםגםנכוןקסטל-בלוםשלהאתיכלומר,

בהבנהזאתמקבלמודיסכןפיעלואףהאסתטי".
הואהמצרי"הרומןבכך:לוודיובהתלהבות

העדתיהנרטיבאתלספרקסטל-בלוםעליהמקבלתשבוהרואי,ספר
מצדים".עלייתשלוהאידיאולוגי

כטענתוכדומה,סטירי,פרודי,גרוטסקי,כשדוןל~לוםישכימודהאני
הזההמוצהרהגשרוןביןגדולפערשישמגלהאני 1תמיאבלחסידיה,

פרי)(מנחםהעודךכותבוכךבפועל.שלוהלשוני-ספרותיהביצועלבין
זה:ספרהגבעלגם

בדיוןמומצאות,אגדותביוגרפיות,היסטוריות,עובדותשל"בתערובת
משפחתשלהמשפחתיתהסאגהאתבלוםקסטלכותבתוהגזמות,
שלובסופוקומיים,לטקסטיםמיתותשורתלהפוךיודעהספרקאשתיל.

'ייאושגדולים.חלומותושלאידיאליםשלשברונםעלספרהואדבר
כשדונהאתבומוליכהקסטל-בלוםהקמתה.'מאזבמדינהנודעלאכזה

בכתיבתה".חדשיםלאזוריםהאדיר
המתקבלהרושםאולםהספד,גבעלכךמנוסחכשזהמשכנענשמע
פונהאנידבריולהדגמתלחלוטין.שונהעצמובספרהקריאהבעת

במדינהנודעלאכזה("ייאושהעודךמצטטשמתוכולפרקהיישר
ובכן, .) 113(עמ'"וייטנאם"הקרויהעשירי,הפרקהואהקמתה")מאז

ישראליבספרהזהלשםהגענואיךוייטנאם?פתאוםמההקורא,ישאל
"היההאוויר:מזגשלבתיאורפותח"וייטנאם"הפרקרבכן,כך?כל

בארואזיומייםשלבמתניםירדדהיהגשםמארד.ומאכזבחםחורף
דמותה(בתהגדולה""הבתעלמסופדבהמשךשבועיים."שלהפסקות

השמיםארובותפתאום"נפתחוכאשדלביתההממהרתהמחברת)של
לעשריםעלתהוהטמפרטורההשמשזרחהלמחרתפראי."גשםוהתחיל
לפרויקטושובהלוךנסעובנייןחומריעמוסותמשאיותמעלות.וחמש
עקבותלסמןוהמשיכוהשלוליותבתוךנסעוהןלשה.בשכונהבנייה

בזמןוייטנאםשזאתלחשובאפשר"היהבבוץ.צמיגיםשלחדשות
רדודותשלוליות .) 115(עמ'ונפדית"שקטהשכונהלואהמלחמה,

ומאחדבסיפור.וייטנאםשללשיבוצההעילההן,ומאכזב"חם"בחורף
לחזורישצ'כוב)שלבמחזה(כמראחתפעםוייטנאםהוזכרהשכבד

שלטריזוגעםהגיבורהשלבפגישהמדוברנוספת.פעםולהזכירה
במתחםמתרחשת"הפגישהבשכונה.החדשהאשתועםבתשובהחוזר

וכלבידידנעמדיםואשתובתשובההחוזרהוויטנאמיות.הלשוליות
הנ"לבציטוטיםההדגשות(כלבוץ".בהשאיןיבשהפיסתתופסאחד

לרמוזנועדההווייטנאמי""הבוץשלהמטאפודהאםבין .)ל"ע-שליהן
לשמשאםוביןהנטינגטון)שלמדרשו(מביתציווליזציותלמלחמת

מוכרות,קסטל-בלומיותגוזמותמאותןכפשוטו,לבוץמוגזםדימויסתם
שלשהשיבוץלחשובולאפני,עלחיוךבדללהעלותהצליחהלאהיא

"ייאושייאוש,לאותואשרמוצדק.כאןוייטנאם
כפיהריהו,הקמתה",מאזבמדינהנודעלאכזה

האוויר.מזגתוצאתכןגםבהמש,ךלמדיםשאנו
והיובש.החוםהיפוכו,שלאלאהבוץ,שללאאבל
שלהאדיר"מ"כשרונהטעימהעודבהזדמנותהנה

הספר:גבכדבריקסטל-בלרם

ממטרותפותחיםאםהונאה.זאתחורף,לאכבד"זה
שאיןהעובדהאתמפנימיםשכבדסימןזהבינואר,

מוטבייאוש.איזההעם.לבאלהזדחלייאושחורף.
גורמותשהסיגריותסיגריותחפיסתעללכתוב

ולמרות.למחלותגורמותשהסיגריותולאלייאוש,
מרותממוות.מאשדמייאושיותרמפחדיםאנשים

כזהייאושכן.וייאושזה,אתלהםערשהלאכבד
 .) 118(עמ'הקמתה"מאזבמדינהנודעלא

אוייאוש,עלמקברימשלזהאםלהביןקשה
מגושמתכךכלהפסקהמקרהבכלעליו.פאדודיה

עלהאזהרהשיבוץבהעושהמהבדודלאכאן(גם
אינימקריאתה.ליהנותשקשההסיגריות)חפיסות

בגבנכתבכךעלשגםמכיורןאךשליליות,בדוגמאותלהדברתרוצה
מפנהאניקרמיים"לטקסטיםמיתרתשורתלהפוךיודע"הספדכיהספר
לגח,ךולנסותמשפחה"קרובשל"מותואחד-עשרלפרקהקוראאת
בידו.יעלהאם

דלה,לשוןהלשון.היאלדעתי,קסטל-בלרם,שלהעיקריתהבעיה
לכתובמרבההיאשכןלכך,מודעתהיאכילינדאהסתמית.שטוחה,

דמותהבת(היאהגדולה""הבתשלאמהויוויאן,שללשונהעל
לנערותהקתוליהספדבביתלמדהויוויאןכימסופדהסופדת).של

ולצ'רלי(להבישראלכבדשנולדובנותיהעםהשיחותאתוכיבקהיר.
במילתאולוואי,מילתבאיזה"התחילהשמד)בעיןהמצרימהגרעין

כלומרמבחינתה,העיקרבעצםשהיהעקיף,מושאובעקבותיהיחס
שגםבעלילעילגתבלשוןבנותיהעםדיברהכלומר .) 31(עמ'הנושא"

לגמרישונהתחבירעבורןיצרה"ויוויאןשלמה:תיאוריהעבודהיצרה
התחבירשזהאפשרותמכלללהוציאאיןהעולם."מתנהלשבומזה

נבעשלההמפותלההבעהשאופןאוהספד,בביתהנזירותשלימדוה
(עמ'ערבי"ותחבירצדפתיתחבירלביןאנגלי,תחבירביןערבובמאיזה

לאזווכמרבןבספר.ההבעהאופניאתאחתלאהמזכירתיאוראכן, .) 32
כולו.הטקסטואליהמרקםאלאהלשון,דק
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מציעאנילכןאחד.לסגנוןהשוואהמתוךאלאסגנון,להדגיםקשה
רומנים,שנישלהפתיחהפסקותהשוואתהבא,הניסויאתלקוראים
קסטל-בלרם.אורלישלהמצרי"ו"הדומאןיהושעב.אברהםשלניצבת
הכל,בסךמילים soכ-אחת,כלשורותשמונהבנותפסקאותשתי

ידיתחתפונט,באותופורמט,באותוהחדשה,הספדיההוצאה,באותה

שוריםהחיצונייםשהתנאיםכך .זמןפרקובאותופדי,מנחםעוד,ךאותר

רמזיםחמישהלפחותיהושעשותלניצבתשלבפתיחהובכןכמעט.
שלבניידקשישחלילןבידישנשתלהנעימהבהמשך:ויתפענחוש:לכר

היאשבההודיהמיטתבישראל,חודשיםלשלושהביקורההגיבורה,
בפסקתשמה.עלהרומזירושליםבשמיוכוכבהראשון,בלילהישנה

ישירותמוטחהכלאלאאח,דרמזולואיןהמצריהרומאןשלהפתיחה
ויוויאןשיחזדההשדות,דדךבטרקטורשיבואאמד"הואהקורא:בפני

לאהיאומסתרקת.הבנקשלבשירותיםבמראהבעצמהמביטהבעודה
 •הלאה.וכןיפה"הסתדרלאהשיעדמרוצה.חיתה



וקוברש.סם

הירדןזמיר

שלאחתמקשהוכלוולתלפיותהבנויהירח'אישחזה,האישחנה
והארוךהשחורושערושוזופותיפותשפניואישגמישים,שרירים

מטילוהחחרהירדןאישהירדן,משמשלבהיר-בלונדיניבקצהוהפך
במדרגותעלוההירדן,נהרעלגומיסירותומשיטהטבעבחיקארוך
הירדןזמיראתמביאהואזמיר.ובוכלובבידוז mואהחלויםבית

קשהדרכיםתאונתשעברלובילויים,לטילויםותיקחברהטוב,לידידו
אישעמוק.בדיכאוןשקועובנפשו,בגופושבורמיטתועלשוכבהווא
עוד,יחזרולואשאבדוהקודמיםחייועלהרףללאהחשובשבור
הטילויםעלומרוסקים,קטעויםחייםלוהמנחילההקטעוהרגלועל

הנחשקותהונשיםהמסיבותעלשהתפוגגו,הטבעבחיקהנפלאים
המענגתהרדיפהעלעוד,לואלחלולשהיטיבהריקודיםעללא-לו,
כפסלונשברשנותץהיפה,החטוב,גופועלהשובבות,הנערותאחר

רועדותבידייםמעיניודמעותלמחותרקלושנותרעלאדמה."ברעש
כלאוההוחופשייההפראיתנפשיאלהוים,הוימגובסות.ובזרעוות

הכחלויםהשמיםבי mמאלכנףלופרשולעוףרצוהזה,שבורבגוף
להריחאהבתן,עסיסאתלמץולאשהמאשהכפרפרלעוףהויפים,

לטליםשחהעםבריאהמשינההמתעוררותהואדמההאשהריחאת
הגוףעדו.שאינםהיפיםהימיםהםהיכןהנפלאים.בטילויםענוגים
ליום.מיוםומאפילהומאפירההלוכתהועליזההשובבההונפשמרוסק
שתנחםמתנהלך"הבאתיהירדן,אישאמרהמסכן,"ידידי"שמע
מתבוססשאתההעצמייםהורחמיםהדיכאןואתמלבךותסיראותך
הנאה."בחוסרכברבהם

באתהטוב,ידידילי,"תגידבייאוש.השבורהאישאמרלי,"הנח"עזוב,
לידלהביאיכלותכברמתנהאיזוהפצעים?עלמלחלפזרלעי?לצחוק
לשעבר,ידידותיכמולי,הבאתאלויאואלקטרתית?תותבתרגלמה?

בקושיהמגובסות?בידילהחזיקמתקשהשאניעביםרומניםספרים,
ריקדוים?הרפתקאות?סרטיליהבאתאלויאוומלזג.סכיןמחזיקאני

המתנהזואםהטוב?ידידילי,שהבאתמהזההאםספורט?תחרויות
ומהלי,לתתבידךאיןלו,זקוקשאנימהכלמכאן.שתלךמוטבשל,ך

שבוראימלוייציבהייאוש,אתבייגביררקלילתתמסוגלשאתה
אםהטוב,ידידילוכןו. mוברבגופומנותץאדם-אומללותיאתאראה
מכאן."הוסתלקשלךהמתנהאתקחטוב,ידידעדייןאתה
והמתנהקשהנפשיבמצב"שאתההירדן,אישאמרספק,"לי"אין

לך."המתאימההמתנהבדיוקהיאמהירדןלךשהבאתי
שלצדהשלוחןעלאותוהניחהכלוב,מעלהכיסויאתהסירהאו

בציצוים,נפשךאתישובבהירדןזמירהמתנה."הנהאומההמיטה

שתשכחעדוקסומהמקסימהכהו mשייפהפיים.וסלסלויםשריקות
וכאןמיםלושמיםפההמסכן,ידידיהנה,לך.ה mשקהתאונהאת

חודשים."לכמהאוכלבשבילוהבאתיאוכל.
ענףעלשישבההקטנה,בציפורהתבונןהחלוהלדרכו.הלךהירדןאיש

גםעוצםחשב,ישנה,היאאלויעצומות.ועיניהשמוטותכנפיהבכלוב,
הזמירהכלוב.שלצדהמיםמכוסלגםבערב,כשהתעוררעיניו.אתהאו

ובעינייםשמוטותבכנפייםה, mתנובאותהמקוםבאותוישבעדיין

ישמההעיניים,אתשיפקחלמההחלוה,חשבהפלא,מהעצומות.
בהההאונפש.משובבתתמונהלאזוומרוסק.שבוראישלארות?לו

הסתובבמעיניו,זלוגותהחלואומללותשלשדמעותלואחרבתקהר
כמוממקומו,משלאהזמירבציפור.הותבונןצדועלעמוקהבאנחה

התבונןמרפקו,עלהתרומםהאישלץ. mפאלאחיה,ציפורהיהלא
במיטה.ונשכבחזרכאבבאנחתמלאה.שהיאומצאהמיםבקערית
חזראחת.מיםטיפתאפילושתתהלאהיאממקומה.זזהלאהציפור

שלקצהגםטעםלאהזמירמלאה.המזןוקעריתשגםוגילההותרומם
הדנ:וטובלאמזןו.פירור
לחפשעברומידבחטף,בחדשותהוסתכלהטלוויזיהאתפתחהוא

דברמדיכאונו?הזמיראתיוציאוציפוריםציוציאלויטבע.תוכניות
הקופים,קריאותלאהאריות,שאגותלאהציפוהעלהשפיעלא
שריקותלאהעיט,צווחתלאהזאבים,יללותלאהתנים,צרחותלא

הזמירכלום,בערבה.הרוחנהמתלואהיערבמעבההציפוריםוצפצוף
התכונןבטרםעיניו,אתכשפקחמידבברקהלמחרתממקומו.משלא

לאממקומו,משלאהואהשתנה,לאדברבזמיר.התבונןהחדש,ליום
השבורהאיש .כאןליתמותעודבסוףהדבר.טובלא .אכללואשתה

לב,קורעותבאנחותישיבהלמצבעצמואתדחףמרפקו,עלהתרומם
הכלוב,אתפתחמים,מעטמהכוסלגםיתעמעם,הכאביםזשרםחיכה
השקהרבה,בעדינותלואט-לאט,ידו,בכףבעדינותהזמיראתאחז
מזוןגרגיריאצבעותיובקצותלקחמכן,לאחרפה.אלמפההזמיראת

עודיום.אחרייוםאחדים,ימיםעשהוכךהציפור.במקוראותםהוניח

דבראבלהזמי:ראתהואכילהשקהושתה,אכלפניו,אתרחץבטרם
משלאאבלמעט,הפרישאופילומתלאאמנםהזמירהשתנה.לא

הזאתהציפורהדנהטובלאעצומות.עויניושמוטותכנפיוממקומו,
עמוק.בדיכאןו

שלבסדהרבתקהרומבהייתומשכיבתוהשבורהאישהתרומםלבסוף
החלןו,אתפתחידו,בכףהזמיראתאחזהלכוב,אתפתחכאב,אנחות
לשבתנשארהזמירהיד.כףאתופרשהחצוההמגובסתידואתשלח
שניות,כמהבמשךעצומותובעינייםשמוטותבכנפייםהידכףעל

בפעםהציץשלו,השחוריםהחוחיםעיניאתפקחבכנפיו,פרפר
קצהעלנעמדהותעופף, mפלופתעהמיוסרות,החלוהבפניהראשתה

ונעלם.פרחכנפיו,אתניקהוגבהו,ירוקעץשלענף
המיטה,עלונשכבחזרכאבחרשוותובפניםהחלוה,אמרהדנהטוב

עדהואפיההותכההשהלךהירוק,בעץ mהפתהחלוןדךרמתבונן
בחלוםכמושמעלפתענעצמו.עויניוהחלויםביתעלירדשהערב
הכלובקצהעלעומדהזמיראתוראהעיניואתפקחהאוכנפיים.משק

הזמירפתחהצלטבווכשמבטיהםהשחורות.עיניובחוחיבומתבונן
ומושלמים,מפואריםצליליםבגרונומסלסלומפליאה,מהריבהבשיהר

שמעיניעדאולוהיים,זכיםכהויפים,מתיכיםכהשמימיים,סלסלוים
מגופוריחפהתפשויופי,וטהורותשקופותדמעותזלגוהשברוהאיש

שלונפלאקסוםאוררקראוהופשייה, mקלהעל,אליהותעופפה
 •תבל.עטוהנשגבויופיהעלום,בריאת

כרמלבהרצאתאורשיראהפרא,סוסיסוליפהרומןמתוךקטע
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1 
גלובינסקימיכאל

הצריגחנהמפלונית:תרגום

שללעבריתראשוןתרגוםזהו

הפולניהסופרשלעטופריכתבים

 Michal (גלובינסקימיכאלהידוע

Glowinski (. ,1934ילידגלובינסקי , 

שלוהיסטוריוןמבקרסופר,הוא

באוניברסיטתמלמד ,הספרות

במכוןכפרופסורומכהןורשה

הפולנית.באקדמיההספרותלחקר

עםנכלאהגרמניהכיבושבתקופת

כךואחרורשה,בגטומשפחתו

מקומותביןהמשפחהבנינדדו

ניצלו 1943בשנתשונים.מסתור

איונהאותושיכנהכאשרחייו

בטורקביצה,היתומיםבביתסנדלר

נזירות.ידיעלשנוהל

שנחקקהדמותהיאסנדלראיונה

ש"בתקופתכמיהפולניתבתודעה

הערבייה

שכךמפנירקלאחזה.הסיפרואתלהתחילמאדרעדמתקשחאני
אי-אפשראלבאליהן,לשוברצןושוםשאיןזוועותלחייםיתערורו

(לפחתו-הגטושפרקמשוםכל,קדוםמתקשהאניאליהן.לשובלשא
ערמכברלאעדשנראהמהשאזהגירושים,התחילושבולשלבעד

גשובשבילימהוהו-זה)עללדברמיליםשאיןכךכלנוארנהיה
לגמריחומקהזההגוששונים,תוויםבולהבחיןמסוגלאיננניאחד;

מהגטוזשכרתימהביןלהפרידמסוגלאיננילרובבעיק;רמשליטתי.
שאםאפואליברוריות:רר mמאוקראתיששמעתימהלביןקטן,כילד
ורקאךחששבלילספריכלואניסופ;ושכברמהעללחזוררצוהאינני
שאציגהמקהרלי.ורקאךששיירמהעלבעצמי,בושהתנסיתימהעל
האלה.התנאיםעלעונהכאן

מהגטואותנוהעבירושכבראחריורשה,בגטושהתונובארשיתקהרזה

פרשוקוב.של-לומריתורמתבקשהנמוג-כלא-היה,-הימיםקצר
רחובשלהצדדיםשניביןשחיברהעץגשרבקרבתו mהתגובהתחלה
נחרתכךוכלהאזו;רשלמראהועלרישומואתשהטביעגשרחלדונה,
צרוכיחסרולאבמשפחתנוהיום.עדעינילנגדניצבשהאועדבזיכרתי
מהכלזאת,לעומתרעב.ידעתילאזמןבאותוביות;והבסיסייםהחיים
שלמושאםרקלהיותהיהיכלוהללו,המצומצמיםמהצרכיםשחרג

כךממדים.וכבירתמשוכתצוהרבדמיןולבשאוכןילדתויים,חלומות
חלוהשהייתימפניכתגמלו,כתגמלו.עוגייהליכשהבטיחואז,קהרגם
אולויסיבוכים,אלואיעםממושכתשפעתזוחיתהטעוהאינניאם-

מיוחדתו,טרדתוגרמתילא , mנילדהייתיכללבדרךשעלת;זוחיתה
בי,שייגעונתתילאנסבל,בלתיממשביות;ומכבידחלוההייתיאלב

טובההתנהגותעלפרסלהיותאפואנועהדהעוגייהנדנדתי.התפתלתי,
ונבצרבהרקמלאוחייחלומתוי,כלהתמקדוזועבוגיההחלוה.בתפקיד

החנותאלאמיעםאלךבריא,כברשאהיהעדבסלבנותלחכותממני
כהשזמןהזאת,הנפלאההקנייהאתהפועללאנוציאשוםהסמוכה,
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שלבהיסטוריהורעאחלושאיןמידהבקנההצלהמבצעיזמההכיבוש
חיים:להםנתנההיאבביוגרפיהגלובינסקימיכאלשלכדבריוהמלחמה",

,תרגום 2004מיישקובסקה,(אנהורשה,גטוידלישלהאמאסנדלר:אירנה
הואגלובינסקי .) 2009ביתן,זמורהכינרתהוצאתפריסטר,רומןלעברית

סנדלראיונהשלמקומהאתהמגוללבספר,הראשייםהדובריםאחד

 .הניצוליםהילדיםשלבסיפורם
 Czarne Sezony, w. Open, Warszawa ,שחורותעונותהסיפוריםבקובץ

שההשבההתקופהעלמהגטו,בריחתועלגלובינסקימספר ) 1999 (

ביושעברבודדכילדולבסוףאמו,עםרקמכןולאחרהוריועםבמחבוא

גדולהלהצלחהזכהגלובינסקישלספרונזירות.ידיעלשנוהלומוסדות
הכתוביםסיפוריםאלה .ושוודיתצ'כיתגרמנית,לאנגלית,ותורגםבפולין

בפעולתהשארביןועוסקיםאוניברסליות,בשאלותהנוגעותכאפיזודות

עצמה.ובכתיבההזיכרון

האופייניהטעםאתהמעניקיםהקובץ,מתוךסיפוריםשלושהלתרגםבחרתי

 ,) Ciastko (העוגייהגלובינסקי:שלכתיבתוושלהשחורות"ה"עונותשל
שעה ,) Kwadrans spedzony w cukierni (במגדנייהשעהרבע

 • .) Czarna godzina (שחורה

פעםאףאבלהזאת,החנתולידעברנורבתופעמיםלה.ציפיתירב
עוגיתושלושאושתייםנראושבוהראוהו,חלוןפנימה.נכנסתילא

ומכשף.מהשגהנבצרמצוי,לאעלוםבשביליהיהפשוטתו,

חןמצאהשהכיבעוגייהבחרתיל. mהמיהרגעשלזמנוהגיעלבסוף
אותהאכלתילאאלבביותר.העטימה-הנחתיכך-שתהיהזובעיני,

זשומפניבשלוהו,בבית,לקרותצריךשזהליהסביהראמאבמקום,בו
העוגייה,נראתהאיךזוכראניטקס.מעיןשלמה,חגיגהלהיותאמוהר
בהידוראתוהעטפה mהמוכאדום.ג'לטיןבשכבתמבחץומצופה
ל, mהמיהדבראתהחזקתיהזהובחוטצבעוני.בחוטהצרוראתוקשהר

בדעתיהעליתילאאפילומאוש;רהייתיכשבעו.לפניכברלישהובטח
מטרים,כמהללכתהספקנובקושירגע.בעודלהתרחשהיהשעתידאת

קארוכאלה(לילדיםבלאויםלובשופרעוילדבריצהאליהגיעהונה
ותלש-במקצתרקאבלממני,מבוגרלבטחמונס"), m"הצו-בגטו
הילדכך.כללת mהמיכ,ךכלהערךיקרתהקטנה,החבילהאתמידי
המאכל,עלהתנפלריצהכדיתךווכברצעדיםכמהרקקדימהץר
היהיכלושלארעבנרואכךכלהיההאם .עיןכהרףממשקהרזהכל

אתלויחטוףשמישהוהאוגםפחדאלויאורגע,אףלוחכתולהתאפק
אתראוהאניהיוםעדאבלאלו,איעודושניםיובלמאזחלפושללו?
לכלאתמלו,רק-אומרמה-התרחשהכאילוכזאת,בבהירתוהסצנה
ומוערב,מהלךשלדהבלוי,הזההילדאיךרואהאנישבעו.לפניהיותר
העטיפה.עםיחדאותהלבלוערצהכאילוהעוגייהאתטורף

לאעדייןהעלום.עליחרבמסויםבמובןזעזעו,ליגרםהזההמקהר
בתךוחיאניכאןכלוםעםשיחדידעתיוכברשניםשבעלימלאו

להורי,הודוותאותה,הבנתילגמרילאכמובןאבלאיומה,מציאתו
לאעדייןהתנסיתי,לאמכלבגרעו-ביכלותםשהיהככלעלישגוננו
אופןשבשוםעוויתי,בבכיהגבתיבערב.שמקורוסבלמהואזידעתי



ליבבותמקומואתשפינהעדהותגבהשהלךבכיבו,ללשטויכלותילא
מאשדביותרשמדוברחשתיזאשכבדחשובאנישיניים.לוחריקת
ששוםתפסתיהעלום,האונוארכמהקלטתיהזאת,האומללהבעוגייה

שהדבריםלתוקפנתו,חשוףשאנישחשבתי,כמויהיהלאכבדדבר
ממני.יילקחו-ממנולישאכפתמהלכלשי,שיהיורצוהשהייתי

שרעוותגופתואדיתימבעיתים,דבריםמיניכלדאיתילכןקדוםכבד
דמויצבעואתלתארשקשהמשונה,בניידמכוסתוהגטו,ברחובתו

השיעורהיההעוגייהעםהזההסיפרואלבקשה,היההורשוםהעפה
אישית.כךוכלישיהרכךלכבדדךלישהוקנההראשוןהאכזרי

במגדנייהשעהרבע

מהשתלשלותשבעויים.בקשוישחיתישבצ'דסק mחנזיראצל
ומכאןמוצאי,עללדווחבלישםאתויששיכנומתבררהאירעוים
ובליידיעתםלבילקןשהולטההקוקייה,ביצתתפקידאתשמילאתי
להשאירניסידנואני,מיהנזירותהבינוכאשדהבעלים.שלהסכמתם

לפנינזכרתימירחהדושםשוםביהטביעהשלאהקצרה,בשהותשם.
נזירתו.מסדריבידייהדויםילדיםהלצתעלספדכשקארתישנים,כמה
ניכרמספרהסתירושהןסיפהרקטן,יתומיםביתשנילהוהנזירותאחת
משוםמישהו,שםלהחזיקסידנואחתפעםודקיהדוים,ילדיםשל

נפלההבחירה .הסיכןודרגתאתמעלהמדיהגדלושמספרםשחששו
ללאיישארשולאחיים,משפחתומבניאלושאיידעושהיהילדעל

שאיננימשוםשלי,המקהרעלשםשסופד mבטכמעטאניהשגחה.
כךכלדברגילימבנילמישהוקהדמקוםובאותוזמןשבאתווסבור
שאחריהותפלאתיהיסטוריה,ספדשלבדפיםנתקלתיבמקהדדומה.

ההאו.האירעואתזוכרמלבדימישהועדוכךכלדניםעשורים

זו,היאשכןאמי,שלבאחיתויההצעיהדמדיה,אותילקחהלוושרה
האריבצדלהתהלךלהשהתאפשרהמסתתרים,המשפחהבניכלמבין
טוב","מארהזמניםבאתוםשנקראמהחיהלמדיחהחופשיות.במרב
טובמראהמשמים.מתנהממשאלאדת mמיזכותדקלאשהיהדבר
בהמון,להילבעיוכלחשד,פחותיעוררהמסתתרשהאדםלכךערב
לא-לו.תפקידלשחקיתורלויהיהקלשיותרלב,תשומתימשוךלא

כאילוהותנהגהנאהבלונדיניתחיתההיאמצוין;מארההיהלמדיה
מיאצילים.באחחתאלאיהודים,דים mסבמשפחתלאלעלוםבאה
מצואאזיהבדעתולהעלתוהיהיכלולאמקרובאותההנידלשא

הטיפלובגולדהנפללפיכךדבב.ללאחסלנייופיהמאחודימסתתר
גגקרותלחסדהפכתיכששוב-דנתוכהלצדתומקדושהייתי-בי

שבוהשכורלחדדאתוילקחתיכלהלאהיאבי.לעשתומהיעדולוא
הדברשכןשנים,בארבעבדיוקממניצעידהשחיתהבתה,עםהתגוהרר

ללילהדקלוומקום,איזהדיחויללאלחפשהיהצדיךחשד.מעוררהיה
זוכראיננייתו;ךארךו mלטופתרןואזיהשיימצאעדשניים,אואחד
יכלואינניהארי,בצדנדדוישלהכדתלווגיתההשתלשלותאתהיטב

לפניאוזא,אם mבטאיננילוכןהמדויק,האירועיםסדראתלשחזר
לצעדיוטה. mבאכמרומחשהתגוררזוגאזיהאלצימיםכמהשהיתיכן,

אתוםי mאצאבלידעתי,לאאזגםמשפחתם,שםאתיעדואינני
בביתאחרת,במציאתועצמיאתמצאתיפתאוםתוהד. mבהכבזיכדתי

גםובנעום.בלבביתואלימתייחסיםכלוםוישוביובו,ם mבושיפה
מתבגריםילדיםשניהיוהזאתבמשפחהשכן-הצעיריםוגםהמבוגרים

דברשללאמיתואבלספהביתבאזיהשלמדשמתח-עשהר,בןנער-

לנחםהודיניסואיךשאלה:בימתעותררהיום,זהעלחשובוכשאני
היהשלוהמחשבהשאדוחשסבי,בטוחאניקהד?מהלילוהסביראתוי

בלאהתוקףאתגינהקניין,בעיניונשארקנייןהנסיבתוובכלרכשוני
הסבירוהאםדבריהם?ליהצטיידוכיצדהרוי?ליאמדומהאלבסייג.

הנער-אחדדברלהביןחייבאתהאבלמאדו,מצעדעד,משחוקהדלי:
זובשבילךהיית,לאערבהדיאותהרעב,היההזההובלויהאומלל

אזאליפנואילו-היום-מאושרשהייתימהדואניהנאה?דקחיתה
לאכבדלועלוםידוע.אינניהיה,באמתמהאלבבדיוק,כאלהבמילים
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שםקורותיועלסיפרשהאולי(נדמהמחתרתיתבפעילותחלקלקח
יתפוסלאממילאהילדהדינוכחותי,עלדעתואתלתתבלילהוריו,
עלי.שהשגיחהזובעיקרהויאממנו,צעיהדמעטנעהרגםוכןכלום!),

חיפשומספראנישעליוביוםקצ;ךזמןארךהזההאידיליהזמןפסק
סנלדראיונהשלבסיעוהאז,שאכןסבוראניכלשהו;מקוםענודי

לטודקוביצה.נסיעתיאתלהסדירניסובמינה,היחיהדהנפלאה,
יודעאניהמסללוים,אתלשחזרמסוגלאיננימדיה,עםבעירהתהלכתי

מטרתהחיתהמהלומדיכלואינניגםהעיהבמרכזקדהשהדברדק
וב, mללצאתנחגרלאימיםבאתוםהדיהשוטטתו,שלהקונקרטית

קצהר,אפזיוהדבזיכרונישמוהדקיצתי.כורחלשבמקדיםדקאלא
אחדיעליהלספרהראוישמןדומהאבלשעה,מרבעיתורלאשאדנה
דנתו.כהשנים

קטנה,למגדנייהונכנסנומקום,לאזישהוללטפןחייבתחיתהמדיה
 .לטפןושםהיהשלאהסתבראבל .לטפןושםשישחשבהמדיהכי

דקתו,לכמהלבדשםאותילהשאירמדיההחליטההללובנסיבות
ביתורהחבויהשלוחןאתענודיבחהדשמדים,עוגתליקנתהאפילו
אתתסדירכשדקשמיד,אומדהלמדי,אפללויתבפינהששכןמהעין,
בעלתהסתםמןפנינו,אתשקיבלהלאשהנמסדהמיעדתחזור.העניין,
מספרקטנים,שלוחנותמחמישהיתורהיולאהזעירבמקוםהמקום.
בהתחלהביניהם.שדיברומהכללשמעוויכלותימעוט,היההאנשים

בפינתו,עכברכמובשקטליישובאנירגעוים,שהענייניםליחיהנדמה
לימכרסםאנילכום,קוהרלאהמלזלומרבית-לישהדווכמומחכה
שם),היולא(גבריםעצמןלביןבינןמלהגותשהנשיםומההעוגה,את

שהדבריםלהבחיןשלאיכלותילארגעיםכמהכעבודאבללי.נוגעאינו
עובדותספק-הנשיםבי.ממוקדתהלבשתשומת , mאחצוהדלובשים
משהו.לוחששוהמקוםבלעתסביבהתגודדו-תו mלקספקהמקום
מנוסהיהדויילדכבדהייתידנה.לבבתשומתאותיסקרוגםהןאבל

לבש;ךעללוהאומהועלהדברפירשומהקלטתיומידבהסתתרתו
לגבהים.עלההפחדמפלס

לפתוהנשיםבי,הצליפוכאילונתו, mהבעיניהןאתממשבגופיחשתי
אתקיומובעצםהמעעררמשונה,מזןיצודהייתיכאילובמבטןאתוי
הריכיבי,לעשותמהרגעתךולהחליטלעיהןוכאילו-הטבעחקוי

היולאתנישהגיעוהשיחותשבדיכך.להימשךיכלויםאינםהדברים
כרגילהדברים.אמוריםבי-אשליתוליהיולשאכךדיים,בחדים
"יהודןו,שמעתי:באדמה.להילבעמכליתורצריתיכאלה,במצבים

אותולנויהודןו".""זדקה-הואאבללא,דואייהודןו".""היאזשהבטח
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1 
פתחההמקוםבלעתאיתי.לעשתומהביניהןנעוצוהנשיםהוסתלקה"."

המאפייה,לשמקומההיההסתםמןשםהחנתו,ליכרתישהובילהלדת
איןהלה,אתוההתייצבהמהזמןאוחדיתאדי".באויהלה,"הלה,קוארה:

חיכוקמח.שיירימעטבלאזעורסינרלבשוהמעבתדוה,שנלשפהספק
סמכתובלעתחיתהאלוינחשבת,שעדתההיהנאדהתפסוק,מהלשמעו

המגדנייה,שלבדמה-גזעבעניינימומחיתאפילואושונים,בנשואים
זוגעדונוסףמקום,מכלשוקט.רגעומקוםלהיתוכבדחלדהשבשבילי

תטגן.קתיכמואתוישנקבועיניים

הגעתיעצמי,בתךוהתכנסתיהעניין,ייגמראיךלחשובלאהשתלדתי
מעיןשלמצבבנו,שלוטשכהפחדבושוקעיםאנושלפעמיםלמצב

כאשרשכןמסוימת,במיהדמובןאבלמחרמצבפנימי,שויתוקאדישתו
אזכמוניבשנים,ךרילדאלאאינואםאפילו-כאלהלנסיבתונקלעאדם

כמהוומסויםשבמובןגלדוו,לעהשפעהשוםלושאיןלכךמעדוהאו-
הנשיםלרגע.מרגעהעדומצבימה,לחוששלאיכלותילאדומם.כעצם
קיבצוידעתבשיקלוהסתפקולאממרחק,בבחינתיהסתפקולאכבר

אריהלמצאוצרואלויהמיהד,עליתראלילהתקרבלבימצואיבדבר
הצואתי(לואהחלטהלכללשיגיעולפניניצחתלהוכחהחתרומצוקה,
"צדיךמהן:אחתאמהרמהשמעתיהריהגיעו).שכבראפשרותמלכל

למשטהר".להדויע

לשידולשלוחןניגשוהתקברו,מהתדיינויתושעייפוהמסקורנתוהגבתור
לי.קארויםאיךמישהישאלהתחילהרדוישה.חקיהרהתחילהישבתי.

עוניתי-החדשיםהנתוניםאתי mלמכבדמזויפים,מסמכיםליהיו
לכאןאתוישהביאה mהגבלאקברתימההתעניינה mאחבאדיבתו.

הבאשהמהלךי mלמיתורר mמאהאמת.אתהפעםשוב,עניתי-
התפילתואחתאתהגדהרדישה:כללבדךדחיתהאלהמעיןבתחקורים
לאלתרלקבעוהמאפשרתמא;דוטובהן mבאבןזהויביתור;הנפצותו

לשבפסחמקוםמלכעלילא-פלוני,אופלונילא-קתלוי,אוקתלוי-
להמטירהמשיכוהוןבתחקרו.מיומנתוהיולאשהנשיםמפניאלויזה,
הייתיהיכןאני,מהיכןההרוים,עםקהרומהשלאתו:עודועדולעי
אתלהציגהשתלדוהןוכלוי.ללכת."מתעתדאנילאןהאחרןו,ממן

ללכתלעצמיהנחתילאאלבבמתיקתו,ממשלפעמיםבנחת,שאלתויהן
לחשוכדיד mמיהבחנהבכשורצךרוהיהלאועבצםזו,נימהאחדשלול

שחררהשעה

גםרציתימזמןשרכים,לאנשיםפעםלאסיפרתיחזההסיפוראת
משהואותימנעתמידאלוםההם,לימיםכעדותהכתבעללהעלותו
יקיםהכתיבהתהליךעצםכאילומפניה,התגוננתיהתוכנית,ממימשו

אניהיוםשגםמודהאניאימתם.כלעלהאירעויםאתלתחייהבי
המעצורים,עללהתגברחייבאניאבלזו,למלאכהלגשתמתקשה

איראשי.בתוךדקתמידתקעויישארהזהשהאירוערוצהאינניהרי

ספרותיותמסיבתוגםהושפעהשניםבמשךעצמיעללהתגבריכלותי
בניגודעצמואתיתאיםהזההאותנטישהמעשהחששתיייחודיות.

בעיקרהמופיעקדום,אדכיטיפקייםשהרימסוים,לדגםלרצוני
משחקבוומצוגבספרות,רביםביטוייםגםלוישאבלבאיקונוגרפיה,

ההתמודדותבקוביות,אובקלפיםבעיקרבמשחק,המוות.עםאדםשל
אבלבשח,שיחקתיובתמיםבאמתאניביותר.הגבהוהעךרלעהיא
לכליהאותילדוןשהחליטצעירגברעםאלאעצמו,המוותעםלא

כהמצאהלהיתפסיכלול"שמלצובניק"*ילדביןשחמשחקודאית.

לגסטפו.הסגרתםבאיוםכספים,מהםוסחטויהדויםשזיהולפלוניםכינוי *
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שמדבריםכמואלידיבחהןתווקפנות.זעםחמתמאחרויהשמסתתרתו
פשוע.עםממשאפליואוחשדועםשמדבריםכמוובעתובה-ילדעם

אוייה mהיולאהתנהגתוןשבשושרחושבאנישנים,אחדיעכשיו,
מוכנתוהויוארשן,עלפתאוםשנפלהמהצהרחששוהןלשמן,שנאה
ממנה.להיפטרכדי-מחירובכלאפשריתךרדבכל-הלכלעשתו
ממני.להיפטרפירשוומהצהרשלהיפטריעדתי

לענותהפסקתיכבדשלמעשהשאלתו,מינילכליהציגוהנשים
הייתילארבתושאלתועל ."אל"או"כן"י mהפטרקלפעמיםעליהן,
להסתבהשלאכדידקלוולענות,י mפחאחדותעללענתו,מלציח

זהותי.אתלגמדילחשוףוכךסתירות,עמן mשיגעובתודלהסגירלא
שהנשיםדועותהעדתוגםאלאאלי,שכוונושאלותדקלאלאתניהגיעו

עצמן,לביןבינןדקיות;רנמךובקלוכביכלובצד,השמיעוהכבדוות
חיתה"יהדוןו"המאיימתהמליהמאתני.לחמוקיכלושלאבאופןאבל

להדויע"צריךמכל:הנארוהמשפטונשמעחזרגםאלבביתו;רהשכיחה
לומותו.דיןגזרפיחשהכזאתשהעדוהלכךמעדוהייתילמשטהר".

מדמהשהייתיספקאיןתיכונית,היםהמיתלווגיהעלמשהואזידעתי
לגזרים.אותילקעחהמבקשתונקמה,אלתולשבידיהןשנפלתיבנפשי
שנאהאחחתוהיולאלהלוהגברותהדיקלועת?השואוהזהויהאםאבל
להןהיהלאלכאהרושהרינקם,שאיפתחדרוותהיולאנלשטת,לבתי
עלהוגונותאמיצתורגילתו,נרומליות,נשיםהיוהןבי,להתנקםמהעל
משפחותיהןאתלפרנסאפןבזיעתו mטחצחתו,שהיוספקאיןדדכן,פי

אמהתוגםשהיואפשרתומלכלמצואיאינניהקשים;הכיבשובתנאי
מידתולשבקשתשהצטיינומאמינות,נשיםגםאלוילמופת,תשים
להיחלץצרווומאיים,כקשהבעיניהןשנתפסלמצבנקלעוהןטובתו.
אי-שהדיבדמיונן,חלףזהאלוימחי;רה rבאשקלולאהןאלבממנו.
אולמשטהר","הדויעולומסתיימיםהדבריםהיואיךיעדולשאאפשר
המוסדית.השגתןלגבלותומעברחרגאלוי

משהניחה;יתורמעטארכהשהיעדחתהמדיה,חזהרשעהכרבעכעברו

אניאלבאתוי,הצילשובהממנו.ללטפןמקוםלמצאוהתקשתההיא
כשאדתהלה.נעלמההצהראבן,נגלוההנשיםלשמלבןשגםחשוב
מהברגעבותפסהשלוחני,סביבשהתאספוהנשיםמעגלאתמדיה
 •שיני.בערונחלצתימשם.לצאתומיהתוידי,אתלקחההיאקוהר.

זאתלומרותארכאי,מוטיבשלותמהוהחדשהגרסהזלוה,ספרותית
עלילתיות,תחבלוותבואיןבדיון,שלאחדפירודשליבסיפוראין
אנילכוונותי.בניגודבמקהר,בעקיפין,זההדי"ספרות",בומקננתואם

משוניםדבריםבהםש mלהתשיכלובזמניםשאירעמקדהעלמספר
שקהר.מהזהאוכןביותר.המזוויעמהסוג

שלושתנוהשתכנו , 1943שנתבתחילתמהגטו,היציאהאחדקצרזמן
הווהסדבדנה,ברחובגגבעליית-תאודוהרדדותיועםאמיעםאני-

עלוב.במצב-הגגועלייתוהרוס,ישןהיההביתודשה.במרכזאומ;ר
למדי,בטוחשהואהיהנדמההמקום,אתלנומצאמייעדואינני

יתאפשרזמןה rאלמשךשולפחותבקיומנויבחיןלאשאישקיווינו
מלבדרהיטשוםבההיהלאריקה,חיתההגגעלייתבו.להסתתרלנו
כנראה,נותקהחשמלעובש,קוויהשתרגוהקידותעלשרפרפים,שני
במיוחד),עזבקודהתאפיינוהכיבושבזמן(החורפיםהיהלאחימוםגם

צינורעםמבלזרקטןתנודכ,ךכל mהמוכה"עז"סיפקההחימוםואת
עודדולאהללוהפרימיטיבייםהתנאים .תבןמזדכיעלישנוארוך.



לארבעההודותמחסה,מקוםבלכללנושישהיהחשובהכיתלונות,
מהידלמוותנידוניםכלומדבית,מחוסריהיינולאהקלופיםהקידות
וודאי.

נקלעתי.שאליהןלנסיבותהיטבמועדהוייתישניםשמנוהלימלאו
לאדםלהבהירמיטיבההתמצאות,אתהמזחמעלוה,מוהרהואהפחד
אינוגםאלאילדותיים,וחלומותדמינוותעוקדדקלוא-נידוןלמה

שקעתילמכביד,ליהיהפנאיילדותיות.התעניינויותלגבשמאפשר
המתאימותבדרכיםהזמןאתלמלאיכלותילאשכןגמוהר,בבטלה
לאכאשדהאקציות,שהתחילולפניבגטו,מסוימתבתקופהלגילי.
ספרים.לבלועהתחלתיטדבלינקה,עולאומשלגפלאץעלעדייןדיברו
ספדמלבד-מודפסתמילהלאאףידיתחתחיתהלאבסדבדנהאבל

תפילותאתממנוללמודצדיךשהייתילי,נתןשמישהוקטןתפילות
"אוהובשמים","אבינואתלומדאוכלהצוךרשבמקהרכדיהיסוד,
טקסטיםשלידעיהודי.שאיננילהוכיחובכך-מאמין""אנימדיה",

ושאמורמאליו,מובןבאופןמילדותומכידקתלוישאדםקדושים,
נפץוזאתובכללאיש,כמדומההועיללאאבן-בוחן,לשמשהיה

בנסיבותלופחותחבשומעיןבזהשישסבהרמתוךהאריבצדלימודם
בעללמדתיאניוגםהאחרון~ההצלהקדשזהיהיהאלוימסוימות,

פסוקיםמרצףיותרהיולאדבר,ליאמדושלאהתפילות,אתפה
באותולראש;אותןליהכנסתיובקושישליטה,בהםלרכשושחובה

בליששיננתיהתפילתוהתפתחותי.נעצרהכאילואטום,הייתיזמן
שלנוהנוגשתעולת,כחסרותהמכריעברגעהסתברוממילאלהבינן

אםאפילואישורים.בשוםצודךלוהיהלואאנו,מיכללפקפקלא
עשוההיהלאהדברהקטכיזם,מחציתאתלהפליאיפהמדקלםהייתי
גדלו.דשוםעליו

שח.משחק-הנוארהזמןאתלהנעיםשנעודמשהואיתיהיהזאתבכל
ים mהמשלתחילתאחדיקצרזמןבגטו;עדומקודם,לשחקלמדתי

היהזהמקומות,מיניבכלאותילהחביאכשהתחילולטדבלינקה,
מיזוכראינניבנקל,השתלטתיהמשחקיסדוותעלהעיקרי.עיסוקי
לינתןמישהולמשחק.שותףליהיהשלאבדודאלבאותם,ליהקנה

אומניםביןשנערכותחרויותמהלכישתיארעבה,שחספדבמתנה
נמשכתישלי, mהלגביעלהמהלכיםעלי mחזדבבלהטגדלוים.

האחדהשחקןעםפעםהזהדיתיהמפורסמים,שבמשחקיםהמתחאחד

היהלאכבדהספדסדבדנהברחובהגגבעלייתאבלהאח:ועםופעם
אלכשהתגנבנואתיאותולקחתיכלותילאבגטו,נותרהואבידי,
בקופסתששמרתימעץ,קטניםשחכליליהיוזאתבכללחומות.מעבד
שחמטלוחוגםההדוי),הכחלוצבעהליזכרוהיום(עדמרופטתקרטון
עיסוקיהיהזהכישעות,במשךשיחקתיעצמי,עםלבדושיחקתיבלוי.

להסבירמסוגלאינניכבדהיוםהנאה.ליגדםשהדברספקאיןהיחיד.
אבלהאההד,ואתהתפקידיםאתלשנייםלחלקידעתיאיךלעצמי
הוריקות.המייסדותהשעותאתלמלאהעיקריתדרכיחיתהשזועובדה

אתם,לושחקגיליבניילדיםלפגשויכלותילאלחצ;ולצאתיכלותילא
צדיךשהייתיהקטנטן,התפילותמספרלבד-ספדאףאיתיהיהלא

ביותר.החשובותהתפילותאתמתוכוללמוד

לאדפיקההלדת.עלמישהודפקעצמי,עםכךשיחקתיפעםוכאשד
עכשיושנשמעהתוטובות,בישהרלאמארש,נקבעהשלאצפויה,
ה mבטחזקה,תוקפנית,דפיקהבעליל,ידידותיתלאחיתהבקלו

אותךלקראושרצוהמידופקכךלעזר;ובאשאינומידופקכךבעצמה.
חיתהשאחרתהדלת,אתפתחנולבסוףאבלמפחד,התאבנולסדה

לזרוקכדישבאהבית,שומרלהיותיכלוהיהזההטובבמקדהנשברת.

בשוםשרומיםלאיים, mמחתדייריםהיינוהדיהגג,מעלייתאותנו
היהלאזהאלבהזה.המחסהבעבודשילמנושלמישהולמרותמקום,

אופנהבסגנןולמהדריןלבשולא-מוכ;וצעירגברעמדבדלתהשומר,
ספקהיהלאלכוונותיו,באשדעצמנואתלהשלותיכלונולאהמלחמה.
מהחיים.להיפרדהזמןהגיעשנלכדנו.

ימסורזהומטעםאנומייודעשהואהברנשהדויעהמפתןעלכבד
כלהדי-שטעהאותולשכנעהניסיונותהגרמנים.לידיאותנו

תועלתללאתועלת,שוםללאכמובןהיו-כתקנםשלנוהמסמכים
לתחנוניםחידשבדעתו,נחשוהיההצעידהגברבקשותינו.גםהיו

"שמלצובניק",המילהאתאזכבדהנדתיאםיודעאיננילוטיעונים.
לומיפירושהאתהבנתיינוארחודששליוםבאותוהדילא,ואם
היהלאאבלהכופר.שאלתלדיוןעלתהמהדהעדמתייחסת.היא

לשדותשעמדוהעלובותהפרוטותכסף,לואעדךבעלדברשוםבידינו
משביעותהיולאדואילא-צפויה,פלישהשללמקדיםהנשיםשתי
לחםכיכרותלשתיאלויהספיקוהןהלא-קראו,האורחשלרצונואת

אתלפדותלנושיאפשרמשהומידלמצואהיהדחוףחלב.לוליטר
עדייןהיוהעי;רשלאחדבחלקאזשהתחבאאבא,שלברשותועצמנו.
היושחוהר";ל"שעהשהחזיקתכשיטיםושדידיכלשהוכסףסכום
קשההחיים.כמחירלהתגלותהיושעשויותהחיוניות,החרבותאלה
הגגבעלייתאתונושפקהדמזושחודהשעההדעתעללהעלותהיה
למוות,החייםביןהגבלונמחקכמעטכבדכאןסדבדנה,וב mשב

ומתןמשאאחדילבסוף,ממנו.חשובשאיןהדברעלניטשהומשחק
מישהועםקשרתיצודהעידה,תצאשתיאודודההוחלטממשו;ך
הגג.בעלייתערובהכבנינישאראמאעםאוניהפדיון,דמיאתותביא

זה.דבריםלמהלךטובובדובהסכיםהשמלצובניק

לוא-דבזמןלבטחאבלשעות,כמהלומדיכלואיננידב,זמןחיכינו
לשאמפניאלאהאיומה,הציפייהמעצםהתמשכושהשעותמפנידק

אותושיקבלאחדיואםהפדיןויימצאהאםלקדות,עתידמהידענו
איזהלנוהיהבדודלאלגסטפו.אותנויוביללאלידיוהשמלצובניק

אומידינו,שיצויאהכסףדקלוחשובהאםהוא,בדיןושלטיפוס
שלובהכחהדבגילויייעדוואתהדאוהמושבע,אנטישמיגםשהאו
מהסוגשמלצובניקעםהסתבכנואילוהארי.בצדמסתתריםיהדוים

לאפס.מצטמצמיםחייםלצאתסיכויינוהיוהאידיאלווגי,

לאהשרפרפים,משניאחדעלישבהאוהמתמשכתהציפייהבזמן
לאכבדאיששהגיע,מאזשלנו;הגגבעלייתקדהיהבגדיו,אתפשט
אפודמעילו,אתזוכראניהיוםעדלכבות.שהספיקהב"עז",טיפל
המלבושהזיכרון,דרכיהןמחדות . mאשבדוגמתבדעשויעבה,כהה,

מאשדיותרממושךזמןלואודךיותרעמוקבינחרתשלוהזההחורפי
קצר,גזתבשפמפםאלויזלותבמאום,התייחדולאשאלהנאדהפניו;
ישבהואלנוכלים.לכלבדדךמייחסתהמצויההפרצוף mשתוכזה

זהשכלהתלונןקצור-דוח,ביטאלעתמעתאיתנו,דיברלאבשקט,
היהבדודהכיהיקר.זמנואתצוךדללאמבזבזשהאומדי,ממשוך

שהשתעמם.

קשהממחשבה,ריקכשראשיהמזןרעלישבתיכלום.עשיתילאואני
ילדהייתילשעמום;ידידאינוהפחדשהשתעממתי,לומדזאתעם

המיליםפירשומהידעתיהמצב,אתמצויןתפסתיניסיון,בעליהודי
הנוראשהיוםלכךמודעהייתיאשליות,ליהיולאלגסטפו"."למסור

יאההגזמהשלבידממה,שדהרהגגבעלייתבמוות.להסתייםיכלוהזה
השחקופסתאתהמעקהעלאדיתימסויםברגעמוות.דממתלכנותה

לעשותמסוגלהייתישלאבדודאבלהמזןר,על mהלאתפרשתישלי,
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למלאכדירקכנראהוכה,כההכליםאתהזזתיהיגיןו.שלכלשהימיהדבושישצעדאף
 .המצמיתהשקטשלמלשיטתולרגערקלוולוהיחלץהנוראההציפייהאתבמשהו

זוכראינניבשח.שנשחקהציעהמשועמםהשמלצובניקצפוי:לאמשהוקהרפתאום
הלךכאשרכיאותו,סיימנושלאיועדאניאבללנצח,סיכויהיהצדלאיזההמשחק,את

לחכותשנאלץבשלל,רקכברהתענייןהשמלצובניקתיאודוהר.חזרהלסיומו,והתקרב
ויצא.אותולקחלבסוףאבלמדי,קטןשהסכוםעלהתכעסבהתחלהשעות.כמהלו

המצב,אתתאוםאינוהזהשהביטויקלטתימידאבלבשקט",אותנו"עזבלכתוברציתי
באותםיכלונולאהנידונים,אנו,שהריהכללי,מהסוגמסיבותרקלוא-מזויףמצלצל

המסוימתלסיטואציהביחסגםמזויףמצלצלהביטוישקט.שלאחדרגעאףלדעתימים
הלאה?מההגולרית:השאלהעללהשיבעלינוהיההריהזאת,

הגג,בעלייתלרגעאפילולהישארלנואסרוהשמלצובניקלשצאתושלאחרבחרהיה
עדנאיביםלהיותיכלונולא"נשרפה".-זאלומרשנהגוכמו-אומסדויתוה,שנחשפה

גםיכלונולאבבוק:רמחריבאולשאאורגעעדויחזרולאשהשמלצובניקשנאמיןכךכדי
 , mאחיסתייםספקבליאלבמחשד,יתחילהולכחברשישלח- mאחאפשרתותו mל

קושהשחמשחקהיהלאכברזההאחדתה.עררויןללאתהיההבאההשחהרוהשעהשכן
לחזתוהיהאפשרהמשחקסיוםאת(אךהשמלצובניקמחזיקמשחקכלליבאילולנחשהיה

פקודשאינוה"הגון",מהסוגסחטןשהאואוהכל,מתורשבמקצעווסברוהאוהאםבנקל),
הכופ:ראתמידיהםהצויאשכבראלהאתשנייהפעם

אוםהתקרבה,העצורשעתסרברנה,וב mבהגגעלייתאתלזעוביכלונולאיוםבאתוו
לאבמקום.מוותהיההדברפיחשיתו:רעדומסתכניםהיינווב, mבאתונותופסתחיתה
רקמשםיצאנוהחמה.לזריחתעד"השרוף"במקוםאפאותשאתוללכת,לאןלנוהיה

ה rאאיתןלקחותיאדוהרודוהדואמאחפצים,לנוהיולאכמעטהעצור.עשתכשנגמהר
שחץרזהעםשיחקתישבהםהשחלכיעםהקופסהאתבידהחזקתיאוניקטנים,צררותו

עתההחלהלבעדי.לפעולמצויאוהיהשלאבררוכיאםמצפןו,נקיפתוללאדיניאת
מאשרלחייםאינסטינקטיבימקשריותרהנארה,כפישנבע,מהמותו,בבריחהחשדשלב

היינו,החומתושלצדבאיזהתלתובליההיא,התקופהכלהלצה.שלבאפשרתומהכהר
בגווניה.רקזההריתווים,ה rאבההצטייחאוםגדלוה,אחתשחהרולשעההפכה

בשנתינאורבחדושאחדביוםשקהרדברעלהסיפוראתלסייםהייתייכלוזהובההרור
להוסיףצךרומרגישאניזאתובלכסדנתה,וב mשבהגגבעלייתהנצורים mלספי 1943

הזמןלכהשמלצובניק,שלדמתוועינילנגדניצבתזהמןשכללהוסיףצחההייתימשהו.
כספו,אתלהרוויחביותרהנוארההדךראתלושבחרהוגבהו,הצעירהגבראתראוהאני
מתייחסאנילפעמיםללכיה.נידוניםלשסחיטהמעשהלתאראפשרשכךספקאיןשכן
מסוים,מסוגאבטיפוסכאל-כלקדוםאולוי-גםלאאקונקרטי,אדםכלארקלאלאיו
דלוההללוהסחיטהמעשילשמקריאזכרוכלהכיבשו.ימישפלתושלאמפיריייצוג

ההאו.הטיפוסאתדווקאזיכרונימעמקי

אלבהמרופטת,הקרטןובקופסתאתוםהצואתיסדנתהוב mמהשח.לכילעמילהעודו
זמןנעלמושהםלינדמהאתום.י mאיבנסיבתובאילוכהאחרלהםקהרמהזוכראינני
ששכחתיהועובדהנדדוי.לשמסויםבלשבהמזל,נישתהגגלעייתאתשזעבנואחריקצר
לוהדוותעצום,עךרבלעשבביליהיההשחמזמןלאעדאוופיינית.משמעתויתהיא

לי.נחוץהיהלאשובאתוי,לענייןהפסיקפתאוםאבלבמחבאו.הזמןאתלמלאהלצחתי
אותי,ענייןאומשךלאכברדברשווםבאדישותששקעתימשוםאלוילה.גזההלהיטתו
אניאבללמחשבה.כישרןווכלתנתחכלממניהתנדפוכאילוקהה,צמחי,קיוםהתקיימתי

השמלצובניק.עםששיחקתיהשחמשחקמכריעתפקידמילאהפתאומישבשינויסבור
לשדמותאלאהחרמשעםהלשדדמותאתלבשלאהזאתשבפעםהמותו,עםאומרהוהו
 •קצ:רגזתגנרדנישפמפםעםוגבהוצעירגבר
 .ואחדותאקדמיותבמסגרותמרצהספרות.ובביקורתבתרגוםבמחקר,עוסקתהדציגחנה
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ו
מ'רנומאיה

אינוכיאפשרותאינוהאושר

מועדפתתכונה

התיאטרןוצ'כוב,אנטןומאת"איבאנוב"

קוגןאותרומאתותרגוםעיבודהקאמרי;

(תרגוםקוגןאותרובימוי:טיארן;ואיתי

צבי)עזהבידינעשההמחזהלשקודם

ניקולאישגיבורובמחזהצפיתיוחציפעם
בתרךלכודומבטיח,צעיראחוזהבעלאיבנרב,
אפילונגדם,נאבקממשלואוהשגרה,הייאוש
אחרת,השגרהחיתהפעםובכללהם.מתמכר
משעממת.לואשגרתיתלאמרגשת,

והשעמוםהשגהראתלהעלותצ'כובמצליחאיך
שהיאוכמהותכנושאתמידית,פעימהכאיזו

עדממנו,להיחלץשאי-אפשרוגורלמחלה
אבלאוניברסלי;לאלמנטוהופכתעלוהשהיא
המשתוקקתהרוסיתלנפשבעיקרטרגית,היא

בעודרומנטית,לאהבהלדרמות,לריגושים,
אתלהעריךיודעיםכברהמודרניבעידןאנחנו

להעניק,יכלוהשהשגרההויציבותהביטחון
משעממת.דווקאאיננההיאכלומר

* 
נראהטיראן)(איתיאיבנובהראשונהבתמונה

העתידכלמצודד,נאהביתו,בסלוןבספרשקוע
יותרטובסוףלולהועידרוצהאניועדייןלפניו,
בחרבותשקועאיבנובהמחזאי.לושהכיןממה

ירלובה)(הלנההיהדוייהלשרהונישואיוכבדים,

לא-אליוגדולהמאהבהדתהאתשהמירה-
והואמשחפתגוססתהיאמהם;אותויצילו
לושהיורגשומלכמאהבהריקערוף,להמפנה
בעבר.לכפיה

אמונהאושר:הרבאומרמהייאוש,אדםיצאאיך

ופשוטהאמונהאיןצ'כובאצלאלבפשוטה;
ממנוייגאלבייאשוששרויומישלא,ודאי
צ'כובשלביצירתוהאשורבראשו.בירייהרק

נינה(ארההצעיריםהתמימיםלשנחלתםהאו
 .הטיפשיםאווהגנביםהנוכליםאוב"השחף")

האחוזהמנהלנכנסהראשונההתמונהבאותה



אותרמקפיץלאיבנרב,ומפריעלוי)(יאובברדקיןמישה
עדינהממרסיקהבדדיותחנהבהחלפתממש,ממקומר
קרגןלשהבימויואכןוקצבית.רועשתלמרסיקהשקטה
אנכרוניסטייםאלמנטיםביןמלשבכלוהההצגהלאוךד
ודוק,פופשידיקצבית,מערביתמרסיקהמכרון:באופן

שביןותנועותמחרותהתקופה,לכשרלצדמודרנילכשר
מישה'סלפי'.צילומיכלולבוטה,למופקדותמעודןאיפוק
אלבמהבוץ,לצאתכדילהשקיעכיצדלאדונומציע

המדרןועלמתדפקכמרהצעותיו,כלאתה mדאיבנוב
אחוזתאלמביתונמלטהאוערבמדימידרדר.האושבו

הרבהחבהאושלהםחבריםזוגלבדייב,משפחתהשכנים,
שבהמיינדט),(דנההויפההצעיהדבתםסאשה,אולכסף,
שיתברדכפיהוא,גםשיכזיבכמפלטומתאהב,הלוךהאו

בסוף.

טענותמטיחדביץ)(אודילכרבד"דהמשפחתיהרופא
עלהחלוה,רעייתואתהזנחתועלאיבנרבכנגדקשרת

ברופאשמעודדותתכונותלשו,האגואיזםעולאטימותו
ויודעבשהד,מאהובעצמושהואמשרםגםוקנאה,שנאהובעצםתיעוב

ישראדםשלמרפתהמתחס,דהטיפוסהאולכרבבשבילו.אבודההיאכי
הסובבים.מצדכלפירישבעצםסלידהוכמהמשעמם,לומעשהרטוב,
ניקלואיבעדוצנון",כמראותי,מעשמםשלך"הישורלואומדתשהד

מצדההותאהבותהערצהמשואהאומישה,אותושמכנהכמו'המלנכלואי'
תמידי.רכילותמושארגםהצעיהדסאשהשל

'המלטית'דמותלהעדיףהרומנטיתהסלביתלנפשטיפוסיכמהדרסי,כמה
ליוםומאשור.מברססבעסקים,מלציחמעשי,גיבורלואונכשלתמהססת
לש'המלט'הספדאתאיבנרבלהמעניקסאשהלשהעשריםהלודתה
ק. mצכמרבןהוקהלשקספיד
נוראכנארה"אניהרופא:שלהאשמותיובפניראשומרכיןמרהדאיבנרב

מיואשאנירצוה,אנימהעצמיאתמביןלאאני , mהמליהתפרקאשם,
לכום."מדגישלאאני ...מיאוש

ים m"הפהאומדת:אליו,הכמהההחלוה,אשתואתמעליודוחההאו
לא".-והשמחהאביבלכחוזרים

בתפקידילדרבההלנהשלהומדויקהנהדרהמשחקאתכאןלצייןראוי
ממצואשחקנית-שבבילהתפודכאילוהתפקידלעשבד;היהדוייהשהד,
כמהרובקלונוע.הישארליבתיאטדוןהיטבלהתאקלםשהלציחהדרסי

השקספידייםמהתפקידיםדוחוקמנוגדכךלכבתפקידטיאדןאיתיכמרבן
זמננו.בןהמלטבדמותומשכנענכרןועדייןשלו,

המקום:לשהססגוניותהדמויותרעלוותמסיבה,נערכתהמחזהבהמשך
משפחתבניומבדד.מצחיקנפלא,במשחקיגילגדישלכסקי,הרוזןהדוד

קפלן),(עידיתהקמצניתהביתבעלתזינאידהניב),(דדווהבעל-לבדייב
עשיהראלמנהמדפושה,בעלה,בפיהאצור""צדתזחושקה,המכונה
ודייםחשוףלבבשוך mמגבאופןשמצוגתיהדוה),בן(אסנתושמנה
שכלסקיהרוזןעםהמזדמןלשידךושמחההיאהומתי.מופקדמהודק,
הבדידות;נגדסגולהאינםנישואיםאבללבד,להישארלאהעיקרהלדפון,

תתחתן".בדוד?להיותרוצה"אתההנוכחים,אחדאומד-להפךאלוי
היפה"המומיה-מוגדראינושעיסקוהזקנה-ונרן>(תחיהאבדרטיה

חסרותשלויים,דמויותרעדובמסיבה,הנוכחיםאחדאותהמכנהבתבל",
תהשותיםמתבטלים,סתםחלקםקלפים,משחקיםחלקםמוגדר.עיסוק

(חמיסגבדילהלהםשמגישוישבות,תפלותשועלשיבלותעוגיותעם
גערותיהלקלולבדייב,משפחתלשהושתקןהשחורהמשרתאלשייח),

הבית.בעלתשל
קומיבאופןאבלוהתפלות,הריקנותהשעמום,מוצגיםזובסצנהגם
מטיחההיאבסעהד,לסלוןנכנסתהיפההשמחהכלתכשסאשה,ך. mומג

טיראןראיתיירלרבההלנה"איבנרב",

מקררי,משהראומדלאאחדאףלמהכאן,הכלמשעמם"כמהבהם:
אלבתשתטואפילואכזריים,מרשועיםתהיואפילומעניין,חדש,משהו
 " ...להגידלפחותאזעשויםלאארםמשהרתעשו
המאהובתקלאסית,רוסית(סצנהלאיבנרבאהבתהעלמתוודהסאשה

לדגליה,שדודנופלשניםוכעבודצונן,בנימוסדוחהשהגברהאומללה
אחד);סוףצ'כובלהםמרעידכאןאלבארנייגין",ב"יבגניפשרקיןכאלצ

זאתעשרההויאאיבנרב,אתלרגעלסחוףמלציחההנמרצתהצעיהד
ועייפות?ריקנותדקלמה,למה ...ניצץובך"איןברנה":"ביקורתבדברי

כאןבעיני(נפלא " ..אות:ןאהובתאניניקלואי.ארתךאהבתיתמידאני
לאשה).צ'כרבשמעניקהעצוםהתפקיד

הספהעלצותחיםמתנשקיםהםמה,לזמןמתרגשמתעדוהאיבנוב
לצאתמאמץעששתהשהדלחדדנכנסיםאוזאינטימיות,לשלרגע

מלאאליהץרראיבנרבמתעלפתשהדאליה.הנלוהוהודדומביתה
הארשונה.המעדנהמסתיימתרכךנפשר,אתידועלאהואאשמה,

כאןאספרלאלוכןההצגהאתעדייןאדהשלאלמילקלקלרצוהאיני
מעמידתמידבגאוניותוצ'כרבכילצפותו,אפשראםגםהמחזה,סוףאת
אחרתבדדךלנחרדהיויכלויםהםאפשרויות:לשבצומתגיברויואת

למהחלומם.אתלהגשיםלנחרדבסוףאלבלוהתייסרלהתלבטלגמדי.
להםיהירלאאזגםמתחתנים?וסאשהואיבנרבמגתשם,שזהונניחלא?
לאהםמעודפת.תכרנהאינוכיאפשרותאינוהאשורמאשורים,חיים

המאהבנירוסיםהםכיצ'כרב,שלבממלכההםכילאשור,מוכשרים
וייאשו,מלנכלויהלשוכבדדחוקעבדשולבמשוכיםהתשע-עשהר,

המדורניזם.סףשעלאומללחילדןולשנורא,פיכחןושל

בפיהםוקלוחתנהירהמדוברתהעבריתומשעשע,מבריקהעבריהנוסח
אתומדגישהתאומתקדמנקרמיכאלשעיצבהתפאוהרהשחקנים.לש

לששהד,לשהונשיתהיפהההופעהלצדהמקוםבנילשהקרתנות
ממזגותאליאסאתישעיצבההתלבושותהסובבים.ולשעצמואיבנוב

זרשציינתי,כפיאנכרוניסטיבאופןומקומותתקופותעלופוסחות

לשהתקופהבסגנוןלהישארמעדיפההייתיאניהבמאי;לשבחיהד
העגום,הסוףלמרותבפרובינציה.שםאיהתשע-עשרה,במאהרוסיה

 •עוד.שלבטעםיצאתיומצחיקה.מברדתמקסימה,ההצגה
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בחרהלוחמ,תצרפתיתשירהאוו,רדם
ספרינץ,אולויןמצרפתיתותרגמה

 58עברית,עמ' 75 , 2014 ,' 77'עתןר

צרפתיתעמ'

שכתבושיריםךו·לשונית.אנתולוגיה

רובדביניהםצרפתים,משורריםבמחתרת

לראיז·אקוב,מאקסאלאור,פולוסברס,

ואחרים.לובושרלוטפרוור,ז'אקאראגון,

הםמגיעים;אשר~להבהתחנה"ישנה

אלהבהתחנהעוזבים,;אשראלהאותם

אשראלההגעיו,;אלעמולםמגיעיםאשר

הגדולההתחנהזו /.וב~אלעמלוםזעבו

 ,) 68עמ''אשווויהלובו,<שרלוטבעולם"

ידהצואתבגטו'לבןחלוקעופר:מרים

בפוליןהיהדויתהרפואהקורותלעמבט

המפותחהרפואהעמרךשהואה.בתקופת

חובשיםאחיות,רופאים,בגטו;שפלע

ההרואיתבפעלותםאחריםרפואהואנשי

הבריאותלעשמירהמגפות,התפשטותגנד

ביתשלופעילותמחקרואפילוהיומיומית,

שלחשדדורלהכשירושנודעלרפואהספר

יהודים.רופאים

שלודעיתואספותהנידודם:עברפל
שבת,עגתמאכריןויהדויםפליטים

עירכה,נחן,ששונהמפלונית: ' 1939-1942
הצואתז'ביקובסקי,אנח'ייעהותור:מבאו

עמ' 824 , 2015שוםיד

פליטים,יהדויםשלדעויות 46שלאסופה

שטחיאלהשלישיהרייךמשלטוןשנמלטו

מבצעאחרילוושרהשובועשלבר,ברה"מ

צוותחבריבידיגנבודעהויותברברוסה.

בגטושפלעשבת''עוגנהחשאיהארכיון

רינגלבלום>.<ארכיוןורשה

גינסברג:(אנגל)מדיםאנגל,גוסטב
 , 2015שוםידהוצאתהקש,בממלכת

עמ' 159

המחבואמןורשימותיומןובתו,אב

אנגלמשפחתבניובסביבותיה.בטרנופול

מחבוא,מקומותבכמהעברומטרנופול

והבתהאבלחו.דולפעמיםיחדלפעמים

קולותבשניהנורא,הניסיוןאתמתארים

וניצוליה,השואהשורדיבעיניישארל
שוםידהצואתעופ;רדליהערוכת:

עמ' 542 , 2015

מתחומיםחקוריםבידישנכתבומאמרים 13

עהוסקיםוהרוח,החברהבמעדישונים

לעיניישראלנגלתהשבובאופןבהרחבה

כדישעומהבית,בהמצאוהאםהשורדים:

להטמיעשאפומהלביתם?אותהלהפוך

עוליםאותהתפסוכיצדהמתעצבת?בחברה

אמניםסופרים,רופאים,מורים,

הארץ,עלשיראורנך:עליזה
המאוחדהקיבץוהצואתתלצומים,

ממוספריםלאעמדוים , 2015
מןהארץ,מנוףלבןבשחורתצלומים 66

 • 2007-2014השנים

הביתה,אשובבסתיוקופד:ו'אירית

עמ' 244 , 2015כרמלהצואת
מזוביצקי,מינסקבעיראיטהשלסיפורה

הגרמנים.החייליםאליהנכנסושבומהיום

בהגבלותהמאבקמהלימדוים,ההרחקה

איטההיהדלמהמאבק,כחקלובאיסורים.

לספרםסיפוריםממציאהאושמחזרת

הקטנות.לאחיותיה

הצואתפניםמסכתמיכאלי:ציפיללי
.'' :· T ' 

עמ' 150 , 2015עכשיו

היום/קיומילע/גדוהלשמחהלי"חיתה

אישהשאניוטובלחיות;צריתיפתאום

 /ת~שמ~ההייתי;גברהייתיאםאמרתי;

 ,) 21עמ'גדלוה·,<שמחההמין"

ספרותהדוחת,קריאתגוברין:נורית

 ,)'מע 548 (הכרכיםבמעגליה,עברית
 2015גותיםהצואת ,)'מע 451 (ו

בספרותעוסקיםגובריןנוריתשלמחקריה

השמכיליםבראשוניהחלדלורותיה,עהברית

העשריםהאחרונות:השניםמןביצירותוכלה

ספרותביןהריק:בחלללאה:בכרך

בארץ.דורותסופרימופת:סופרילמקרא:

עיתונאיםבספרות:מקוםו:בכךרהעשרים

ספרים.ביקורתעת:וכתבי

עמ' 110 , 2014ריתמוססדרתהמאוחד

 // [lב;ך~לים;סשון;ריrכמדיף"זכ~הו

~ל 1ה iנ~י!ה / iJנ;גזכ~הו 11גךחזכ~הו
 ,) 55עמ'('משהו',ס;ף"

אילנה :עורכתהנג,באץרעלשירים
 , 2015ד mהמאהקיבץוהצואתשחף,

עמ' 300

משורריםשכתבוומדברנגבלעשירים

מלוויםהשיריםהזמנים.במשךישראלים

בתצלומים.

הזואתולחשוךנשקתימינצר:אלוט
עמ' 91 , 2014כתוב

כליל.ביחדהיינואפשר,;שללרגע"איך,

שלכוח.;מסוגלתשאינניהקטן,;אסוני

נופלכוכבשהיה.;כפינשארהאי·אפשר

 ,) 13עמ' ,'ךיא'(מאפיל"לרגע,;שהדזהו

הצואתהצהו,בהארואחריפארן:מדגו

עמ' 82 , 2015כרמל
האבן;נלע~ה;"קדוםוציורים.שירים

כמו ;.תו;~ט iJגם/עושכיולי;שחלשה

נעשנתי;דוילגה./המשימה;~ת;:דלv?ימה;

 ,) 33עמ'נלעמה',<'קדוםמדי" !וQ jאלוי;

במאורתגםו,מנרדלוגה,קמאיולחי:
מאנגס,האצותסמית,עמירעהותור:

עמ' 215 , 2015מפותספיררתלגםוהמפלע
עצירבחור :> 1520 (קלומדיהחשדתרגום

מיטתהאלוחרדומבוגרגברלעהעמרים

אתקומיבאופןמבטאהמחזהאשתו.של

שלהמדינייםבכתביםהמנוסחותהתובנות

מקיאוולי.

ונציאני,תקחדתגוןר:גורמזאנויצחק

הכבשההמאוחההקיבץוהצואת

עמ' 285 , 2015השחורה

הסניורה,קוורטטהרומניםבסרדתהשלישי

נמלטתהפעםמנוס;גרסיהדונהחיילע

כדילוונציה,השפלהמארצותגרסיהדונה

רצוי.בלתימשידוךדיינהבתהאתלחלץ

וגםבמסחרבעיסקוהממשיכההיאבוונציה

מומרים.ליהדויםבסיועה

מאיטלקית:ענן,איטליה,לדולוי:מרקו
 , 2015פלעויםספריתהצואתב;ואדנו

עמ' 190

שמפחתיים,סיפוריםשנינובלות:שתי

"איילטה"),<בנובהלאילטיהנשים.שבמרכזם

בביתחייהאתמעבירהכמשרתת,שהוכשרה

שמו<כך"ענן"בנובלהמרציאלי.משפחת

רעייתו,מדיה,מספרתהקוסם>אוגוסטושל

המתווךבאחניהמשותףסיפורםאתמספרת

ביתה.אתלמכורלההמסייע

בשיהרחדשיםמקרדיםאוןד:יוסף

עמ' 191 , 2015יחדהצואתהעברי,ת

מקודיםארבעהמסמןאורןיוסףהחוקר

המדורניזם:תחילתשלהעבריתבשירה

האוניבסרלי,למרחבהעבריתהשיהרהצואת

הקלוהבלטתאלקטאוליה,זיקתההידוק

הספרמהמקורות.לשןונכסיהושבתהנשי

מתחיל",שירהלמפרש"מדריךגםכלול

שירה.לאוהביהדרכה

מעפ,רמורםסאראמאגו:ז'וז'ה

הצואתטבעןו,מריםמפורטוגזית:

קריאהסימןספריהחדשההספדיה

עמ' 359 , 2015

פריצתולפנישנכתבסאראמאגו,שלרומן

יי1יעה,:רחבריאליסטירומן .•הספרותית
חקאליארץחבלשלסיפורואתהפושר

שנהשמוניםלאוךרבפורטוגלומנותק

הלעילהאתהקודמת.המאהבתחילת

מאו·משפחתבנידורותארבעהמוליכים

והעיקשים.הנחשויםטמפו

;.~ 1 . ----

לעמהעורכת:קצרים,סיפוריםעשרים
ביתןזמרוהכנרתהצואתורדי,כהן

עמ' 256 , 2015

שלזלכרההקצרלסיפור"במההאנתולוגיה

סגנונותשלמגווןמציעהאליגון",עפרה

בנוסחקצרצרכסיפורסיפר,ואפשרויות

בן<יצחקארוכהנובלהעדר>,<מאיהשופמני

<וותרגרפיסיפורקזין><ארנהממוארנר>,

שתיוגםעכשווייםסיפוריםעודו:מרון>

השעריםהמאהמראשיתיצירות

 ,אוונני>.אוהרןדינגו
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