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ב"נכון"להשיבבסך·הכלצדיךסענהלכלקסן.חידוןלקוראיםכאן
נכון":"לאאו
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 .ישראלבמדינתשנתנובהכרההמועצות
שלבחילוניותשמאסויהודיםצעיריםעםהחלהציוניהמפעל . 7

בתשובהוחזרוישיבותיסדו ,לארץעלובאירופה,אבותיהם
מלאה.

ביתהקמתהבית,והדהכותלבכיבושהחלהציוניהמפעל • 8
העדב·דבכלעלויותרמאוחד .הסנהדריןוייסודהמקדש
 .שעשועים.ובתיקיבוציםלצעמםשהקימו

תודהלימודסהדה,כשדות,שבת,לשמורשהקפידוהיהודים • 9
כל-הגיסיםבעליהצדיקיםקבריעלהשתטחומצוות,ותדי"ג

היהודי.העםשלישעלשעבדההגדולההסופהמןניצלואלה
הםגםאבלחטאיהם,עלכעונשמשונותלמיתותנידונוהאחדים
משיחחבליהגדולה:האלוקיתבתוכניתחלקהיוכיקדושים
 •ישראלמדינתהקמת-גאולהדלאתחלתאבדדך

שוםקיבלולאז'בוסינסקיוזאבהרצלתיאודודזאבבנימין . 10
ולומדובמקובליםברבניםלהיוועץמבליחשובההחלטה
אתשנאפשוסגוריון")"בןעצמואת<שכינהגריזדודתהילים.
בקרבייקברשלאעליונגזרלפיכךלהשכיחו.וניסההתנ"ך
 ·ימינ,וידעוזרושהיהפרס, •במדברהדחק,אלאהאומה,גדולי
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 1:~ו
זמורהארכס;פיליםצלקה:דן

עמ' 298 ; 1996-1977ביתן;

פיליפ .הרומןשלמחודשתהוצאה
עינודרךבארץ.לביקורמגיעאובס

מתוארתמשוחדת,הלאהקולטת,
תחילתשלאביבתל-ותקופההרחב

 .המדינהשנות

הוצאתכחול;איילאסתר:חיה
 32 ; 1996הסופרים;תמוז-אגודת

גולן,ירוןהוצאתוהדם;הרוחעמ';
עמ' 85בן;מנחםבעריכת

זמנית.בושיצאושירהספרישני

בלשוןהנתונהכנהשירה
חושפניתלעתיםעזה,סוריאליססית

אלנבלעתשהמשוררתלאחרונוסה.
"יצאתי :מצהירההיאהגיהנוםתוכני

סירה;האבןמעצםעשיתי /משם/

 " ...משייטתואני
יוםשלהאי :אקואומברטו

אוריאל;אריחמאיטלקית: ;ר,אתמול
 ; 1996אתנחתא;כנרת-סדרתהוצאת

עמ' 459

אחרונים,שיריםגלאי:בנימיןאביהנצולדה-לה-גרייב,רובוטו
 68 ; 1996דביר;הוצאת ; 1995-1990המסתוריתהאניהאלמגיעטבועה,
עמ'היבשהאלמאדם.ריקהוהיא"דפנה"
 1גלאיבנימיןשלהאחרוניםשיריושאינומאחרלהגיעיכולאינוהסמוכה

תש"ח,בדורהבולסיםהמשורריםאחדחדרידרךעוברהואלשחות.יודע
שלשחותמוהראשוניםמשיריושוניםגםכמובןשהואבמסעהאניה

בשיריםבהם.טבועהיהשלונסקייריעהאקופורשכרגילמסאפורי.
פרוזאיים,הנושאיםהנוכחיבקובץהיסטוריים,מחומריםהארוגהרחבה

לעתים Iויתורקונקרטיים.כמעטואינטלקטואליים.פנטסטיים
קבועיםוריתמוסחרוזעלקרובות,
התחכמויות,במקוםכאבואףוישירות

לגבותבאאינני"ושובשנונות.עתיםוהשירה :אורואמירסומקרוני
 /רבה,תודה /מהחיים,חובתיאתערך(ערבית);פושעים;נערתר,יא

נעים."היהראובןלערבית:מעבריתותרגם

שנולד'"מימודאג.-העתידאל
למסעשותפיםמחפשבתרצ"ח,כמוני

 /רצפתעלשהובלתינוקימיו/כל
צעירה/ואםמשוריין;אוטובוס

שחצהתייר / 1עליוכורעתמסוככת
אחריו/לבואתוהשאירחייו;את

האיסוף".בתחנתמפרפר

בסריעקבשלחדששיריםספר

הוצאת ;עמיכתוך :קשתישורון

עמ' 204 ; 1996כרמל-ירושלים;
הזכרונותלספרהמשךספר

תיאורוימה"."קדמההאוטוביוגרפי

ומבקרגםמתרה Iהמשוררשלחייו
לארץמשובוקשת,ישורוןהספרות,

 , 1977מותו,ועד-1926ב

פאריס;פראדיס;הוצאתשניר;

עמ' 67 ; 1996

שירים;אהרן;מטהאמיר:אחרןמתורגמיםשיריםושלושהשלושים
עמ' 68 ; 1996זמורה-ביתן;הוצאתסידרתבמסגרתיצאהקובץלערבית.
"כתיבתבקובץ:שעריםחמישה-הבינלאומיתהערביתהשירה
ממסילותם",הכוכביםהארץ",ביתשלעאלם,אלקצאידסלסלת
-"בבלה""גולגלתא","פלשת",כוללהקובץבפאריס.פראדיסההוצאה
 ,-1996 1991יםבשבשנכתבושיריםהקדמהוכןואורסומקשלמשיריהם

לראשונה.בחלקם,אוררואיםהערביתהשירהבמסגרתשירתםעל
הקובץאתהערבי.בעולםוהתקבלותה

עבדהגולה,העיראקיהמשורריזם

עללשכתאסורבן-ישראל;מריתשלעורכואל-ג'נאבי,אל-קאדר
עםהוצאתלעם;ספריהצמות;"פראדיס".

עמ' 210 ; 1996עובד;

אתהמגלהילדה-התבגרותרומן
עלסבתה.אצלביקורבמהלךמיניותה

כשהמציאותהפנטסטי,גבול
עולםאלהילדהמביסהמטושטשת,

רומנטי.ומשולשצבעוני

נסועקבי

מזההיאניאמפניאת

חוה;לפיהבריאה :פרדסאילנה
הוצאתאלפון;מיכלמאנגלית:

עמ' 154 ; 1996המאוחד;הקיבוץ

 .למקראפמיניסטיתספרותיתגישה
דמויותומאירהמדגישהפרדסאילנה

"הדיוןמרכזיות.אושוליותנשיות
הקולותשלוביםכיצד---מראה

אחרים,בקולותהחתרנייםהנשיים
התרבותעל-ידיהםאףשהודחקו

פגניות,מסיבות---המונותיאיססית

 ".ארוטייםוגעגועיםסקפטיותתפיסות

סופרים-כתכים :עליכםשלום
אחרוני;אריחמיידיש:יהודיים;

פועלים-ידיעותספריתהוצאת
ספרילתרגוםאחרונות-המפעל

עמ' 430 ; 1996מופת;

כתביבסדרתואחדהעשריםהקובץ

אריהועורךשמתרגםעליכםשלום
בכרך:חסינותשלוש .אחרוני

שלוםשלידידיושבמרכזםפליסונים,
המסההתחיה",דור"נפילי-עליכם

ו"כתביםשמ"ר""משפסהביקורתית

ציוניים",

סףשפתדסנוס:ודוברציוןבתאלח
דגש;הוצאת ;נפשאמא,מים,או

עמ' 55 ; 1996

שירים-לשנייםמחולקהקובץ
ותרגומיםציוןבתאלהשכתבה
ממייסדיוסברס,דוברשלמשירתו

 .בצרפתהסוריאליזם
הפצועה/האיילהסינדרוםאת"הכירו

בשדותרצתי/כאשר--נוריתי

לבדרצתיכאשרשגיתי /המשגה/
כאשרהסתכנתיסכנה/באזורי

בת-ציון>(אלה /אהבתי/

מאנגלית:שונית;גונסקרח:רומש
הספדיההוצאתניצן-קרן;טל

ספרי-המאוחדהקיבוץ-החדשה

עמ' 156 ; 1996קריאה;סימן

המסופרמסרי-לאנקה,אהבהסיפור

סריסון' Iהנער . 11בןנערשלמפיו
 1גאדודלשלבביתומשרתמשמש

וב~לי.באוקיינוסהמאוהבימיביולוג

iווה 1\ ~ 4ג~ש iר
שו·נ•ת

הוצאתתרצ"ח;ילודפורת:אלישע
עמ' 48 ; 1996פועלים;ספריתאוניברסיטתזרים;כשדותיפה:א"ב

"דחיסה"מחזוריםמשניהבנויקובץגורן;גולדשטייזמרכזתל-אביב,
באפורתאלישעזיכרון'.' Iו"שירעמ' 467 ; 1996

והמציאותהחולףהזמןעםחשבוןבשניםברומניהיהודיםסופרים

התיישנותהגוף,הזדקנותהמשתנה,שנותשישיםשלסקירה , 1940-1880
החלליםאתהממלאוהזיכרוןהשפהעםההקשריםעלעמידהתוךיצירתם,
והמכסבגעגועסובלהזיכרוןהנפערים.זמן.באותוהעבריתהספרות

 ;החדשההמזרחכתחלוי:יוסף
בסיועבר-אילן;אוניברסיטתהוצאת

עמ' 316 ; 1996עמו"ס;קרן

שעיסוקהמרתקת,מונוגרפיה

בתסופרתשבבו'שושנהשליצירתה
הנשיתהספרותממבשרותיעקב,זכרון

שבבושליצירתההארצישראלית.
הספרותי,המימסדעל-ידינדחתה
האידיאולוגיהקואתתאמהשלאמאחר

אתמתארהלוייוסףד"ר .המקובל
מהרומניםפרקיםכולל-יצירותיה
בארץ'הנזירותמחיירומן-"מדיה"

מכתבים,חליפתוכן 1בצפת""ו'אהבה
החברתיות-הסיבותניתוחתוך

ההחרמה.שלפוליטיות

הררייוסף

 jירכראיטתברסוניאתצאהו &.

ספרילרשת;פניםעשחאל:אורח
 1996עמ'; 59דד;עיתון
 1עשהאללאורהראשוןשיריםספר

המיוחדתהביוגרפיהאתהמדגיש

המדעי-לעיסוקהניסויגםונותן
כתוביםשיריההמחברת.שלמחקרי
הוידוייתוהנימהעדינהליריתבלשון

הדלת"אל .אמוןמעוררתגרפיתביו
-פותפחדיםפותחים/שאתםהזאת/
חייכלתוכי/אללבואחדים/
מוחי'.'פוררילגמוענותנתשביל/
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בז'רנומאיה

ובקול"בתמרנה'יזלדרתמתוך

י'

מח:רף 'ז: iPמר 0 ~ 7ף
י~אלס 9:ם~ךמ;ן;ף nך

ק;תע;ד;דל /oהינ;קת g~ע,ךי~דה~די ן~~~
~ר~יל Vi~~יסמ~סגיו~ףל /oמ;~ית י~י~~-;ךים n ~גף~י~ל.י 7 ~

 . . . .ה!זםעלוצפנףצפנףעליהם
 ,ם~א;~נף~~פף /oסא;ךי g ~~תמ;~ין Tל ר~ז~: ~י~:ת yי;ד- •:י ~•~~

ה fל~קיעדף~שדהל:ם ם:~ rמ~יזאורל r ה:~ q~עדרי
יפ;דברי•ח~,יםשכףנתילדינהם,וצללנףצהלנףואנף
ii -מד:~זף~~םירים~rii ;ם~~~ףמ: ~ת i חf ·~מגף~י ת;ז!~~~ת;ך 7~ח~ךף ·ס
מגפיםףמגפיםראשלכלמחדדף~ךדסידלכלחךיץ ry~.חח.יעם
 •- T .:ף~ה {q ~ך~~דה T ר:~; T ;~ך~~~~כרת ,תק~~~ T~ת 9 ;'ת~לי

?לם.מ; p:~ה fלןךר~;א.חי
ה!זלדשםהיה nףמנ;אז'הגנ;רשמש;ןעללמונף

~ליוע.ן~ה-66רעיד;ת T~ת~ק~י Tהיןה Q ~ ;ד:~ 'הי /iw:o :~ל~ידה~ר y ~עם
 . . .ה~לףלהףמחשבז-,;נחנףךחכמת;על
 T :- :- :-מנ;ח! T : Tnמנ;

ryw ןבף~ים~ת~תרי~o/ מ~זדףiP ד~י, ry ם~ ry דקים
~ך~ה /o~ליןאק, ה~~~ס~ץ ה~~~~ת~הי /gryo ~~ע,בףןם~דהי Oח~
העלףבלח.פשים nצ;נהחףצה,~~ל~ים~םלישףתמ~בף~יםהיף

 T •: .י~' iע i~ר~ת ט~; iךך;~ן ט~;'ךצך;~ן'ה jכר~~ה iJו~נ;

רד~הס:י.חימ~נ;תף~~ל
ל~נ"לת~:די~ק~לים~ז;ןי Vi~לףעם

 ה~~ 7~ה ?ryiן~~לח /oמט;בס~;ד י~~ 7דכ;ןל~יר י~ד~~~ח
פףך;ת 9ף~י~ים ה:~;ל~קנףק,יעםל Qף~ .קס~: 7~דודיון;ז

 ה~~~~~יר /o~ה~ד~,ףקרהי wה, tףנףלסםדןוה 9ר
rr:P שףןיו~ד·םןקףםרא~יעלל~ז~~דה~יס~

 ףי~~?~רי 'י~;ד~ הי.r~" :יד:~סךםו~ד,
~~ליף"~ם ה~~~ם

רד~ה. ,ה~;ט~ךךהי~י~י"דה

יא'

גידיאלה
גידיאלה .

גידיאלה .
• • T T 

~ o/ קל
~ j?.V? ל
... ~ o/ קל

מ!ז;ם!דק

מ!ז;םדקמ!ז;ם,דק

~ד'ם~ת;ק~ת;ק
הפסחלחגדאם,
-גרףשנשניהיהזהאצלב~אבל

 : " : •גיד';אלה"דיאלה Tגי
• • T T • • T T 

גרףששניגרףש,נשני

~סיי;םדקול~דה r6ף·ד~·ל

אביבבתלצבאיבסיסלפניהגידיאל;תדףכן
 • T " : • ת~~ל~ Tלחים •~ן~יםת j?'iס i~מ

 .נמעט-המימףנהלחג
: --• T • : -

ע,דע t ~ךם~ד'ם םי~~~~ץפףח,י ,rא;~ם
שן,נףהילדיםלבאתלה;ציאמנדחיםשהיף

 T ·:~ןלקקת iלקנ ..ן:לע,צ;ךןךר' b : 'תד~,~

גידיאלהס~,מףנאמתנמה
lס~ל~ך•ע'יזדq ;ן'ר• o/ לT יפףrמo ?ססנףט
~ w ףלמ~יעלמ~~יר~.חעק~יםה

מ~~ןהה, wrךממ~תף~הל~י~ה yד~~
ם, y ~לאמ~ךקיבססמףץ~ל
נפה?נשארשטעמ;וזההממשיאבל

 oח;לימ~ם ·:תל~ר~י· ~~-ת~~;~: 'ק;ן·ה, qר iנ
 1:ל;ת oךל:לים oל?לם~תל~נ;רמדף~ןן~דס~יש
 .גידיאלה?המן,הפרףשףמה
~ i הן~~~~•ה T ~~~ה•ד i קיןה~~
ר fל fףק~ךר ן~~-ע;ל~ה 7

 .ףצנףעהפשףטה
עברהשא;ת;מבחנה,היהזה:~בשבילי

 TT •: T: Tהמלה TTהצלי:חה,'ה~א

- ' T Tלה.",~ידי~

-ל~םךמקרישך;צה י~~.זהל fך~ת
מהבשבילמה,בשביל
גנימעלוהמיםא~:פבע;דעכ~יו
האמבט_ת_חת;ת(:מפנ~ם)-,אל ·-ףפנ~מנפים,
 T : • T ' :-פילים.,המאהזפ~ם~לצפת

:·---· --:-·· 
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 ~, sו:וי
~ 

 " ...יאמר"שהגוף

 ;הנזירמעוףבר·כוכב:ישראל
 1996 ;המאוחרהקיבוץהוצאת

ישראלשלהחמישישיריוספר
חלקםשירים,כשישיםמקיףבר·כוכב

השיריהטוןוחגיגיים.מיניאטוריים

השניםעםמשתנהאינובר·כוכבלש
האסתטיתתפיסתומשתגיתלאוכן
'מ'עוףעללומראפשרהמציאות.את

ליופיעזהכמיההמבטאשהוא ,"הנזיר
החסךאוהחוסרלהשגה.ניתןבלתי
עלהמשוררמתארשאותוזהביופי

 1מידיונשמטכמוהשונים,גווניוכל

וכמיהה.תהיהבערפיליופגנעלם
שלהקורמיםבספריוכמוזהבס;כר

ביןשנוצרהמגעבר·כוכב,ישראל
התובעניתהמציאותלביןהשירים

מגעשלבמובןלא .אסתטיקןשלהוא
עםהרופףשהמגעאלאיבש,אוקר

אהבתומושאיאוהערצתומושאי

גםוחלום.נכספותבגררנשאר
אילובאימסוימת,מרירותכשקיימת

מלאה,שליטהמורגשת Iהספרמשירי
 1הפיקחוןומפוקחות.רציונליות

אתמבארמדבר,אניעליולכאורה,
קצביתרימוייתצלילותאותה

זהפיקחוןבספר.השיריםשלורגשית
מבהיקה,לבהירותגםבעלילגורם

מאיינזת.שלעיתיםומרטיטהמחשמלת
אינההמשוררשלהראיהחדוות

החוויותלנוכחאדישאותומשאירה
והויזואליותהנפשיותהפנימיות,

הכמיההבשיריו.מגלההואאותן
ראהלאושר.הכמיההגםהיאליופי
"מעוףהספראתהפותחבשירלמשל

/כידברואתיאמר"שהגוףהנזיר":

שנשמעמוטבלכןמשקר;איננוהגוף
/שרירידברואתצוברהוא/איך

ואורעבר/אורזיכרוןאוגריםהעין

 /נישאתהנפשהגוף/בדוגיתאמת
הנפש /האווירמזגלהשפעתחשופה

מרחףהאושר/אבלהגוףתהוםהיא
פניעלאושרכנשמת /לגוףמחוץ

תהום/,"

נמצאהמיוחלשהאושרנאמרכאן
בר-אינוהואולמעשהלומחוצה
הגוףכל. ;vהלאזאתאומרהגוףהשגה.
מגיבההמשוררתודעתמשקר.אינו

הדינמיקהאשרפיזייםלמצביםתמיר
זאתורב·רברית,פנימיתהיאשלהם
מושאישלהפנמהבסירנותתוךכמובן

 .בדרכונתקלהואבהםיופי
סגנוןבר·כוכביצרדרכומראשית

כיעליואומרהייתיוייחודי.אישי
 .בעקיפיןאבלמתוודהמשוררהוא

וזאתדיה,ישירהאינהשירתו

למשוררלהיהפךמנתעל Iלטעמי
מותחאינניובכךאמיתי.וירויי

ההתבוננותשאופןמשוםביקורת,

אוהסוואהשלבררךלהשתמשמכריח
אורבשאולי Iמשהומפניהסתתרות

ופיקחוןבהירותאותהאולי .הצרמן
אתבויוצרים Iדיברתיעליהם

מתעופףהואאליההנזיריתהספקנות
שבורות.בכנפיים

הכמיההעוליםבספראחרבשיר
הגוףדרךהםגם' 1ליופיוהגעגוע
ביןהלילה"כלאוברנו:אתהכואב
יםעשבשלמזדון/עלמשילאסריגי

עצמוןצבי

לרצחסיועהמזון,גלגול

נ;תרלאנלףםעכשו
-~ת rל Tדק

ס,קףסה rlע.ידלדה;ת,
ד f~סר .ת;;ז~
לוימ;ן.מףך 9א;ק 9לז~rיסת

דה;תל ,;עט r ~דק
:ג;סת iJ~~בףב ,~ר~י;ן~בות, ry ~י wזדריק,~ר 9 ~
ק;דוב םי~;~ iJ~סית, r ד;~:יל.וב wד

~"ףץ~ת;ך ,~ט;ןל r~קיר
השחרףר.צרחתשירהזר;רים,

 :.נrי~~ל~ר; pi ~.ב, p ~~ ה~.~ן~ר
iJ קליtקr ~~זדב,זדב ,א.ל~~- י~ f רה~ ~~~ r1 

~ךפףןק:גףrנ,סלבל rית .nף~ל;
מפזרתיום·י;םש"רילחםףפתיתיצפריםזרע;ני
 \ .. ,-יר iדמק ;,ף.ד fסת i~י•םז-ל~דר w י~~·

 ,ע;~ iJ ד;~ p:לל~ת ,ל~פטם r ~ך~יז
רעב,א;בגשנאהמובגרלאאפוף
 . .jץ"ףם iJלת jק Tףעים, T~בזק~~•~זקים 9~ידדק

נ;צות,ק ij~בא; ,ת~~ל~~~ליא, iJ ?ן~ה q~ר~ה~טף:ה ה~~~~
;ר p:~רדה,~יז ,ת;סt~ךסדרrנ rד;רים
סט;;ה~יףת p:ת f יn ;rל~ ,~י;דיך~יון~תן~סףוריר

סגףף~ת~י~יף~י r .~ל~tוד ,ע,, ל·~~וכ,ה iJזה iJ ~ iסט;דדת,
ה, J;iJ ף~~בררר sryלךם,פף~ת 9'לף~ה ,~ד~ר
ל~טף,~~ךז.~ן ,ם~ד:~ן~ש;ת
;~לוח.ית,סןבא;~~לילאר' Qסלאך~ר~ם .ולדזק

ןר;;rנת.

/בחלונינכנסיוצאחלוםבתוך/זר
נפשיציור/בקצהנכמרבנוףההזיות

 /בחייידעתישלא/אותותהיתומה
/כלסיוטיםשלפרומותברקמות
/מטוס~נפשיעלביקשתיהלילה
מעלטיסהמנתיב /גולשיםהבוקר
 /החלומותמגוףאותי/לתלושביתי
לאהבה,"בודבקתיאשר
למעשההיאהשיראתהמסיימתהמלה

שלהשניבספרוכמיהתו.אותכליתו
עוליםהפגומה",האהבה"גילהמשורר
לאותהזהיםואפילורומיםמוטיבים

אפשרכלליכמושג"אהבה",מלה:
בציניותבאירוניה,גםעליהלדבר
ישראלאצלכךלאאולםבסרקזם.ואף

כלאתהמאחרהגרעיןבר·כוכב.
לאכמושאהיפהתובנתהואהשירים

מראותמתארכשהואגםכמעט.נגיש

בחושיולקלוטמנסהכשהואגםוטבע
בר·כוכבאותםמגדירליפה,געגועים

לומרבכוונתיאיןמושגים.כבלתי
אומושבעפסימיסטהואהמשוררכי

 1היופיאוההשפעהלעומתכנוע

שמיםכגוןביותרהפשוטואפילו
אלאחרשים:מכנסייםאוכחולים

שלהחדירהבסירנותאושהחדירה
נכזבים.אהבתומושאיאלהמשורר

לומר:אפשרככללואשלייתיים.
הנוכחיבספרומתארבר·כוכב

הואהיד.אוזלתמולואשליהתימהון
שמץאוניסיוןכלמנפץכמו

תמותהבנישרובלאשליות,אפשרות
ונותרתנשארתאצלולהן.נכנעים

מוליתמותאוהאהבהמוליתמותרק
שישראלקשוב,בלתישותק,עולם

שהואבאיזהלרובנומנסהבר·כוכב
 •אמביוולנטי.גמגום

דרתןראובן
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המראהאתקוטף

מראותמקלף-

 ;ימיםאוהבלאור:יצחק
לשירה;החדשההספדיה
 121 ; 1996המאוחד;הקיבוץ

עמ'

השירהמבקריקיבלורבהבהתלהבות
שלוהחמישיהחדששיריוספראת

לאהזהבספריש ,אכןו .לאוריצחק
התלהבות,המצדיקיםשיריםמעט

אמרושכברכפימסוימת.לפחות
 11ימים'א'והבשללאוראחרים,וכתבו

מלאוריותרמפויס ,יותרמרוכךהוא
במיוחדהקודמים,ספריושל

הקודםשיריובספרכברהראשונים.

לגלותניתן ) 1992 (זד"במלון'ל'ילה
משניהריכוך.אוהפיוסשלניצניואת

במקוםשלאור,נראההאחרונים,ספריו
בבחינתהעולם,בתיקוןלעסוק

יותרלעסוקמעדיףבשער",ה"מוכיח
סלחנימשלאורויותר ,עצמובתיקון
הוא ,סביבוהנעשהאלהזהבספר
מאשריותרהרבהעצמו.אלסלחני
לאורימים"ב'א'והבהקודמים,בספריו
מהאת ,עצמואתלחוותלעצמומרשה
אתרואה,שהואמהאתמרגיש,שהוא

ששלושהמכאן,אליו.מתארהשהואמה
 ,לאורעוסקבהםהעיקרייםהנושאים

תשעהעלעומדהספרמפתיעים;אינם
(האב>,במותהעוסקיםשירים,מחזורי

הואהזהבספרששיאהובאהבה,בשירה

שלהיצירה-מכלהנפלאשלביצירה
ם.יחדשחיים

שברביםולמרותלאור.הואלאוראבל
הסוףעדהולךשהואנראהמהשירים

ככלל,ואלה, ,ורגשותיוחוויותיועם
שבהנראה ,הספרבשיריהטובים

לאוראתלגמרילזנוחלוקשהבמידה
לזיין/רוצה"אניהבוטהזהאתהאחר.
כך/אחראם/תרציחזקאותך

ה"רוצהזהאת ,) 45(עמ' " ...תמצצי

להטנף/להתחנף, 1לא ... 1להתחנף
המוכרח,זהאת ;) 24<עמ' " ...בקיא

(שאוליהפוזהעללשמורמה,משום
המזייןהמאצ'ושלפוזה)אינהבכלל

למשל), 89עמ'(ראה(עצמי?)גועלעד
-בשער"ה"מוכיחשלגםועדיין

לבן/המדינהעושה"כךלומרהמוכרח
אתמוחקת 1אויב:שמוכרזהארץ

אתחונקת ,הזכרון/אתדוחקת ,הקבר

שוחקת/אתאמושלהגרון/שבר
הןאלהכלגם ,) 79(עמ' ...האבכתפי

שלו.אמיתות
הםהמרגשים,באמת,המשכנעיםאבל
האב,במותהעוסקיםהשיריםאותם

מטבעםשהםנושאיםובאהבה.ביצירה

עדמשוררים,אצלרקולאטעונים,כה
תוךאלהיישרבהםלמעודמאודשקל

 ,לאורהבנאליה.שלהמצפותזרועותיה
יתרהמועד.אינובספר,שיריוברוב

כלאתלמזגמפליאהואמזאת,
אוליהשיריםמחזוראת ,כךהשלושה.

מןהחורף"מרחק-כולובספרהחקז
הואהאב,במותהעוסק-הקיץ"

אומרהואשבו"אמנות"בשירפותח

 ,כןכן ,ממותך/אניאמנות"עושה
 ;) 27(עמ'לעשות"לי/מהאיןאחרת

מצמררהכמעטהמחזוראתמסייםוהוא

אומרהואשבו"שירה"בשירהזה

להתפורר"כדי/לאשירהכותב"אני
האלההשיריםשניובין ,) 35<עמ'

עדבשרךגו"נמהאבשלמותומתואר
שהיהוהקשר ) 29<עמ'הכר"בלי
והקשר ,שנגמרוהקשריחםביב

אתולקחו"באוייגמרלאשבהכרח
נשארנעלם,לאףוהסדינים/והג

<עמ' " ...עמישיעלםהמגע/בזכרון
30 (, 

ובןאבשלהאישיהקשרעלבנוסף

עולותהכותב,שלהפרטיאבלוועל
שלובמותובחוליוהעוסקיםמהשירים

זעקותאומחאותשתיגםהאב

הבנאלית,האחת,יותר.אוניברסליות
עלהגוף,בגידתעלזוהיא ,כביכול
והאחרת,האדם.שלההכרחיתסופיותו

ללב,יותרוהנוגעתהחשובהואולי
ה"ממסדשלליחסוהקשורהזוהיא

יחסאותוהחולה;האדםאלהרפואי"
מרשיםשבושררה,אוהתנשאותלש

אללהתייחסמהמטפליםרביםלעצמם
החולה,האדםהפךכאילוחוליהם,
אדם.פחותלהיות ,חוליובעצם
בשיררבבכאבשמתוארכפי ,למשל

עללשמורהחולהמנסהשבו"איינה",
בעצמו(וללכתכאדםכבודו

תבואשהאחות"מהר/לפנילשירותים)
<עמ'הקטטר."אוהסירלטובתלהטיף

פעמיםחייגוכברהזהבסרט ,) 28

להיזהרשישגםוברוררבות,
לאורשלה"בימוי"אבלמהכללות,

להימלטוקשהמשכנע,מאודכאן
שמיהיטב,מעבירשהשירמהמחשבה,

<עמ'עטוף"ראשושוכב"מוצא/שטרם

אומלצפ;תלהמנעיוכללא ) 28
 : :חוזרותבהקרנותמלהשתתף

 ,כאמורעוסקים,הספרמשירירבים
-הקונקרטיבמובןהיצירה .ביצירה
במובנהוהיצירההשירה,כתיבת

רקולאהחיים;יצירתרחב,המאוד
הרגשבמובןגםאלאההולדה,במובן

שלהעמוקהוההתחברותוהתודעה
החייםואלכפרטעצמואלהאדם
בשיראומרשלאורכשםממשבכלל.
פירושו;לכתובופחות":"פחות

 ,, ...לחיותפירושו/לכתובלהתגעגע,
עצמועלמעידשהואוכמו ) 56(עמ'

קוטף/את"אני"רכבת":בשיר

ואם .) 71<עמ'מקלף/מראות,"המראה,
"קילוףהםיצירתהומעשההשירה

בהכרחהריה"לחיות"והםהמראות"
הכותבאתומחבריםמחוברים,הם

 ,לאבלהמוות,לנוכחותוהקורא
והחיבור,לאהבה.וגםהביטוילקשיי

אתשעושההואהזה,טבעיהכביכול
שלבספריולמגובשימים""אוהב
מספרהזהבספרגםשאיןולאלאור.
איכשהואבל ,בעלילמיותריםשירים

במכלול.לפגוםמצליחיםאינםהם
כמובשירשיריוספראתשחותםומי

עלגםלסליחהזכאיימים","אוהב
טובים.הפחותשיריו

בחרשלאורפאונועזראשלהמוטו
אתנבטא ,שירי ,"בואולספרו

אתנבטא ,ביותרהבסיסיותתאוותינו

דאגהובלייציבג'ובעםבאישקנאתנו
לאלבטאמטיבשלי)(תרגוםלעתיד"

אתגםאלא Iלאורשלשירתואתרק
הייתיאילו Iואכןאליה.יחסו

המודרנהבמונחילהגדירמתבקשת
שירתואתלפוסטמודרניזם)(בניגוד

לאשבמידהאומרתהייתי Iלאורשל
לשירהברוחהקרובההיא f Tקטנה

שטבעזההואשפאונוהאימאז'יסטית,

בצורתהכיאףשמה;אתלראשונה

כןאםאפשר .מאודממנהשונההיא

עלשהשפיעוהמקורותאתשגם ,לומר
ולהפנים.לבחורלאורהטיב ,שירתו

 ,כלאורכשמדוברדווקאולסיום,
אוהביםהמבקריםשמרביתמשורר

בספרוכשמדוברודווקאלאהוב,
הטובלדעתי,שהוא, ,"ימים'א'והב
תולנסמקוםשישלינראה ,בספריו
אתוהןהזההספראתהןלהציב
 .יותרכוללתתמונהבתוךמשוררו

ומשוררמשוררספקללאהואלאור
במשורריםהטובאפילואוליטוב.

בחמשאורראוהראשוניםשספריהם

<ספר· . 8oה·שנותשלהראשונותשנים
אורראהלאורשלהראשוןשיריו

שהביקורתלינראהזאת,עם .)-1982ב
"אוהבעלשבחיהבמטרנסחפהקצת

שירהספרימספרמולבמיוחדימים",
דוגמתותיקים,משורריםשלחדשים,
ברנשטייןואורי Iזךנתןשלספריהם
כלעם Iשללאור ,ניןטרייואבנר
הרבהעודיש Iלהכחישושאיןכשרונו

יותרשהיאשירהעלמהםללמודהמ
 •מעולה.ממששהיאמטובה,

לאופררות

מנדלשטאםאוסיפ
בסריעקבמרוסית:

נכרשללניבתתפתהאל

.חנסה,לש:פ"חא;ת; ,נכרשללניב.חתפ.חהאל
 .ם~ך~~rו~ל·ים~כף:;כית ף;·~~~ i~נףי 'זי·~~י

 ,ר t~לל~ל ה~ךי:7ז:;עדצךי:ין ש:.עפף:ים ה~~~
 •ר t ~~1:י~רירז~ים w י:1~ז·ר~עח.ז;א~לtי~נףג:ול

i ף~הךת,.ל~נ;~ה~גףףרףרw;n יר~~~~םןב , 
נכרי.:פ.צליל.ח~ילםלאהמכרעת,ן;פרדה,לפני

נ" z •-•• •:• T---- ז••: ••:•

~ים, 9 ,ק~א;זינף~:פ;~ליםט; 9ן~ךי; ; o ~זtם~ה
ij נעם~~ןצ;תםr"ם:~י.עלחףתנ;ו~לת,מ· p pזp .ז;ים

~י;ים,לאהבתמכףרנסבלת,בנ.לז-ויהתנשאףתעל
-~:י~ן;;בם T ה,ם.._ל~ •ץ~ח~•~פ;ג 6:ף 7 • ש~-~.

המתרגםהערת

וספרות"ב"תדבותגרמיםתרהשוואתבמדוד ,לכןקודםפורסםזהישד
זה.פרסוםלצורךמחדשתרגומואתעדךהמתרגם"הארץ",של

י.ב.
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גלדמןמרדכי

השאול

-נטלההשא;לאתהאנגליתהכנס1יה
 ז:· :- •: ·::-זז•··:-
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הכנת; Tן.ןשלםל~לם" iשלע.הי'ף•••תבש~ל•נאלף
ים Tףמס;ך ..נאזמליםרע;, ,;עהנגזמיםצ~ףרי
 •-א~נספ;ךףלים Tגזמהםחף.סוף•נאלף
הענףיגלגלעלחבלהמלאכי 'בידילנצ.חהמסחרר-~םצ~ףרי

-- T T-החטא-נמעג.לית T"דזסהרףרי•נתנףעתם : -T • 
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כצולותמלים
אלוןאבררשלשיריםשניעל

ולבארלתארבשיריומרבהאלוןאנוד
שבהוהצורהכתיבתוואופןדרךאת

לומר,אפשרככללהשיר.אצלומתגלם
מפרקכמואלוןהשיריתבכתיבתוכי

מאובניםאלולעתיםמאובנים.
לעתיםוהקרוב.הרחוקלעברהשייכים

להווהיותרהשייכיםמאובניםאלו
המשורראתהמניעהיסודהרגעי.

למזגניסיוןבבסיסוהואבכתיבתו
אצלומורגשתחוויה.עםרוחהלך

מתמשכתעקביתירהחתבעליל
העובדהלמרותוזאתלחסכנות,
ומגוונתעשירההעבריתששפתו

לשוניגיווןלעתים,ואולםביותר.
וזורההשיראתמעכירדווקאבשפה

לאמצלוליםעקבמובנותחוסרעליו
אצלכןלאמעוותים.ומקצביםנהירים
סטיותאצלוקיימותושםפהאלון.

הגיעכבראליהםהשיאיםמןמסוימות
ופרי"זורםחושך ,,בספריו:לדעתי
הכבד".בזרםו"לבדו
יוכלאלוןמספריספרבכלכטעמ
משוררברמז,אףואילולמצוא,הקורא
ולאופןכתיבתולדרךהמודע

יפהפיהדוגמההשיר.שלהיווצרותו
למשלמצאתיבשיריואלהלרמזים
אוליהמהווההפנים""אורבספרו
טיפוסיתאלרגיתתמצית

מכחולנגיעותב;ותר.ומינימליסטית,'
גםהמזכירותועזותחריפות

קצרצרה.יפניתשירהשלמיניאטורות
פנימיעולםאלוןמגלההפנים"ב'א'ור
דרךאודותעלהדיבורואפילוקסום
ומעורריםמעיריםהכתיבהואופן

התפעלות.
מתוחיםגדה/אלמגדהובינך/בינך

הזרימהכשחדלה /קמורים.פסוקים
כדמעהמתמתחיםמתקעריםלהשמע/
ובךאתה/ /:ובצניחהמהססת/

 ,,הנחלים.נפתחים
רבדיםבחובומכילזהקצרצרשיר

הטבעיהרובדקייםאחד,מצדשונים.

בשירקיימיםשנימצדהטבע.מראהאו

הגותיתנסיהבעלימופשטיםיסודות
ומטרית.גיא

מצהיר Iהשירשלבתחילתוכבר
אוהכתיבהכיגמורהבכנותהמשורר

מעיןזהולבינו.בינוהיאהיצירה
 1עצמולביןשבינומתמשך,,·שיח

אובייקטיביתהתייחסותתוךכמובן

כברהםשהדימוייםאלא Iעצמוכלפי
לובלעדיתושייכיםסובייקטיביים

לנהרעצמואתמדמההמשוררעצמו.
לחצות.קללאאותואשרלנחלאו

כשחדלהפנימית.היאבנחלהזרימה
כלומרמתקערים,להישמע,הזרימה

מהססתכדמעהומתמתחיםמתעגלים
מומנטקייםוכאן-איחהובצניחה

עצמואתמגלההמשורר .ההפתעה
להאזיןמנסההוא Iיןממתהוא .בחשאי
הנפשיהתדרכאשרואז Iלעצמו

הנחלים,בונפתחיםמגיע,הנכון·לו
מתמשכתזרימהאותהיובליכלומר

אינהאשרתת·הכרתית,תת·קרקעית,

אותהלקלוטמנתעלמלזרום.חדלה
אלוןנזקקפרופורציותלאבדולא

המתרחשתמתמדתוהאזנהלהקשבה
עלהמדברהשירהיאהתוצאהבגופו.

התרחשותעלהמדבר Iבריאתואופן
השמעבחושיהנקלטתפנימית

כיולחיוב, Iלצייןישכאןהפנימיים.
קיימתלאכמעטאלוןאגרדאצל

לשמה.מילוליתמבריקותאוהחצנה
מתפתהואינועסוקאינוגםהוא

אולסביבההפונהרטוריתלכתיבה
כתיבתושנותכללאורךרחב.לקהל

ומודדותיהעליותיהכלעלהשירית
של"הצר"התחוםמןיציאהאין

אלוןוהעשיר.הרבגוניהפנימיהעולם
מריראינוגםהוא .מפגיןמשורראינו

לאמעולםהואומתנשא.לעגניואינו
והמולהרעשסביבוליצורניסה

כיהעובדהלמרותתקשורתיים,
מןלדעתיהיאבמיטבהשירתו

השירהשידעהביותרהגדולות
משורראינואלוןזמנינו.בתהעברית
המאז'וריותאוליהיאשירתו .מינורי

ואינםמוצקיםיסודותיהבהתגלמותה.
אנאכרוניססיים.אופסיכולוגיססיים

"אורמספרושצוטטהקצרהשיר

וידויישירבעינימהווההפנים"

שלכתיבתואופןלגביארוסיאפילו
אלון.
אתאלוןשללראייתונוספתדוגמה

שנצלה""במלהבשיר:מצאתיכתיבתו
ד,אבן'על'ל'אהספר:מתוךהלקוח
הדבריםלאאחת./במלהלבדה"

יוםשלהבשלהלאבחטףהנאמרים
לא /סף.שלכתגליותמלים /.חמסין
נגועיבמרחביםבחממות;;מלים

מלים /גמגום.ממוקשדיבורשמים/
 ,,מעט.ויתור / :בצולות
לקושיניסויאלוןנותןזהקצרבשיר

ושיר.שירבכלהמושקעהרבולמאמץ
ממוקש"דיבורהשירשלסיומו

מעט"ויתורבצולות/מליםגמגום/
פואטיקה,שלמסויםסוגאלוןמכסם

שבדיבורהקושימחמתדווקאהנובעת

גםכמואלון,אצלהרגיל.היומיומי
פערקייםאחריםמשורריםהרבהאצל

השפהשבין Iפיצוליכמעטמכאיב,
לביןוהשגרתיתהסתמיתהמדוברת

מעשהשהיא Iשלוהקודשעבודת
זהבקושיאלוןחשהסתם,מןהשיר.
מחמתוזאתמאחדים,יותראולי

להגיעחותרהואאליהםהעומקים
דיבוריהרטורישהצדהיות .בשירתו

התמונתילצדביחסאצלוחלש
החג Iבעולמובמישריןהקשור Iויזואלי
לכתיבה,אותוומדרבןהעתכלסביבו

"לאשאת.ביתרמעיקשהפיצולהרי
משפס-בחטף"הנאמדיםהדברים

שביןהעצוםהפעראתהיסבהמבטא

לידיתשידהלביןהמוניתתקשורת
לחשובנסיהישלעתים,ואינטימית.

גובלתבכללשידהאוליריתשידהכי
פלקטיות.כדיעדלפעמיםבשטחיות

בעלימשודריםמאודהרבהאצלכןלא
וכמובןאדץ·ישדאליתלליריקהנסיה
הפילוסופיהאשד Iאלוןאצללא

הרףבלי"לצפותהיאאותוהמנחה
עוזרהמשוררשניסחמשפססביב."

למסרהקולעשירה,לגבירבין
נגינההיא"שירהאלון:שלבמקרהו

הכלים,"בכל
אנודהמשודרכירקאומדלסיכום,

אשרגנוזאוצרבידינומפקידאלון
הקרובבעתידגםיחקוספקללא

m דm ~ • 

זזתןראובן

שלהירושלים

שןעלתאנהאיתן·פלון:מרים
כרמל;הוצאתסלע;ה

 1996ירושלים;
מתכווןואיננילה,רבדיםירושלים
עוסקיםשהארכיאולוגיםלשכבות

משמעויות,שללרבדיםאלא Iבהן
יודעיהאלמדברתירושליםשבהם
ובנפשותיהם.בחושיהםונוגעת

 1מדיסכמטיתבוודאיסכמטית,בדדך

שלתחומיםשלושהלצייןאפשר
-ראשיתהזה.בספר·ירושליםנגיעות
 .הרוחותהריחות,המראות,הנוף:

שםין/ f ~אלהכאב/מן"~ריחה
ריחה~שואףאתה iלה. w ~תאנה
 .בצלרוחץ ...עיניךעוצםלצידה/כאלו

"מי ) 6עמ'בפתוח",("מי " ...זיתים

שלנופהעלשיראיננובפתוח"
נפשחשבוןשלשירזהוירושלים.

בנוףהנושאשלנסיעתואבלכאוב.
קליטתודרךאתמשנהמוכרירושלמי

שלבנפשותיהםבוודאי-
"לונוספת:דוגמהנגועי·ידושלים.

תאניםבריחאותך/לשתףיכולתי
שלבסלחנותהאור;ברכותוגויבות/

חמור;שלבנעירהבאלול;הרוח
ממצפההצלול/המדבראלובגעגועים
כותבתהייתיאולי/ Iבאבו·תור

 ,) 14עמ'כותבת",("הייתיאליך,"
יכולהירושלמיהנוףמאפייניאת

אפשר(ואפילובקלותת·לזהוהקורא
מריםבעקבותבירושליםטיוללארגן
יוצריםלגבינעשהשהדברכפי Iאיתן

גרעינואתלפצחקשהיותראחרים),
כאןשמדוברברורהשיר.שלהפנימי

לא·מפורש.נמעןעםבאי·תקשורת
אתמפרשתאינהגםהמשוררת

הפעראתלמלאמוזמןוהקוראהסיבה,
עלהדעתאתלתתכדאימעצמו.ההז

שלפניבשורההמובלטת Iאוליהמלה
מדרגהלשירתורמתהיאהאחרונה:

נוספת.

הזההשירשלהרביעיתשורתו
שלהשניהממדאלאותימעבירה
הממדהוא·ירושלים,נגיעות

לכדה"סלחנות"במלה .ההיסטורי
אתציפורים:שתילפחותאיתןמרים

הטרום·הרוחשלאיכות·מגעה
ל"סליחות"ההליכהואתסתווית,
שותלהזההצירוףאלול.חודשלאורך
הנקודהאתהשווה·לכל·נפש·אדםבנוף

היהודית.

למקורות",ל"חזרהקסבהדוגמהזוהי
בשירהמשוררתזאתשמגדירהכפי

מיד:לומדישאבלותהלים","תה
ודהיינהמקורות,עלההישענות

ומרבדיםהמקראמןבאלוזיותשימוש
נעשיתאיננההיהדות,שלאחרים

הפריזמותדרךאלא ,ר·יד·כותבת nכלא
שהן Iאיתןמריםשלהאישיות
·עד·סרקססיות.אירוניות

השביעית""ובשנההזה,בהקשרגם

החזקיםהשיריםאחדהוא ) 26<עמ'

האלוזיותשבהם.החזקלאאם Iבקובץ
ברחלקשורותהזהבשירהמקראיות

ירמיהואותהשמאזכרכפי Iאמנו

הגדולההנחמהפרקהואל"א,בפרק
הופכתהיאבהמשכואשר-

מפורסדיוןרקישראל".ל"בתולת
-כאןאפשרישאינו-הזהבשיר
ראויוהואצדק,עימדלעשותיוכל
בשיבוציםהשימושספק:ללא Iלכך

בדרךההטענה,-ששיאו Iמירמיהו

פסוקי·הנחמהשל Iמאודוירטואוזית
שבההדרך Iחורבןשלבמשמעות
לצער·אבלות·הגאולהשמחתמתהפכת

אתהמחזיקמועט .גדולשברעל
בשינייםאותוומהדקהמרובה

חשוקות.

אבלהמקרא,עלנשענתאיתןמרים
ה"דתיות"עםבשלוםחיהאיננה

מברסלבנחמןרביאמנםהיהודית.
שרברב,בגדילבושבחלומה,מופיע
שעשהלנס·המיםבדומהנסועושה
הרבהמפליגה(במשמעותבמדברמשה
ברחובהמהלכיםהדתייםאבליותר)
להם"רקשייךהאדיר"כאילועזה

 ) 10עמ'ברחביה":חיים("איכות

 1דברלהםואיןסלידה,בהמעוררים

השוכןביופיו","המלךעם Iכמובן
("עדשיעור"להםשאיןב"שחקים

ושאיננ ,) 21עמ'סודי",תבקיעולשא
בסופה",כנעןכובשי ל~"פניםבשום
יושב"אתהאיתן:אומדתעליואשד
בטןעלזקנךמלסף /נג.·עדשוןלך

כיפע~~םסוב/כירואהמלאה/
 .) 38עמ'אפרודיטה",("בזכותסוב!"
שלהשלישיבתחוםואילו

 'הפוליטיהתחוםהואמגעי·ירושלים,
כאןפנים.לשנימשתמעותהנגיעות
הרבדיםמןהאמביוולנטיותיוצאת

 .השטחפניאלועולההיותר·פנימיים
פאסמההמשודדת,שלעוזדת·הבית
פועליבראש"צועדתהחאג'ית,
שסנה".שלחרובלנסועכפרה/
היותהעלהמדבריםאחרים,בשירים

הדבריםמעורבת,עירירושליםשל
מקום,מכל Iאנייותר.מוצפנים

אםגםהאישיים,השיריםאתמדעיף

"פוליטיקהלספרבפתיחאומרתאיתן
והשירמאוד".אישיתבעיההיא

אתבעינישמשקף-מאודהאישי

הואאותהמכירשאניכפיאיתןמרים

החורגמתוקה",שלרה Iבואי I"בואי
זמןשלוממסגרתוירושליםמגבולות

 •נתון.

סיוןאריה
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 .המטאפורהפניאתלשירהשחתךהגילוחסכין

ג'נאביאלאל·קאדרלעבד
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סומקרוני

פויס"סלקס",קפהסומק.ורונינאבי'אל·גאל·קאדרעבד

אותופגשתינפריס.החיגולה,עירקימשורר 1ג'נאביאלאל·קאדרעבד
"לננס".העתכתבעורך 1אליעלמישלשערךבערך 1פומפידובמרכז
הםשיריוסוריאליססית.אצבעסביעתבעלמצויןמשורר 1ג'נאבי

העתכתבעורךגםהואמערבית.ברוחהמסתלסלותמזרחיותערבסקות
השירהמןשניר>ראובן<שלתרגומיםלפעםמפעםהמדפיס"פראדיס",

העברית.

 lזךלנתןגרתאי

:~ך~לים~ש;ךךים י~~~ק·סךר;~יא;ך~~יו
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נני·אדםמעשיעלשנתבתלשיר""פתחעםיחד
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אל-ג'נאביאל-קאדרעבד
שנירראובןמערבית:

 "'יהאותשאחרי'החייםאל"ג'נאבי,שלהאחרוןשיריובקובץהתפרסםהשיר

 .) 1995 (הערבי:בא"בהאחרונה<הארת

 :הערות

שקובץאור,ואמירסומקרונישלמשירתםמבחרבהשראתנכתבהשיר • 1
במסגרתנפריס,אלהבימיםלאוריצאלערביתבתרגוםשלהםמשותף
הקובץ,"פראדיס".ההוצאהביתשלהבינלאומיתהערביתהשירהסדרת

ערביתוספרותלשפההחוגמןשנירראובןשלובתרגומובעריכתו
הקדמה.בצירוףהמשורריםשנימשירימבחרכוללחיפה,באוניברסיטת

העתכתבעורךאל·גינאבי,אל·קאדרעבדהמשוררמןבאהלקובץהיוזמה
ערביתלשירההמרכזיתלאכסניההאחרונותבשניםשהפך ,""פראדיס
גםכמוההוצאה,שלובמימונהביוזמתההקובץשללאורההוצאהעכשווית.

הערביתהתרבותביןהגומליןביחסיחשובמהפךמסמנים 1שלעילהשיר
משורריםחוגימצדונכונותפתיחותרקלאמסתמנתלראשונהלעברית.

התרבותלהשפעתלגיטימציהגםאלאהישראליתלתרבותלהיחשףערבים

הערבית.התרבותעלהעברית

 > 1995 ('כ'כה"הקובץמןאוראמירשל '' blue job "השירמתוך • 2

 ) 1984 ("אספלט"הקובץמןסומקרונישלהמלח""יםהשירמתוך . 3

זךנתןשללשיר""פתחמתוךוציסוספרפרזההןהאחרונותתוהשור • 4
 .) 1960 (שונים""שיריםהקובץמן
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שלאפשרויות
נשימה

בהוצאתודא;האגורביץ:דלי
המאוחרהקיבוץריתמוס;

עמ' 94 ; 1996

אבלגימיק,לאשזההשתכנעתיבסוף,
גורביץ'דלילומר.ליקשה ,כןזההמ

האחורישערושעל ,החמישיבספרו
שירה:ספרישני"כוללשהואנכתב
ממשיךהיחידה"',ו'החיהודא''הא

 ,שלוהשיריתהמסורתאתזהבספרו
מחשבותזמניתבוהמשלבתכתיבהשל

(ברובה)והמבוטאתואסוציאציות

אושתייםבנותקצרות,בשורות

בספרשלוהחידושמלים.שלוש
והיצירהבחרוזיםהכתיבההואהנוכחי

ילדיםלשיריברורהאלוזיהשל
גם ,בנקלמזוהיםמהםשרביםמוכרים,

מתישכחכמעטשכברמיידיעל
לאחרונה.בהםנתקל
"איךהספראתהפותחהשירכבר

הפוללדבריאלוזיההואלשמוח"אוכל
שלבשירוהאחרוןבביתהמסכן
אוכל"איךהגינה":"בערוגתביאליק
,/ותרמילילרקודאוכל/איךלשמוח,
ובהמשך:עוד?"ריקיםכולם 1כולם·
 ) 15<עמיצומחת"שורהלסלע"מתחת
"אניקיפניס),של"הרקפת"(שיר
<עמיסביבי"במעגל/ומסתכליושב

ומביסהבמעגלעומדת("אני ) 55
אתמגביללאגורביץ'ועוד.סביבי")
למרותילדים.לשירירקעצמו

גםמופיעותבהרבה,קסןשמספרן

מבוגרים"ל"שיריברורותאלוזיות
מצהירשבוהיחידה""החיהבשירכמו

<עמיהחידה"ואני /החד"אניהכותב

היא"כימשפסלבבירורייחסמת ) 64
שר"הנחלמתוךהחד"ואניהחידה
גולדברג.לאהשללאבן"

מוכרתתופעההיאאינסרסקססואליות
שלהייחודבשירה.למדיורווחת
שלובבחירההואודא"ב'ד,אגורביץ'
שיריעםובעיקרדווקאלהידבר
ותכניםבצורותבחירהילדים.

לבטאכדיילדיםשיריהמאזכרים
שללנחלתםשנחשביםתכנים

וריחוק,הנמכהיוצרתהמבוגרים,

בנושאיםלדוןלכותבהמאפשרים
כביכולבאמצעיםומורכבים"גדולים"
בלשוןלמדישחוקותמליםפשוטים.
ועוד>, 65<עמי"נפש"כמוהשירה

"לבד"ועוד> 22עמי , 7<עמי"עצוב"
ועוד> ) 61עמ' , 53עמ' , 9<עמ'

להןהיהאםספק ,ספרהרבההחוזרות
סוףסףשעלהישראליתבשירהמקום
הזה.האלף
שהפואטיקההראשוניהענייןעםיחד

גםעולותבהכרחמעוררת,הזאת
להעבירהצלחתהלמדתבאשרתהיות

היאשבהםהתכניםאתולהבהיר
סובלתלאהחמורה"הרצינותעוסקת.
 ,המשורראומר ,) 27(עמיחרוזים"
ותוךעצמיתיהבאירומשמץביותר

בעצם ,הספרכללאורך ,נסיובו
 •ההפךאתלהוכיח
הנושאיםאותםהםודא"י,דאנושאי

בספריוגורביץ'דליאתשהעסיקו
<הקיבוץב"הבל"ובמיוחדהקודמים

גורביץ'זלי

וראחא

 _.____כשירךבארץהעכשויתהשירה

הייחודגםאבלומעניינת.מיוחדת
להפוךמצליחיםלאהמסוים,והעניין

שאכןלמשכנעת,הזאתהשירהאת
התכנים ,לתחושתילגעת.מצליחה

נראההצורה.לסוכתכאןהתעמעמו
אומרגורביץ'דליהאחרון'שבספרו
שישנםולמרותמלים.ביותרפחות,
תחושהנוצרתסובים,שיריםבספר

יותר.הרבהלאואוליודא""האלש

• 
לאופררות

השנייםאלהאחדמן

האדםשלה"לבד" ,) 1990 (המאוחד,
לבד/"ישבתיבהם.הבולסיםאחדהוא

לבד"ישבתי/לבדלב/דלבדישבתי
הדיבור .) 66 , 61עמיגםוראה 53(עמי

שלהעיקרינושאוהואהדיבורעל
בספרגםבולסניסוישמקבל"הבל"

המשוררכותב , 1950ב·הנוכחי.

"השירהאולסון:צ'ארלסהאמריקאי
חוקיםתוכהאללספוגחייבת ,עכשיו

שלהנשימה,שלואפשרויותמסוימים
שלגםכמוהכותב,האישנשימת

מגמותזנדבנק,פי<עללו"המאזינים
ודומה ,) 1990המודרנית,בשירהיסוד

ספריובשנילפחותמנסה,גורביץ'כי
האישיהתרגוםאתלהביאהאחרונים

שלול"אפשרויותל"חוקים"שלו
בעתבההיאהנשימהכאשרהנשימה":

כלומר ,דיבורווגםהאדםשלפיוהבל
אתלבטאלוהאפשריהיחידיהאמצעי

עולם"תברא"בהבלומהותו.חייוכל
המלים,על ) 21<עמ'ב"הבל"נאמר
וחפרתי/בתוך"חפרתיודאיי:וביהא

<עמיבור"מצאתי/ארץהדיבור/ומה

להודותאלאברירהאיןאבל ,) 5 7
 .) 84<עמ'אשתגע"מלים/הריש"בלי
לטיפולגםמובילהמלהאחרהחיפוש
עםלהתחברהאדםשלהסיזיפיבנסיובו
העצמי.מכלולאתלגלותכדיעצמו

 ...מתפתלת/נפשי/נפשי"ובמאורת
ככל ...לתפשה/מפענחה/ועושהואני

 ,) 69<עמ'מתרח_קת"היאשאתקרב/כך
הזה.בספרממששלתמסיחידושאין
הקודמיםלספריוביחסגורביץ'שלאל

עוסקתבהםלנושאיםביחסולא
דווקאמהשיריםמעסבלאהשירה.
וכךמוכרילדיםלשירהאלוזיה
ועודהקריאהלשסףמפריעותהחריזה
 •בתוכןלהתמקדות-מכךיותר

שלוש"שתיים"אחתהשיריםלדוגמה
 ) 68<עמ'ילדותי""חלום ) 22(עמ'

אחרים.ורבים

אינהודא"ביהאגורביץ'שלשירתו
משורריםשלכשירתםפרוזאיתשירה
שלהםהראשוניםהשירהשספרירבים
יצאבה(השנה , 1980סביבאורראו

גורביץ')שלהראשוןספרולאור
קוסמן.ואדמיאלשרוןיוסףדוגמת

במובןליריתשירהלאגםהיא
לזכור,מצליחהשאניכמהעדהמקובל.
לשוםדומהלאבאמתהזאתהשירה
מפתעלאותהשמציבמהאחרת,שירה

הוצאתודא;האגורביץ:דלי
 1996המאוחר;הקיבוץ

"האגורביץ',דלישלהחמישיספרו
עלבולסבמקוםאותומעמידודא"
העברית.כותביהמשורריםבימת

מהפךהמחברמחוללזהבספר
השניים.אלהאחדמןמעברבכתיבתו'

ביקשהקודמיםספריובשלושתאם
למקוםמשען,לנקודתלהגיעהמחבר

קיוםהמאפשרתלנקודההארכימדי'
לעולםביחספנימיביטחוןשל

הואשכאןהרייציב,ובלתימעורער
אותההנקודה,להיותהופךעצמו
סובביםעליוציראותו ,משעןנקודת

זההמרכז:הואודא,האהשניים,

סביבותמידולהיפר'יורדוזהעולה
המשורר.האני

להגיעהמשוררמבקש'י'בשה"בספרו
הברורוהיחיד'האחדהמקוםאל

סברנושאםאלאהיבשה.אלוהמוצק,
בתוםהזההשליוהמקוםמןשטעמנו
לקרוע'הבל"הבאספרובאהפואמה,

עםהמהותיתהאחדותמסווהאת

להניחהיינושעשוייםבעודהיבשה.
הפנימית,האחדותאתינכיחשקולו

לנפצהמבעדה,לחדורדוקאפונההוא
 /"אניהואשהאניעדולפרקה,
 /קולבבחינתרקש"אניעד'האחר'"
בגלות"הואכי /חסרשליוהדיבור

/כסוסה;רוקעתקשורהש"הלשוןעד
עולם"תבראש"בהבלעדבמקומה" /

וכך:/מלים"/בערמת/דכאו"שמיא
חוליי.הקול /חול"הדיבור

והאכזבההיאושהמחמיר'הראשכובד

גורביץ'שלהחדשבספרומקבלים
מומרהאחדהקולמפתיעה.תפנית

כפילות,מקבלהאחדהמובןבשניים,
ייןהעבוכלמעלהוסלממסהכלעל

מחדשנראהמהאגבמתרחשכולו
משחקומשתטה,דעתקלכריקוד
מציגולמעשהומשעשעחביבילדים
האנושית,הדיכוטומיהצידישניאת

קלותלעומתמחדוהמבוכההכאב
משקףיש""מההשיר .מאידךהראש

/עדהעצם"עדהפנימי:הניגודאת

ובשירשמח."/אישבעצב/געהמוח

 /הקרוע"החרוזהםודאהאאחר
שנייםכלומריתחרז"לאשלעולם
ביחסהמשורר .יאוחולאשלעולם
הנקודה/ 1הסולם 1"האמצעהואאליהם

הנדנדה"קודקוד;הרעד/הצמרמורת

ידידי/חביבי/רא"האאחרובמקום

אלאיחידי",אני/חושבביניכם
איןהצירנקודתהמשוררשלשהיותו

"ובינימיסודיו:אותולגאולכדיבה
חותכת/רוחאחד;רקאףלביני/אין

/ראודאהאוכן:החד"העצבאת

גודרה",/שנתיהימיםקץ/עדוהא

עצמוכלפיהמשוררשלהצגתוגם
איננהוהאראסובביםסביבוכציר

מהמנוחה.שלמחוזאלאותומביאה
מסתייםכהבטחה,מלכתחילהשנראה

עדמתערעריסודישמשהובתחושה

 /עודעודש"עודעדמוצא,שאין
שלהראשוןחלקוהיסוד",מןלרעוד
אישלקשהבתחושהמסתייםהספר

דמוימשהושלווה,העדרנינוחות,
שומעת?"אתעצבנית:טלפוןשיחת

אתמשאירככה/אנישישארוזה/זהו

להתנדנד'מוסיפיםודאהאככה"הז
מסוגללאלנדנד'מוסיףהמשורר
להתמר.דאו ,להמשיךלהפסיק,

היחידה""החיההספרשליהשגחלקו
אבלחדש,משהוליצורבצורךנפתח

החנוכיה 1שקס"שקסרקמסביב

מחדשמהלך'משלבגורביץ' •דולקת"
בשירישימושעושהמאמציו'את

שאחריהלנקודהלהגיעכדיילדים
"אשיםשבולמקוםהרהורעודאין

אבלסוף/העבודה",זהיהיהנקודה/
הדרךשרבהנדמהנמשךששיחוככל

מהלךאיןאני'רק"זהלפניו:
בחדר",לבדכאןאנירקלפח;ןזה

להתגבשהניסיוןאלחודרהפחד
האמורהאחדותאותהאחדות,לכלל
הספרשלשיאוודא.האאתלנדנד
בתהיחידה"'ב"החיהבהכרההוא

ייססשלהמסאפורהשלדמותה
ההבחנהבשאלתמשיריואחדהמסיים

היחידההחיה •לריקודוהרקדןבין
אתוהחידה,החדאתהמאחדתזוהיא

ש"נפשיעדוהלכידה,הלוכד
מכאןהיחידה".הרחוקה;הקרובה

שאתביתרשיבהרואיםאנוואילך
בומקוםהמקור'אלהילדות,לא

מהקרה,"מהמאוחד:עדייןהכול
/ונפלתיבתקרה/קרה/התנגשתי

"שרהוכןהילדות"אלחזרה 1בכבדות
שרהשמח/שירשמח/שירשרה/

שירלחדול/וכשהיא/רוצה ... /שרה/
יכול".שמח/לא

נדמיםהקובץשלהאחרוניםשיריו
כרגעמעגל'כסגירתמסע,שלכסופו
ו"איןנאמרשהכולהמשוררמביןשבו
כילחבר"כוחלילדבר/איןכוחלי

כך//ואחרסתם/זהיודע/מה"השיר

לדבר/איןיש"מהוכןנעלם"
מסייםגורביץ'אחר",מלבדנו/מישהו

 /יודע;הוא'/מההשיר"הנהואומר
הוא ,"--הכול-אמרתי/בואם

ההמשך,בפניהדלתאתסוגראיננו
פתוחה.נשארתדלתו
עלהמשוררמנסהזה,החשובבספר
שלעזלניסוימגיעשירתונושאי
זאתעםצדדיות.ורבגיווןעומק,

רבדיםבוישלקריאה,נוחספרשהוא
להערכתיהספר' ,וכאמורעמוקים.

הבמהבקדמתגורביץ'דליאתמציב
ימינו.בניהבינייםדורמשוררילש

• 
סלכסטיורם
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והמוותהתהילה

קרבייךקורטעל

1 wish I was like you, easily 
amused; find my nest of sale, 
everything is my fault 

I'll take all the blame 
all apologies 

זייבוק טרוק

קורטניהודיעהחודשים,מספרלפני
גם(ובייןקוקורטשלאלמנתולאב,

להקתשלהפרובוקטיביתסולניתה
אתרלהקיםמתכננתהיאכי ,)"לוח"
לאחרזאתהמנ~ח,לבעלהקבורה
אפרומונחעדייןבושביתה,חודשים

שלמצורתחתהיה Iבייןקולש
ארה"ב.רחבימכלמעריצים

דומים,מצביםמזכירההזוהסיטואציה

קברולידהיומיומיתההתקהלותכמו
כיומוכיחהנפריס,מוריסוןג'יםשל
לא Iהתאבדותולאחרשנתיים Iבייןקו

בעולםהרוקאוהדישלמלבםנשכח
כולו.

סייםשגםהיכןדרכואתהחלקרבייך
להקתומנהיגכסולן-אותה

שלהראשוןאלבומו"נירוונה".
בחברת ' 90ב·יצא , Bleachההרכב,

רביםאלבומיםוכמוקטנה,תקליטים
הבלתיהמותגיםבזרםנבלעבארה"ב
ביןההבדלכישטועןמיישפוסק.
להגיעזוכהשלאללהקהמצליחהלהקה

הראשונהשלמזלההואלתקליט,
ל"נירוונה"אליה.לבשםשמישהו

יצאהשניואלבומםהזההמזלהיה
מחברותאחתרקורדס",ב"גפן

ויג,בוץ'בעולם.הגדולותהתקליטים
גם(שאחראיהאמריקאיהעלמפיק

ה"סמשינגשלהמרתקיםלאלבומיהם
ללהקהחבריות"),ו"סוניקפמפקינז"

 1השניהאלבוםאתרקחוהםויחד

vermind ~ , בוהראשוןשהשיר, 
, Smells like teen spirit , מיוםמחזק

בעשורהחשובכשירמעמדואת qליו
כאלבום, ,עצמו Nevermindכה.עד

רביםמוסיקאיםעל·ידינבחר
וארה"ב)בבריטניהרוק<בעיתוני

החשוביםהאלבומיםמעשרתכאחד
ההצלחההזמנים.בכלעליהםוהאהובים
ו"נירוונה"בהתאםחיתההמסחרית

 1מכךיותר .עולמימכרלרבהפכה

הדלתאתפתחהשלהההצלחה
בסיאסל.שמרכזוסגנוןלגראנג',
מהמוסיקההאכזבהלאחרהגיחהגראנג'

השמוניםשנותסוףשלהמשעממת
שלחזרתהאתסימנההצלחתוו

שלהראשונותבשניםלאופנה.הגיטרה
לזרםהגראנג'היההתשעים,
העולמית.במוסיקהביותרהמשמעותי

מיתרים,ורווינויזיהיהשלוהסאונד
לעומתברזוןהתאפייןהואאולם

ובניגוד , heavy metaIה·שלהנפיחות
בלסהואהכבדהרוקשללגנדרנות

שלו.באותנטיותלסובה
למובילתהפכהעצמה"נירוונה"

למצואניתןשלהבחומרהז'אנר.
המרכזייםהמוטיביםאתמזוקקפןובא

שלההתבססותכמוהגראנג',של

בס·תופים·גיסרה,הקלאסיתהשלישיה
לקטערועשמקטעהחדהמעבראו

אמנםהשיר.באותווגרובישקט

כוחותמספרהיוב"נירוונה",

דייבהמתופףשמוכיח(כפייצירתיים

ה"פוהנוכחית,שלהקתו Iוהלגר
כרגע),העולםאתשוטפתפייטרס",

קרבייךלמעשהחיתההלהקהאולם
והלחנים.המליםכלאתשכתב Iעצמו

אבל Iגדולגיטריסטהיהלאבייןקו
מדהימה,חיתהשלוהכתיבהצורת
מלודיותמספרלכתובהיכולתכמו
שקורהכפיאקורדים,מהלךאותועל

נעהשיר-הלהקהשלרביםבשירים
משתנהוהמלודיהבסיסאותועל

עיקרכינראהאולםהביצוע.במהלך
לאהברקכאןגםבקולו.היההקסם
בכושראלאהטכנית,ביכולתהיה

הואצרח,כשהואפנימה.החדירה

בלדה,שרוכשהוא Iהאריךאתניסר
הלב.אתהרסיסבקולוהקלהריסוק

האלבוםאת • 93ב·הוציאה"נירוונה"
מעמדהאתשחיזק , In utero ,השלישי

 ·, All apologiesכמושיריםעם
Pennyroyal , מופעביצעהו

unplugged ·בMTV לרגש,שהצליח
סוגאתשאפיינההשמאלציותלמרות

ויצאהוקלטהמופעהנ"ל.המופעים
שלמותולאחר ,' 94בסוףכאלבום

ביין.קו

שלשההצלחהככלכינראה
שלסבלוגברכךגדלה,"נירוונה"

לא Iומלנכולירגיש Iבייןקוסולנה.
אלאההצלחה,מןעידודשאבשלארק

הניכורעקביותרעודהתדרדר

חוץכלפידמותוביןשחשוהניתוק
סימןפרסי.כאדםשלוהבדידותלבין

עקבבאשפוזולראותהיהניתןמקדים
ואלכוהול.סמיםשליתרמנת

 , s , 4,94ב· ,כךאחרספוריםשבועות
והתאבדמבולבלמכתבהשאירהוא

ניריה.

הרוקעולםאתזיעזעקרבייךשלמותו
לנון.שלאוגדנושללזודומהבצורה

פלאים, Iכמובן Iעלוהלהקהמכירות
הפכהשלוהבלונדיניהקארהתספורת
שלוגרפיותביו Iביותרלנפוצה
ואפילוהמוסיקהחנויותאתמציפות
איימוססוריכמומיינסטריםזמרות

גירסאותמבצעותאוקונורושינייד

שנתייםבהופעותיהן.לשיריוכיסוי
המוסיקליחסרונומורגש Iמותולאחר
 1קייםעדיין ,הגראנג .בייןקושל

שלוהאחרוניםהתוצריםאולם
ומשוכפלים.ייחודחסריחיוורים,

שלעתידוכינראהזאת,עםיחד
לעולם,קרבייךהורישאותוהזרם
סוףשלהפאנקשללזהדומהיהיה
פרץהפאנקגםהשבעים.שנות

אולם Iקצרזמןתוךודעךבמהירות
כי Iהתברריותרמאוחרשניםכמה

שללתודעתםעמוקחלחלהוא
כורבושראורביםמוסיקאים

שנחשביםמהזרמיםאחדמחצבתם.

הגראנג'הואהפאנקשללהמשכו
צעמו.

זהזה.לצדזהתמידהלכוומוותרוק
כאשרהסבנסיז,בתחילתעודהתחיל

נדבךהרוקאיבדספורותשניםתוך

ג'יםג'ופלין,ג'ניס-ממנהיגיורציני
(שניהנדריקסג'ימימוריסון,

שלבגילומתואגב,האחרונים,
ועוד.ג'ונסבריאן ,) 27-קרבייך

כלנפרדים.אינםוהמוותהרוקמזא,
המוסיקהשירחוןעדצמודים,כך

מודיעהואבומדורפתח I Q Iהבריטי

חודשוכלהאחרונות","האבדותעל
שמות.שלושהלפחותבומופיעים

כך)כללאאולי(אומפתיעבאופן
במוותהסתיימהתקופהכלכימסתמן

שלוהאידיליההחלוםלה.האופייני
שלבמותםהסתיימוהשישיםשנות

 1יתרממנותומוריסוןהנדריקס

שנותשלוההתמסדותהפיכחון
ג'וןשלבהרצחוהסתיימוהשבעים

ייצגאותםבערכיםהבגידהעקב Iלנון
מארק Iרוצחוטענתלפי<לפחות
פרדישלמאיידסמותוצ'פמן),
"קוויך",להקתסולןמרקורי,
שלהשמרנילקוהוכחהמספקכביכול
נציגהואקרבייךהשמונים.שנות

האדיש,הדורשלגיבורוהניינסיז,

 ,לקודמיובניגוד • xה·דורגםהמכונה
אולםשונות,בצורותאמנםשמתו
תיכננולאדברשלבסופוכולם
שלטיעונואתטעןקרבייךלמות,
ופשוטלחיות,מהבשבילשאין Iהדור
בראש.כדורלעצמותקע

t:אחתקלישאהלכדיהכולנתמצת א
כדיהתאבדקרבייךכינאמרגדולה,

שהואהמלאכותיבזיוףחלקלקחתאל
מותוכיבטוחלאאולםבעולם,ראה
מבטיחמי •מכךלהימלטלויעזוראכן
ימצאבעתיד,מישהויבואלאכי

לוידביק Iשלוישנהביתיתקהלהט
"נירוונה"אתיאחדהפנים,עלחיוך

חייםרוחבויפיחאולפןובכישופי
קרהזהאם Iהכולאחרי ?סינתטית

אחד.לכללקרותיכולזהלג'ון
יקבלוהמעריצים Iיקפצוהמכירות

רקמרוצים.יהיוכולםמנה,עוד
 • .בקברויתהפךהמנוח

להבגדי
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שלועירומםלבושם
עצמים

לבדה;צוחקתאשהזהבי:לאה
כרמל· ;) 1992-1988 (שירים

עמ' 88תשנ"ה;ירושלים;
ליקשהאהבה.שירבספרחיפשתי
גםמתה,הרומנטיקהשאםלחשוב
בספרישאמנםאיתה.מתההאהבה

"אומריםכדוגמת:לאהבהגעגועים
אךאהבה",זאת/מהבעולםישאהבה
"כלהשבספרהראשונותבשורותכבר
לקראת/מתקדשתכלהנראיתשלא
"הינומהובהמשכןנראה"/לאחתן

עלרוח/צעיףתוסרלאשלעולם
"בואקורא:השניהשירבשר":געגוע

בעינים"שלולחושךאחדכלנסתכל
"אשהנקרא,הספרכלשעליווהשיר
"נגיעההיא ) 24(עמ'לבד"צוחקת
מתמשך'.'בחיפוש

"אזילההיאוהאהבהבאלאכשהאוב
"קררקנשאר ,) 10(עמ'מתמשכת"

"כאבשדמיינתי",---מהחיבוק

הכאב".לשורשדירה nאי·שלחד
מגעהיאזהבילאהאצלהארוטיות

לביןבינהשלואישיוכואבעדין
רגשותפורעלא"כשאישעצמה:
אללבדצוחקת"אשהאהיהכלפי",
אלמגיעהבגופה",הפתוחיםהנבכים

לזכר",הכולב"הופכההסיפוקשיא
לאתתבייש:ולארםבקולש"תצחק
 ) 24(עמ'נגיעה"רובלרע,להייחשב

<עמ'מנרתיקו"יוצאלא"והליטוף
15 (, 
האצבע"בין-מתחרסס,בשיריםיש

ההרגלמכף---למיתרהפורסת
 ,) 54(עמ'מובן"הלאראשלא

לעתים,העולמות'.'כלשלו"שתיקה
להנמצאשמקומהחריזה,בשיריםיש
"המאופר"עםהנחרזש"המפואר" ,כך

משתחררתפעמיםנדוש.נשמעלא
את"להפוךכדיהלשונית,הנצרה

בשפהנאמרופעמיםהיוצרות"

 ) 50(עמ'צנצנת"אני"אז"צברית":
דימוי ,) 38<עמ'גרוש"שווה"לאאו

"אני·פנימי"הופךהמכוניותמעולם
ו"עצמיחיי"גלגלל·"פנימית

"דו·ערכי"הופך ,תנכ"יובשרי"

<עמ'גופים""משחקהכותרתתחת

(עמ'ל"זכוכית"נקשר"זכאי" ,) 27
למשל:רעננות,והמסאפורות ,) 88

מניפתשהואשחרור,שלפחמי"זנב
הניסוייםסידורלעתים,זהב",

כמומובנם,אתמסבךהשירבשורות

בשורהשהמשכואין"יותר"יש

שיכולואורם":כוכבים"ספורהבאה:
יותר"יש :ברצףגםלהיקרא
ואורם'.'כוכביםאין·ספור

ב"סולמות"שירים:סדרותכמהבספר
וכלקצריםשיריםעשרה , 60בעמ'
כל"סולם'.'באותושלבהואשיר
"מסגרתשלשונהפיתוחהואשיר
"כתםרוחי","חומרשמים",חלון

עצמים"צירוףאורוסס"טורקיז

לבושם/שהייתינעלמיםפשוטים,
"מודולציות"הסדרה Iוכןועירומם'.'

השיר"מלותבה ,) 70 , 71(עמ'
 /על/לנחותאחתמקרקעניתקות
ו"הגוף"האני·עצמי"המלים,אחרת":

יבזהלאה

לבדצוחקתאשה

הםבשמי",לקרואבשמחהבישידבק
---הדבריםשקס"הסתר

אבלמורכב,קצתבי":המתפשט
בסדרהשירכשכלבקפידה,מנוסח
חלק Iהכללירעיוןשלחלקנושא
סדרות .אחרבשיראחרתקצתהמואר

לילי"יומןבספר:נוספותשירים
אחד",בערברגעיםו"מחזורזעיר"

ראוימלים.שבעבנישיריםבהן
וכמה"שלושיםששמושירגםלציון
בןגםשהוא ,) 85 , 84(עמ'מלים"

מהווהמלהכלשורות,וכמהשלושים
שלמה.שורה
לא"אני-מסר?לספרישהאם
שלהכההאוהבהירלצדמובןמפחש

 ) 80(עמ'המשוררתמעידההעלה",
"אניעמודים:בכמהמקדיםובשיר

בחלון'.'עצמיאתלשכוחאוהבת
נקודותקסנים,ישים"ישועוד:

מקריןמנורהאור--חיבור

עלחםקפהספל---מתיקות
שליעודהואולי ,) 73(עמ'השולחן"
"מהקצההשירבשורתמתמצתהשירה

עדינותנמשך/והואחוסיוצאשלי
נפרם,/אנימהראולאס /ובפראות

 • ..'.'/וא

שתלשמואל

הקולבנות

משוררת;שלעולמה ,קולזם
אוריאלגילחבעריכתאנתולוגיה

ירוןהוצאתמלו;מיטווךועדנה
עמ' sooכ· 11995לוגןי
מאותבארץלאוריוצאיםשגה,מדי

בשפעחדשים,ופרוזהשירהספרי

פתיחתןעםוגואההולךשדומה
ועודעודשלמשהו?)(הממוסחרת

רקעעליצירתית.לכתיבהסדנאות
מיעוטןבולסהזההכותריםשפע
בסיפורתהןהאנתולוגיות,שלהיחסי

המקורית,השירהבתחוםבשירה.והן

ראוהאחרונות,השניםעשרותבמשך

מקיפות.אנתולוגיותשתירקאור

ליריים"שיריםהיפהפיההאנתולוגיה
מגדמתיבעריכת " 1970-1900

 1197oב·מסדהבהוצאתלאורשיצאה

שנערכהצעירה"'ש'ירהוהאנתולוגיה
ויצאה Iיעוזחגהעל·ידילראשונה

בתשכ"ס,"עקד"בהוצאתלאור
הורחבה ,ר·כך nאשנהעשרהיםכשת

הפעםהזאת,האנתולוגיהועודכנה
בסריעקב Iיעוזחנהשלבעריכתם
יצאה 11994 •ביעוז·קסס.ואיתמר

הקיבוץשלהחדשה"ב"הספריה
-האחר'הקולהאנתולוגיההמאוחד
בעריכת ,"בעבריתנשיםסיפורת

שלבעבריתאנתולוגיהרתוק.לילי
לאידיעתי'למיסבנשים","שירת
מעולם.לאוריצאה
הקףרחבתאנתולוגיההיאקול""בת

 120מ·למעלהעמודים 5ooל·<קרוב
כולהשנכתבהשירהשלמשוררות>

שירהכוללתהיאנשים. ,,,·לע
מרשיםמבחרגםכמומקורית,עברית

ותקופות,שפותממגווןתרגומיםשל
העולמית.הנשיתהשירהממיסב
תמונותיהןהובאו Iהספרשלבסופו

מזה,וחשובמהמשתתפות,רבותשל
שלממצה,ולרובקצרה,ביוגרפיה
על·פיערוכההאנתולוגיהמרביתן.
ולההעורכות>(לדעתהשיריםנושאי
ביניהם:נושא,שעריעשרארבעה

שולחןעלבאמונה, Iבתנ"ךאשה
במוותכבת,כאם,באהבה,הכתיבה,

ועוד.

לדוגמה, Iבניגודנושא,על·פיעריכה
 1מקורשפתאותקופהעל·פילעריכה

בעיקרסבעה,מעצםבעייתיתהיא

פעמיםהרבהנתוןהשירשנושאשמום

הקורא.שלהפרסיתלאינסרפרסציה
של Iלדעתיהעיקרית,הבעיהאולם
הייצוג.בעייתהיאאנתולוגיה,כל

באנתולוגיההמוצגהנושאהאם Iכלומר
הז'אנרבמכלוליחסבאותומופיעאכן

משוררשלהייצוגהאםנלקח.שממנו
מקומואתמשקףבאנתולוגיהסופראו

אוהשיריםהאםהיצירה:במכלול
הכותבאתלייצגשנבחרוהסיפורים
אתנאמנהמייצגיםאכןהמסוים

באנתולוגיהדניםכאשרכתיבתו.
האלהלשאלותהתשובות Iשלפנינו

במיוחד.בעייתיות

עשווחשובה.אדירהשעבודהספקאין

לאמאודאךאדירה,עבודההעורכות.
רובהמתורגמת,מהשירהשלמה.

מהגדולותהןהמיוצגותהמשוררות
אןהעולמית:בשירהומהחשובות

אמיליפלאת,וסילביהסקססון
האמריקאית,ריץ'ואדריאןדיקנסון

הפולגיה,שימבורסקהויסלבה
שילדלסקראלזההרוסיה,אחמסובה
אלה,שללעומתןואחרות.הידועה
בספרהמובאהעבריתהשירהמבחר

בחינהמכלכמעסבעייתיהוא
היאשבהןוהעיקריתאפשרית.

צרימהעדהבולסתהדיספרופורציה
בספרהמשוררותשלגןייצרבין

המשוררתהעברית.בשירהלחשיבותן
עדנההיאבספרביותרהבולסת

עורכותיו.משתיאחתמיסווך·מלר,
משלהשיריםושמונה(!!)שלושים
עשרחמישהלעומת Iבספרמופיעים
ארבעה Iרביקוביץדליהשלשירים
יםושבדאבאסתרשלשיריםעשר

וולךיונהזלדה.שלשיריםעשר
באנתולוגיהמיוצגתוהיחידההאחת
 1בלבדשיריםעשרבארבעההזאת

 ,אוריאלגילה Iהספרעורכתכמוממש
איתןמרים ,דרורמריםוהמשוררות

ואחרות.

שניתןהנכבדהייצוגבשלדווקא
אילנה ,הדןאריאנהכמולמשוררות

מידי ,לוויזוןרינה ,סרןלאה ,אביאל
אורה ,נדיביעמליה ,.סאשכנזי
היושחלקןואחרות,עתריה
בולס Iוסיןלחלאנונימיותעבורי
משוררותמספרשלהעדרןמאוד

 ,הרץדליהדוגמתומעניינותמרכזיות
ועודיוסףברחמוסל Iגנוסריאירה

מיוצגתאגב,גולדברג,לאהאחדות.
ההוצאה:כדבריהזה,בספרמאדמעס

 1בנותלוייםשאינםשונים"מטעמים

זובאנתולוגיהלשבץהיהניתןאל
כראויגולדברגלאהשלקולהאת

החדשה'.'העבריתבשירהלמשקלה
חבל.

המקורבשירתהתוכן.אלובחזרה
אסתרשלשיריהאתלהזכירראוי
-הנפלאשירהאתובמיוחדדאב

"ברוך 49שבעמ'האשה""שירת

 /,ואדםאדמה/שאבי-אשהשעשבי
 /שעשיתני/ברוךרכה:וצלע

 /מזלות/כגלגליעיגוליםעיגולים
גםראוי '.' ...-רותפיגוליונעי
המענייניםלשיריהלבלשים

ובמיוחדאתרתרצהשלוהכאובים
מריםבתלירכנוהמוקדשלשיר

לשובכדאיכןכמו , 290שבעמ'
שבעבתשלהיפ·םבשיריהןולקרוא
וש.שפרה.שריף

דליהוזלדה,רחלשלשיריהן ;.ל
 ,כמובן ,אין-ולךוויונהרביקוביץ

 •להמליץצורך
היאהמתורגמתהשירהרוב ,כאמור

השיריםשלחלקםמופת.שירתאכן
תורגמוכברזובאנתולוגיהשהובאו
אחריםמתרגמים ,,,·לעבעבר

להשוות.מענייןולמתעניינים,
ויסלבהשלשירהאתלדוגמה,

<עמ'מתיאסרון""רשמיםשימבורסקה

ומופיעוינוסרפיגםשתרגם ) 140

-1993בשיצא"אטלנטיס"בספר
גםהמקוםכאן"עכשיו'.'בהוצאת

שליריהן wלהלבתשומתאתלהפנות
הכותבותהזאת,הארץבנותמשוררות

שיריההםביותרמרשימיםבערבית.

ילידתחורי,נידאאהמשוררתשל
קצרים,שיריםשבגליל.פסוסההכפר
ומפתיעיםחזקים ,מאודנקיים

מהםבודדיםשרקחבלביופיים.
הזה.בספרהובאו

חבללסיוםהערהועוד
בצורההוצאהכזאתשאנתולוגיה

שלחסכניתמהבחינהרשלניתכמעס
 1העימודהדפוס,האותיות,בחירת

ויש ,מכובדלתוכןוההגהות.העיצוב
ההוצאה,בעיניכזהשהואלהניח
מכובדת.צורהגם ,לדעתימגיעה,
מגבלותיה,למרות-בסיכום

חשובמפעלהיאשלפנינוהאנתולוגיה
בהישנםהעברית.בשפהוציון·דרך

אםגם ,ביותרנפלאיםשיריםמעסלא
 ••לגלותםכדימעסלאלסרוחצריך

לאופררות
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תאוותיאתלהתיך
דממהמין ...ל

צלולה

הגשר.נשים;כספי:פנינה

 ; 1995"עכשיו";בהוצאת

אישיתהתרשמות

חיבה(כינוי"עזקה"אותיכששאלה
הןהמופיע Iצבילעזההסופרתשל

היומנים),בפנקסיוהןבמכתבים

ירושלים·ת"א,קואלחוטית,בשיחה
פנינהשלמיצירותיההתרשמתיכיצד
בהקראתישכאשרהשבתי'כספי'
בכיתי.

אלחוטידום·שתיקהלרגע,ושתקנו
שכדאיטוב,שזה Iליאמרהכןאחרי

וגם Iבכתיבתיאצאהזהשמהמקום

בוודאיחיתהכזושתגובהנאנחה,

באושר.פנינל'השללבהאתממלאת
 1זודמותכיצדחשתימעט,נבוכותי

הפכהמעולם,פגשתיהלאאשר
דקהאלחוטיתבתקשורת Iאלוברגעים

ביןובינה,ביניפועםלגשרזו'כמו
נובלותדרךאשרהסופרת,דמות

בעלותמתנפצותתמונותדרךאחדות,
יומניםפנקסיודרךתסכיתי'אופי

ועריכתםאיסופם(שמלאכתלמכביר
עזהעל·ידיהזה,היוםעצםעדנמשכת

בעיניהמחברת>:שלנפשידידת Iצבי
פניםעםנערהדיוקןהצטייר Iרוחי

מייסורים,אפלותועינייםחיוורים
בגעגועיםהאינסוףאחרשתרו

כנפייםעםאשה·ציפורעיקשים:

ושוב,שובבעפרוחובטותחבוטות

הכחול","הפרחפנילעומתחובטות
ללאכךלעומתה,וחומקיםנגליםשאר
שלנבואיבחזוןאלוהים,בפניהרף,
אשה.

בשנתבפולין'נולדהכספיפנינה
יבלונה,מהעירלאומרונכדה , 1916

למיןעבורהשהפךזיכרון
התנפץיותרמאוחראךחלום·מלכות,

המשפחהעלתה , 1924בשנתלרסיסים.
המושבמייסדיביןוחיתהארצה

 , 1948בשנתחסידים"."כפר ,הדתי
ביןחברון'בהרייעקבאחיהנפל

לידיהביאזהטרגימאורעהל"ה.חברי
שנים.עשריםשלממושכת,שתיקה
לתשומתזכתהלאאמנםכספיפנינה

חלקזאת,למרותאךציבורית,לב
בחייה,עודהתפרסמומיצירותיהניכר

עתוכתביספרותמוספיבמבחרוזאת

פישעללציין'ראויזה,(בעניין
עורך Iמוקדגבריאלעםשיחה

אשרהספרים,שנישלהמהדורה
 , 1995בדצמברב"משא",הופיעה
וגבריאלשלונסקישאברהםמתברר
כברבכתיבתה,עניןגילוטלפיו

בצעירותה).

מופיעהעטהמפריראשונהרשימה

עשרהשבעבתרקבהיותהב"במעלה"
תחתוזאת 11933בשנתשנים,

מסיפוריהמבחר"הספק'.'הכותרת

"דבר":בעיתון Iלמשלמופיע,
ובאותה , 1938בשנתנעמי","האחות

העתבכתבמלווים","צלליםשנה:
בעיתוןצילה","המנהלת"גזית",

ו"אשה", 1943בשנת"המשמר",

 , 1946בשנת"מאזנים",העתבכתב
הממושכת,הציבוריתהשתיקהבתום

יותר,המאוחריםמסיפוריה,ניכרחלק
העתכתבבמסגרתמופיעים

העורך:שלבעידודווזאת"עכשיו",
באותהמתפרסםהשען""בתלמשל
שטה","ספינה 11968בשנתשנה,

שלהמסערשמיוסיפור 1975בשנת
בשנתהאצבעות",ששתבעל"הנסיך

1977 • 
לאוראףיוצאמכן'לאחרשניםשלוש
וזאתהמחברת,שלסיפוריםקובץ
בהוצאת ,"ה~וש"הכותרתתחת

הסופרים.אגודתובשיתוף"יחדיו"

וכמוסיפוריםחמישהכוללזהקובץ
"לאורמומחזות:"תמונות"שלושכן

קולות"ו"קולותחדש""דףהירח",
אוהתמונה ; 1995"עכשיו",(בהוצאת

נכללאיננוקולות","קולותהמחזה,
אשר Iהעורךשללשבחויאמרוזאת
שליותרהמאוחרבמחזהלהמירובחר

יותלעבאשר"הגשר"*'המחברת,
בפיתוחהןבשלות,יותרמגלהדעתי,

באמינותו Iבעיקרוהן'העלילה
הדרמטית).ונביעתו

חושףבמהדורה,השניהספר"הגשר",

היומניםפנקסימתוךנבחריםפרקים

למעשהשהםיומןקטעיהמחברת,של
הלשוןעוצמתמבחינתאשרהרהורים,
ההבחנה,ודקותהצלילותומבחינת
כמסותהקורא,בעינינתפסים

עדהםונפלאים·פואטיותאסתטיות
ערוך.לאין
עדלחושאףניתןהיומן,קטעידרך
זלדההמשוררותהדמויות,שתיכמה
נפשיתמטוטלתמיןהיוו Iולךוויונה

האחתכשזוהמחברת,שלושירית
·המיסטיתהדתיתהאיכותאתביטאה

הקיום,תהוםאתביטאההאחרתוזו

את Iלכךומעבר Iהייצריהכאוסאת
מהשיגעוןבו·זמנית, Iוהפחדהמשיכה

היצירתי.

וכמהבכמהמופיעלכךביטוי
במדויקנוגעותאשרהתייחסויות,

שתישלהשיריב"פסיכה"ובעומק
 1ביותרהממצהזוכשאוליהדמויות.

בלבד:מליםארבעבתהיא
התייחסותזלדה·מלאך":"יונה·שרף,
ואתהחתירהאתומשקפתשמבטאת

תמציתית,ללשוןכספישלהמאבק
שמלה,"כיווןמתבוננת:ללשון
הבאר:אלהנזרקקטןאבןחלוקכאותו
ואזרחוק,קולהאבןמשמיעהקודם

ומקיפיםמנפילתההמעגליםנוצרים
היאשמלהכיווןסביב,סביבאותה
עצמושהואבפעמוןהמ~הענבלכאותו
משקיפה"אניזה:בענייןועודאילם".

 .החומר"שלהעיווריםהפרפוריםעל
הופכתזוושיריתנפשיתמטוטלת-

אשרלגותיקה,גםכספישלבכתיבתה
ריאליזםאחת,בכפיפהמשלבת
תמימות,כדיעדופיוטינשיראשוני,

בטעם·מועקהאפל'נטורליזםעםיחד
זולא.אמילשלאפילואופלוברשל

מרחבי Iהארץשלהנופיםראשית
והבתיםבהם,טובעיםשהיוהחולות
העליהאנשישלהלבניםהקטנים

הקרירההרוחאוושתעםהרביעית:

למה?זרה,נערהשלוחלוםכמיההועם
פרלודכמוהקורא,בלבמחלחלים-

צ'כובית.מנגינהכמו Iשרפןשל
שלכתיבתהאתגםשהופךמהאך

בהיווצרותחשובהלחוליהכספיפנינה
לחוס Iבארץהנשיתהסיפורתז'אנר
לביןבארוןכדבורהסופרתביןרשקמ

(בענייןכהנא·כרמוןכעמליהסופרת
גבריאלעםהשיחהאתשובראהזה,

"גילויהכותרת,תחתשהופיעהמוקד'
לנסוב,יצחקמאתהחסרה",החוליה
הניסיוןהוא- )' 95דצמבר"משא",

ולמימושלחירותהאשהשלוהמאבק
והוא,מראשידועכשהמחירגםפנימי,

ומלפנים.לפניםהבדידות
קרובה Iאוליכתיבתה,אתשהופךומה

הואכהנא·כרמון,עמליהשללזויותר
חלום·המלכותלפניעמידתהבעצם

לפניעמידתהבעצם Iהמתנפץ
המתמוסס.-ורוחניערכיאידיאליזם

בקובץלדוגמה Iניתןלכךניסוי
השער"נשים":והואבמהדורההראשון

ארבעהכוללזהבקובץהראשון
"הימיםשסה","ספינה-סיפורים

ופחד""אהבההמחנה",שלהראשונים
חושפיםשלמעשה-השדות"ו"שומר

"המשפחהמושגוערעורהזיוףאת

וערעורהזיוףאתכןוכמוהדתית",

העברית":"העבודהמושג

נישאתוה"אהובה"הקטנההאחות

ואמהאביהואחיה Iצעירברנשלסתם
שצדים,"בדרך 1לואותהמשיאים

אותהוכולאיםציפורזהיר·זהיר,
בעלהשסה")."הספינה(מתוךבכלוב"

היאאךושוב,שובאותהמעברהטרי

מחנהדרךלחירותה,דרךמפלסת
 .ישראלבארץהעולים,
אינוהואאףבמושבהעבריהשומר

אלאסוס,עלרובהעםכפרשמצטייר
מקוםבכלנערותאחרהרודףכבטלן
זו?היאעבודה"האםלו:שמדזמן

ולישוןסוסועלבלילותלהתרוצץ
בסלהשמרובפלאומההיום?שלרובו

(מתוךאלינו?"ונטפלהבחורמשתגע
השדות"),"שומר

להחלץמנסהאשרהכלואה,הנערה
מתוךהדתי' Iהמשפחתיהסדרמתוך

ומתוךכבויהמיניותשלהשיממון
שלבכתיבתההופכתבבעל,התלות
גםאךהרואית,כמעטלדמותכספי

ניתןלכךכשניסויהתאבדותית:
הסיפורים,בשישהלדוגמה,לראות,
השני:בשערהנכללים
כלאשרנשים,שלוירקניםשישה

חותמה,אתלמעשהחורטתמהןאחת
למשמעות,מאבקהואתצפונותיהאת
אתגםחורטתאחרת,אוזובמידהאך

אתאףולעיתיםבדידותה,
והולכתקמה"בת·השען"התאבדותה:

ולמצואלהגשיםמנתעלהוריה,מבית
שירית.נפשהפיוטית,לנפשהניסוי
והחלוםהגעגועאתמטביעהאמנםוהיא

מושבאיזהשלהחולותבמרחבי
 1לידתובחבליעדייןהנתון Iזערורי

פועליםחיישלהחדשהובמציאות
והמפגשעברי:חרושתבביתופועלות

לביןוהחולמניתהצעירההנפשבין
ברקע Iבמפעלוהנשיםהגבריםדמויות

בצורהמסופרהרביעית,העליההווי
אך .כאחדיתוחושב·תמימהלירית
הנשיותהדמויותככלהנערה,דמות

בנוףנותרת Iכספישלבסיפורת
וזרה.בודדה Iהעברי

נתפסתהיא,אף ,"ה~וש"הנערה

קומה,קצרתדמותמוזר":"כעוף

נידונהנשיות,מרובהמתפוצצת

אתאוהבת,בשלה,היאאךלגיחוך,
אתמוסרתאףבשלהוהיא-צבי!

הקישלהאלבדרךשםנפשה
בתורכית): I·מעצר(בית

אתשיםאבעלמסילהאבי ... "
שנמחץשליהמוסריהיופיערבסקות

אתלפחותליתןאלוהיםלמוות/אנא
בכזביםכךכללהתהולללאהזההכוח

שו~השל"תפילתה(מתוךהאלה"
מותה").ברגע

כבדתמזדקנתרווקה 1צילה""המנהלת
לאקזועפות,תכלתעיניולהגוף

עלהציפורניים,עלנוראואודם
מחלקהבראשעומדת-השפתיים

אתמנהלתאמנםהיאגברים:שרובה
שםאך"גבר",כמוהחרושתבית

היאסגורה,דלתעלהקטנהבלישכתה
פניהעלשוטפותודמעותיהבוכה

מחנק.להששמהבהתייפחות
תסייםלאאשרססודנסית,-ו"עדה"
באוניברסיטהבחינותיהאתלעולם

אתגעגועיה,אתחורטתהעברית,

האהבההתשוקה,ביןהנקרעתנפשה

השקטההאהבהלביןהייסוריםמתוך
בתוך-תנאישוםללאהמקבלת
-וארנוןאימהשלהגדולההאפלה
 1הסיפוראףמסתייםדומה,באופן

הואלטעמיאשרמלווים","צללים
זה(סיפורבכתיבתהסיפורית"פנינה"

"הגשר",השני,בקובץמופיע

 ,)'בבסיפורים

פנינהשלהספרותיתירושתהולסיום,
אףבתוכהונושאתצנועהאמנםכספי

פעם,לאניסוילידישבאהבוסריות,
אשר Iוהליריהתמיםהכתיבהבסגנון
יומיתיוםלשוןעםגבוההלשוןמשלב
כתיבתהמפתיע,באופןאךיותר:

אוונגרדייםתכניםבו·זמנית,חושפת,

ואפילו Iאקזיסטנציאליסטיאופיבעלי
אופיבעליפוסס·אוונגרדיים,תכנים

הקדימהספק,ללאובכך,התאבדותי.
·הישראלית.הנשיתבסיפורתזמנהאת

• 
גליתמרוזריז

בשנת ," 77ב"עיתוןלראשונהאורראה *
וזאתהמחברת,שללמותהסמוך , 1993

והערותצביעזהשלהקדמהבתוספת
המחזה)םקסםבתוךכספישלנלוות
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השירהעלסנגוריותשתי
זנרבנקשמעון

ללמדחייבשהואמרגישמתרגם
מתרגםגםמהמלאכתו.עלזכות .. ==
רקלאזכותללמדשחייבשירה, • •
במהאבלשירה.עלגםאלאתרגום,על

כברטוביםוכןרביםלשירה,שנוגע
עלעליה.לסנגרבצורך ,למזלי ,הרגישו

וזאתלדווח,רציתיכאלהסנגוריותשתי
מלמדאניהאלההסנגוריהשבדבריבתקוה,

אףאחרים,פרסחתניכמהעל·גםזכותאולי
אינםכלל ,כמונישלאשהם,מאודשייתכן

סנגוריה.לדבריזקוקיםשהםמרגישים
ומייסדיהחוקיםמכונניהם"המשוררים

 ...החייםאמנויותוממציאיהאזרחיתהחברה
נביאים,אומחוקקיםלהםקראובימי·קדם
שניאתבמהותומאחדהמשוררשעל·כן

יופיומעלהצעיףאתמסירההשירה •••אלה
מבועהואגדולשיר •.•העולםשלהנסתר
דבר ,אכן .•.ועונגחכמה~ימילעולםהשופע
גםוהיקפוהידעמרכזהשירה,היאאלוהי

מערכותכלשלתפרחתןואףשורשן •.•יחד
הטוביםהרגעיםרשומות ...האחרותהחשיבה

מאושרותנפשותשלמכולוהמאושרים
המחלחליותראלוהיטבע .••מכולוטובות,
ההשראה[את ...טבענותוךאלוחודר

המעודנתהרגישותבעליחוויםהשירית]
הלך·הנפש ...ביותרהרחבוהדימיוןביותר
תשוקהכלעלמלחמהמקדשממנההצומח
מקורלאחריםבהיותו ,המשורר ..•שפלה

הנעליםוהתהילההמוסרהעונג,החכמה,
חכםטוב, ,מאושראדםאיןממילא ,ביותר
 ,לתהילתוגעשנובמה •ממנוומצוין

החייםממייסדימיהזמןפיאתשאלו·נא
שללמוניט~ןשישוומוניטיןלוישהאנושיים
איששאיןהעובדה,עליחלוקומי •המשורר

גדוליהמשורר?מןוטובמאושרחכם,
טהורותמידותבעליאנשיםהיוהמשוררים

ואםכמוה,מאיןשלמהתנוגחרבב,ללא
 " ••.אדםמכלבני·מזלחייהם,פניםאלנביט
פרסיהרומנטיהאנגליהמשוררכותבכך
משנתשלוהשירה"עלניגוריה 'Oב'שליביש

בשנתאחר·כך,שנה 100כמעט • 1821

מריאןהאמריקניתהמשוררתכותבת , 1919

 .) Poetry ("השירה"בשםשירמור
מרחקואיזה-הטקסטיםשניביןשנהמאה

גבוה:כןעלשירה ,אחדמצדפואטי!
המשוררחוכמה,מימישופעמבועאלוהית,

התבונהרבב,ללאהטהורותהמידותבעל
סובלתלאאניגםשני:ומצדהמושלמת.

סובלתלאאניגםאלאאתם,רקלאאותה.

ואינהאליםבתשאינההמשוררתשירה.
אתפותחתנצחיים,חוכמהמימישופעת

וביניכם,ביניהבדלשוםאיןבהלם:השיר
הואשירהששמוהזההעסקכלשבעיניכם
ובאבל-אבלבהחלט.מסכימהקישקוש.

אותהתקראואם-הכולכמובןטמוןהזה
בכלבהתמצאולה,המגיעהבוזמלואבכל
לאמיתי.ממקום,יותרלאמקום,זאת
להגידצריך"אמיתי",הזאת,המלהעל

וכאן , " genuine "אומרתמורמריאן .משהו
פירושו genuineכיבתרגום.בעיהלנויש

ההתאמהמבחינתלאאבל"אמיתי",אמנם
אלא ,שבחוץאובייקטיביתאמתלאיזו

ההתאמההכנות,האותנטיות,מבחינת

מתגלהוכאןשמדבר.מישלהפנימיתלאמת
מורשלהמודרניזםביןעצוםהבדל

אפילו ,שלינוסחהרומנטיתוהקונספציה
הקצתהנמעןאתעלשכברוצהכשמור ,כאן

אמתישזאתשבכלשיודה,פרימיטיבי
לאאבלאמת,יששירה.ששמובקישקוש

הסרתלאהרומנטיקה,שלגדולהאמתאותה
הטובשלהעליונההאידיאהמעלהצעיף
שלהעמוקההמשמעותחשיפתלאוהיפה,

מהאלאמנופחת.אשליהאלהכלהדברים.
הפגיעההאישית,הקטנה,האמתהואשיש

היהשהמשוררהימיםחלפו •המשוררשל
אמתעכשיולוישמעם.מורםונביאמחוקק
בה,שיכירובהיסוס-מה,מבקש,והואקטנה,

הזה.לקישקושכך>כל(המובןהבוזלמרות
שהשירהשיבינו:המשוררתרוצהדברועוד

ידייםכמושימושי ,שימושידברהיא

לאיזוסומר.שערנפערות,עינייםלופתות,
אושמיימיתבנחמהלאהכוונה?שימושיות
בצורתאלאכאן.מדוברנעלהקתרזיס
כמעטספונטנית,פרימיטיבית,תגובה

פיסיתסכנהעלביולוגית,כמעטחייתית,
אחר·כך .סומרשערלופתות,ידייםמיידית:

עטלף,-אקזוטיותיותרחיותמתווספות
אנושיותחיות-כךואחר ,סוס·ברפיל,

 ,הבייסבולקבוצתאוהדפחות:לאאקזוטיות
ספקאדםספקוביניהם, ,הסטטיסטיקאי

כאבןבמקומותקועסוס ,המבקרבהמה,

מאודנחותהואזו<מבחינההופכיןלהשאין

הגמיש>סוס·הבראוהלולייניהעטלףמן
בצורתכשפרעושבעצבנותמפרכסועורו

נכוןולאאותו.מטרידחדשספרותיטקסט
מורמריאןמוסיפהלרעה,להפלות
ומסבירהוספרי·לימוד","מסמכיםבמדכאות
שלביומניולפיסקהשהכוונה ,לשירבהערה
ביןהבדלשאיןאומרהואשם ,טולסטוי

חוץשירה,הכולכילפרוזה,שירה
קיצוניתמורלימוד".וספרימ"מסמכים
גםלרעהלהפלותאיןלדעתהמטולסטוי'

חשובות"."תופעותהםגםכאלה,טקסטים
מכלפחותלאאפואשימושיתהשירה

לופתותמידייםאחרת,אנושיתפונקציה
מדוברלאסטטיסטיקה.ועדקוף?>של(כמו

הליריקהשלאבזריםושארוזמיריםבאביבים
שלהטהורה"ב"שירהגםומההמסורתית,

התופעותבכלמדובראלאהסימבוליסטים.
ביןממששלהבדלואין ,האנושיהקיוםשל

 .שירוביןמסמכיםשלפרוזה
שלהאימז'יסטים,שלהשפעתםניכרתכאן

כימפורסם,בפרדוקסשטען ,פאונועזרא

פחותלאהיטבכתובהלהיותצריכההשירה
טיפשה.אשהאינהמורמריאןאבלמפרוזה.

כןפיעלשאף ,וכמוניכמוכםיודעתהיא
ידייםביןמהותיהבדלישהכולולמרות
כדורגלקבוצתאוהדביןושירה,לופתות
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מורמריאן

השירה

מכליותרחשוביםדבריםישאותה:סובלתלאאניגם
הזה.הקישקוש

אתההבוז'מלואבכלאותהקוראכשאתהאבל
בה,מוצא

לאמיתי.מקוםהכול,ככלותאחרי
עינייםללפות,היודעותידיים

לסמורהיודעשערלהיפער'היודעות
משוםלאחשוביםאלהכלכשצריך'

אלאמפוצץ'פירושעליהםלהטילשאפשר
שהםמשום

בלתי·נעשיםשהםעדמאחריםשאוליםכשהםחשובים.
לגמרי'מובנים

אינובינינואישהרי

מהמעריץ

העטלףמבין:שאינו
משהומחפשאולמטהראשוהנתלה

בלתי·נלאהזאבגלגול,עושהסוס·ברשועטים,פיליםלאכול,
תחת

סוסכמומפרכסועורובמקומוקרעחתהמבקרעץ'

אוהדפרעוש'שחש

-הסטטיסטיקאיהבייסבול'
נכוןלאגם

'מסמכיםלרעהלהפלות

ראויחשובות.האלההתופעותכלוספרי·לימוד':
זאתעם

התוצאהמשורר'חציהואבזהשמנפנףכשמילהבחין:
שירה,אינה

יהיולאשבינינושהמשורריםזמןכלגם
הדמיוןשי'אב

מעבר-כפשוטו'

להציגויוכלווטריוויאליות,·מצחלעזות

לאבהם,ממשיותשקרפדותדמיונייםגניםעיניךלנגד
לנותהיה

אחדמצדרוצהאתהאםבינתיים,שירה.

בכלהשירהשלחומר·הגלםאת
ואתגולמיותו

שנימצדשהואמה

בשירה.ענייןלךישאזכיאמיתי'

 "שלוהמסות(בספרבעצםאומרייטסוהנה
deas of Good and Evil /" < אחרקצתמשהו. 

הרומנטיהמשוררעלביקורתמותחהוא
מילולי"ריאליסטשהיהעליוואומרבלייק

 ) too literal realist ofהדמיון"שלמדי
) the imagination , אתשהלבישכלומר

תפסמדי'ריאליסטיבלבושדמיונויצירי
הסתםמןמהם,ועשהכפשוטם,אותם

 ,סתומיםיים·חזיונחלומייםטקסטים
מתפוגגתהמופשטתהסמליתשמשמעותם
ה·אתשהופכתמור'מריאןומיטשטשת.

Literal rialist -לLiteralist , מותחתאינה
כפשוטו"הדמיון"אנשיאדרבא,ביקורת:

דמיוןיציריהעליון:השבחבעיניההוא
לסמלים,רדוקציהללאכפשוטם,הנתפסים
למיניהם.ולשדריםלרעיונות

יאמיתמשוררביןכנראה, ,שמבדילמהזה
ביןשמבדילמהשזהכשםמשורר'',ו"חצי

 .בייסבולאוהדאווסטטיסטיקאימשורר
עודנפלאהואדבראותושלהשניוהניסוח

דמיוניים"גניםלעינינומציגהמשורריותר:
הדמיוןגניבהם",ממשיותשקרפדות

הממשי.אתהמכילהאסתטי
עכשיואבל ,השירבסוףחוזר genuineה·

בכלהשירהשל"חומר·הגלםאליומתלווה
את-שניהםאתשרוצהמירקגולמיותו".

הישירים,הדמיוןחומריואתהאישיתהאמת

מעונייןהוארק-סימבוליזציהמכלהנקיים
ובתמים.באמתבשירה

כמעטפופוליסטי,שירלכאורה,
הנקראלקישקושבוזהמבטא ,מאצ'ואיסטי

התעניינות,באיזובכל·זאתוכשמודהשירה,
גולמניים,בחומרי·גלםהתעניינותזוהרי
מבטאבל .מעודןושכלולדקבתחכוםולא

בכלהשירהשל"חומר·הגלםבביטויאחרון
 ) the raw material of poetryגולמיותו"

in all its rawness < אנחנוכמהמגלה
בכלהשירהשל"חומר·הגלםזהמהטועים.

אוגולם,מלשוןגולמנותהאמנםגולמיותו"?
 ,מכולהרוחני ,מכולהחמקמקהדבראולי
הזההבלתי·נתפסהיצוראתשעושהמה

שירהשרוצהמירקנסו?שירה ,שירששמו

שמשתמשמילאבאמת.בשירהמעונייןנטו
מיאלאהכרזות,ולהכריזשדריםלשדרבה

מורעשתהרואים,באין .נטואותהשרוצה

שלהשימושיותמעלות: 180שלהיפוך
עשתהלאואולי •קיומועצםהיאהשיר
מתחילה.לומרשביקשהמהזהאלא ,היפוך
מןנחמהשואבאניבשירה,שעוסקמיבתור

שלהמינימליסטיתהזהירה,הסנגוריה
הטענותמןמאשריותרמורמאריאן

העונג,החכמה,"מקורשלי.נוסחהנשגבות
"אחריאבלבטוח,לאוהתהילה?"המוסר
זהו .כן-לאמיתי"מקום ,הכולככלות
מזה.יותרלא •אליומגעתשידנומהבדיוק

 •הרבה.וזה
האחרוןחלקומוקדשהזהולהבדלושירה.

קודםדרכים.בשתימנוסחהואהשיר.של
"אנשילהיותצריכיםשמשורריםאומרתהיא

 Literalists of theכפשוטו",הדמיון
imagination , הפקולטהמסעםישראלפרסלחתניבמסיבהדבריםהזההביטויאתומייחסת

 26,3,96העברית,האוניברסיטהלמדעי·הרוח,ייטס.באטלרויליאםהאירילמשוררבהערה
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השואהוחווייתהארץבן
שקרגרשון

יסלחוהולא"החלשים
להםשעשועל

המוותגםישחררלאההיאמהשורה
 ,,אחריהם.הבאיםאתולאאותםלא

תל·אביב, ,אחרי"'הבא , 1947לחורף(רקוויאם
 ) 76עמ' , 1994

ת"א, tהשוקולדעסקתגורי:חיים
 1995ת"א; ; 1965

א

כעיתונאיליווהגוריחייםמשורר .. ··.· ..
~- שנאספוברשימותאייכמןמשפטאת = =

 ,) 1962 ( ,"הזכוכיתתא'מ'ולבספרו • ן;;

רגשאתגורימבטאהללוהרשימותמןבאחת
ילידיהצבריםקבוצתאותהושלשלואשמה
לפיעשו'שלאבחיים,שנותרההארץ

שיכלומהכלהנטבחיםלמעןגשתו'הר
נשפוטאשרבליאותםשפטנו"ואנולעשות:

להניחהמוכןהאישמי--- .עצמנואת
העבריהיישובכיולהישבעלבולוחעלידו

כדיביכולתואשרכלאתעשההזאתבארץ
להציל?תיגר,לקרואאמתלגלותלהזעיק,

מאמצינוכישלםבלבשיאמרהאישמי
הטבחלממדיישרביחסעמדולהושיע
ההוא?"ן

שלהקולקטיביההיסטוריהזיכרוןהתעוררות
הקרובהעבראלביחסהישראליתהחברה
אלשונהיחסיצרהאייכמן'משפטבעקבות
הציונותהגלות:חווייתואלהפליטהשארית

שלילתעלמבוססתשחיתה ··החילונית,
העדיפההגלותי'האדםשלילתועלהגלות

ואילוהישן'היהודיעלהחדשהעבריאת
מעיןהישןליהודיהעניקאייכמןמשפט

לגיטימיפחותאינוהקורבןלגיטימציה:
שנרצחוהיהודיםהלוחם.מןלהזדהותוראוי

קלטושלאמשוםאשמיםרקאינםונשרפו
בנותקורהםאלאהציוני'המסראתבזמן
 .עויןעולםשלמפשעחפים
אתהמעבדוהחקלאיהלוחםהגיבוררקלא

·העלעלילתשל·העלדמויותהםהאדמה
היהודית·העלעלילתאלאהציונית,
רקהיאהציונית·העלשעלילת(שנסתבר

באנטי-גיבוריםגםלהכירצריכהממנה>חלק
שלה.לגיטימייםכגיבוריםהיהודים
ההיסטוריתהחוויההפכהאייכמן'במשפט

האחרת""הפלנטהעללמיתוסהשואהשל
עמדוואילך'מעתהקצטניק),שהתבטא(כפי
היסטוריתחוויהעלשכתבוהיוצריםכל

המיתוסעםמתמדתבהתמודדותזאת,

מכלשנרצח",היהודי"העםשלהמרטירולוגי
שהעניקהואהואזה,משפטמקום,

שללאנטי-גיבוריםהיסטוריתלגיטימציה
בהלתגופתחופתחאפלפלד'אהרן

השוקולד""בעסקתגוריחייםשלהמאוחרת
כשליחחוויותיועלהמבוססת ,) 1965 (

 , 194 7בשנתהפליטהלשארית

ב

בתולדותזאתביוגרפיתעובדהמצייןכשאני
שגורילהדגיש,רוצהאניגורי'שלחייו
להיותכדיאייכמןלמשפטנזקקלאצעמו
אתהכירהואהאחרת.לפלנטהמודע

הפגישהמקצתמתארואףמקרובהשורדים

הסמיאוטוביוגרפיבספר , 1947בשנתעמהם

כחמששנדפסת"א, ,"רעואלפרקי'החקירה,
בשנת '"השוקולד'ע'סקתאחרישנהעשרה
1980 , 

הראדאר'לילאחרימתגלגל'רעואלגיבורו
מרכזבגלויותשבדרך'המדינהכשליח
חשביההעולםמלחמתשלאחראירופה
המקוםשפתאתיודעאינוהואוהשואה.

תפקידואירופית:שפהכליודעאינווכמעט
פראגאתמתארגוריובבריחה.בהעברההוא

הרואהצבר'שלראותומנקודתובודפסט
 •השורדהיהודיהעולםואתאותןלראשונה

עםרעואלשלפגישותמתארהואהיתר'בין
הונגריתשדהבעיר·זונותביתבפראג,זונה

משאריתנערה-קתריןעםשלוקטןורומן
שילידימעשיםאחריעוקבהמחברהפליטה.

הפליטה:שאריתלמעןשםעשוהארץ
זאת,לשורדים:דאגההגבולות,הברחת
נותןשהגיבורוחשבוןדיןאחריבעיקר

הקשרועלאלהליהודיםיחסועללצעמו
היהודילביןעצמו>(הואהחדשהעברישבין
ועלהחייםתכליתעלתוההגיבורו .הישן

ומקומההיהודיהעםשלומשמעותומקורותיו
בפראג,נדודיולאחרבחייו.המסורתשל

לווינה:הגיבורמגיעהשדה,ועריבודפסט
(זידל>השורדיםהתנהגותאתמתארהוא

אתמנהליםהםשבההדרךלמןשם,החיים
עםבריםמינימנהליםשהםלדרךועדחייהם
גםאמריקאים.וחייליםאוסטריותזונות

מןלאחדמוזמניםקוביוחברוהגיבור

עלםמתאינוגורי •הללוהמקומות
החדשהעברישביןהניגודמןב"החקירה"

הזאתשהשהותלי'נראההפליטה.לשארית
החריפהוההתבוננותהשורדיםעם

שלאחרההישרדותבדרכיוהדו-משמעית
 :"השוקולד'ע'סקתהנובלהמקורהןהשואה

המחברשל·משמעיהדויחסואתלהביןואין
בלאזאת,בנובלההמעוצבתההוויהאל

העלםשלמעמדואתלהביןשננסה
ועםאירופהעםלראשונההנפגשהישראלי'
וחסדרחמיםהמעורריםפניהםעלהשורדים,

וסלידה.חרדהגםאך

ג

כחמשנכתבההשוקולד""עסקתהנובלה
האוטוביוגרפית.הנובלהלפנישנהעשרה

לאכהווייתם:דבריםלתארניסיוןבהאין
שעשוייםכפילאגםואולישהיוכפיהדברים

אתאלאוהסתברות,הכרחפיעללהיותהיו
ההישרדות,אווירתשלוהארומההטעם

בשנתייםמרכז·אירופה,יהודיביןששררה

חשביהעולםהמלחמתשלאחרהראשונות
ביןמציצותהמשברכששנותוהשואה,

זמןאתקובעאינוהמחברוהחרכים.השיטין

ההתרחשותזמןכאמור'אבל'ההתרחשות,
אינוגםהמחבר ,-1947ל 1945ביןהוא

אחדשזהנראהאךהפעולה,מקוםאתקובע
בספרהמוזכריםהמרכז-אירופייםהמקומות

בודפסטפראג,המאוחר:הסמיאוטוביוגראפי

משהואיותרז;נתאריםמטשטשהספרוינה.או

מתגלהעולםאותושלותוכואותם,מחדד
וקטעיהמתאריםטישטוש .ברומאשריותר

אופיהאתקובעיםרביםאווירה

הנמנעתהנובלה,שלהאימפרסיוניסטי-לירי
 .ישירריאליסטימעיצוב

 .למדימשניהואזאתבנובלההעלילהגורם
הספרנקראשמהשעלהשוקולד'עסקת
הכיבוש.צבאמעודפישוקולדמכירתעניינה
(וביסוסהשמועהבהפצתהעסקהתחילת
הגברא:לכוחמזיקשהשוקולדרופא>,בעזרת

אתהגיבוריםאחדקונההשמועהבעקבות

מוכחשת-ואזנמוך'במחירהשוקולד
גבוה.במחירנמכרוהשוקולדהשמועה

רקהמופיעמשניענייןהיאזאתאינטריגה
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הגיבוריםמשניאחדהנובלה:בסוף
לדר'העיסקהאתמציערובי'העיקריים,

פעולהלשתףמהרופאתובעהואהופמן.
ומשוםמשרפהבתואתשהצילמשוםעמו'
שהואכפיוכן'כסף,שתכניסעיסקהשזו

עלמשהויודעשהואמשוםגםמרמז'
העשויהשואהקופתבתהופמןשלהתנהגותו

עמ' ,"השוקולד<"עסקתאותולהרוס
95-92 (, 

2 

קצרהואהשוקולדעסקתאתהמתארהסיום
בכסףלעשותרוביעשוימהומרמזמאוד
יקיםוכיצדמשכבר>(אהובתוגרסילמען
זה,תיאורחברו.מורדישלקברועלמצבה
ספקהואבנובלהאחריםרביםתיאוריםכמו

מציאות.ספקדמיון

עיקראךמשני'ענייןהיאכאמורהעלילה
ההישרדותאווירתבעיצובהואהנובלה
דיוקןובעיצובהאפלהשנותשלאחר

כדמויותהדמויותהוצגובפתיחההשורדים.

בהתפתחותפגישתן'לאחרורקאנונימיות
ימיות.מהאבוביוצאותהןמאוד'איטית

הםהדמויותשתיביןהראשוניםהאירועים

הדמויותביןשהמיתאריםעדפנטומימיים,

מייודעיםאיןהטקסטבראשיתמיטשטשים.

רקמורדי.הואומירוביהואהשנייםמן

מכריםהםשהשנייםמתברר'מכןלאחר
אתזהראושלאהספר>בית(מימי ,משכבר

המחודשתוהפגישההחשכה,בתקופתזה

גם ,) 7<עמ'הפוסט·שואה.לעידןאופיינית
בערפלפרטיםהרבההמחברמשאירבהמשך
שסודןחידותמעיןמציבותהדמויותושתי

שהשנייםמתברר'הנובלהבהמשך .נפתרלא
דודשלבנםקראוס,רוביהמכונהראובןהם

חברונויברג,ומרדכיחנה,שלואחיהורחל
דמויותבשתימדובר ,) 18<עמ'הגמנסיהמן

אלאהחברהשלזוטהלאאינטלקטואלים:של
מתמטיגאוןקראוס,ראובןהאחד'עידיתה.

לתקופתדוקטורנטנויברג,מרדכיוהשני

אתמהםנטלההחשכהתקופתהטרובדורים.
למכנהאותםוהורידההמקוריתזהותם
עמומתמודדמהםאחדשכלהנמוך'משותף

דרכו.לפי
מטבעשלצדדיםשניחושףהידידיםזוג

הצלכצדעצמורואהמורדיההישרדות:
שהואעצמועלאומרהוארובי.שלהנפחד

עליךהיורדהחיוורוןאותך.המלווה"המחלה
 " ...ההםהמתחיליםלאומץזקוקאתהכאשר
 ,) 29<עמ'

להישדד:כדילולבוראדםיכולדרכיםשתי
שלאחרהמוותאלמובילה ,מורדישלהאחת,

כוחותשובלשורדשאיןמשוםהמעשה,
לתיקונו:כביכולששבבעולם,להישדד

שלגלגולמעיןשהואבתא,מתמוצאווחברו
בתקופתבוששרדהמנזרבביתהמרתף

שלזוהיאוחשביה :> 69-68<עמ'החשכה.
שלהישרדותוכלליפיעלהמצליח,השורד
המטורףלבואומץבזכותשורדרוביהחזק.
עםלחיותאפשרכלומר' .השוקולדעסקת

לאחרהמוותאלעמהולהיסחףהטראומה
הטראומהעםלחיותאו(מורדי>מעשה

האכזריתהקיוםבמלחמתעליהולהתגבר
לשבורהמסוגלהחזק,שורדשבהוהמכוערת,

הנגףאבניעלולהתגברהמשחקכלליאת
השואהבזמןהאופציותשתיהיואלה(רובי),

האופציה·פיעלשחיומאוד(ומעטים
בתקופתהאופציותאלהשרדו>הראשונה
שלאחריה.ההישרדות

אינםהשורדיםחברתשלהעברזכרונות
האימהחווייתאךרבים,בפרטיםמופיעים

הרואההעיןמגלהכךהיצירה:ברקעהיא
שלמנופההעינייםשחורילפתענעלמוכיצד
אלשביםעצמםהםכיסבורים,"ישהעיר:
ישבחלומות.אותהלנעתבלילהעירם

חרישיתחנוןכמובהנעיםהםכיסבורים,

שלאתועבהעלהלבאתלעוררהמבקש
הזאתהעירבניהיוהםכמוה.נשמעה

אותהשלהם,רקשהיהמשהולהוהעניקו
אותהנוגה,חיוךאותורעד'אותורוח,

בגללם,שנמסכהוחולהמעודנתחריפות
רחוקה.מלכותשלעינייםשחורישגרירים

שלחלקםדלמהבראותוכךעלחשבהוא
העובריםביןהשחורותהעינייםבעלי

לאןמרמזהואוכך ) 66-65<עמ'והשבים."
"מענייןעוד:ואינםשהיואלהכלנעלמו

הסברהלבועלעולהלעניין,
מכשף·ענקכיהדעת,עלהבלתי-מתקבלת

הללוהלא-נראיםכלאתהפךורחום
<עמ'ידם"מתגרתייפגעולאלמעןלאבנים,

7 7 (, 
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חשובהשיטיןשביןמהגורישלבסגנונו
מורכבהואעצמם:שבשיטיןממהיותר

מאודפיוטייםואווירהנוףמקטעיבעיקר

מןרבבהםשהנשתקעשיריםודיאלוגים
דיאלוגרובי-מורדי'שבין<דיאלוגים .הנאמר

רוביביןמדומהדיאלוגלרובי'הופמןבין

ומושקו.)

שלהדמיוניהדיאלוגכגון-הדיאלוגים
שלו'והיחידהאחדהסתריםיועץעםרובי

- ) 80<עמ'לפתרוןרוביאתהמוביל ,ושקומ

-הליריתבנובלההדרמטיהגורםהם
אטמוספרית.

ה

מדהיםואפילומאודחשובבעינישנראהמה
שלהיכולתגורי:שלהאמפתיתהיכולתהיא

אתלהביןהחדש,העבריבן·הארץ,
שלוהנדודיםהבריחהשלהאטמוספרה

ומשפחה.ביתחסרישואה,פליטייהודים
סובה,ארצישראליתממשפחהשיצאגורי'
לחקרהסטודנטנויברג,מרדכיאתמבין

לבקרהספקתי"לא(מורדי:הטרובדורים
אתלראותהשמש,נסוכתהדרוםבערי

לאהובהספקתילאהמזרקות,ואתהדקלים
הגדול,בביתבדידותןאת ,) 54<עמ'אשה,"

ואתבמנזרשלוהקלאוסטרופוביהאת
המציליםשביןהמורכבתהיחסיםמערכת

בשורדהתלותהרגשתאתוגםוהניצול,
גורי .ממנוועדיןרגישפחותשהואאחר'

חוקרלספרות,הסטודנטעברכיצדהבין
מההללו'המאורעותאתהטרובדורים,שירת

ועלהנוףעלשלוהפיוטיותהתגובותהיו
לבסוףבחרומדועהציפוריםועלהאביב
 •בובחרהמוותמדועאובמוות,
כדירגישות,אוהבנהתובנה,חיתהלגורי
קבוצהאותה<בניהשורדיםביןשגםלהבין

קיימתאינטלקטואלים>שלחברתית
ראובןשווים:השורדיםכללאדיפנרציאציה:

לנוכלשהפךלמתמטיקה,העילויקראוס,
והצליחשביקשמחברושונהכורחו'בעל

למות.
תבניתופיעלרקנמדדאיננוטקסט

הניסויעוצמתפיעלבעיקראלאהכללית,
בנובלהרביםקטעיםהשונים:הפרסיםשל

אתהמתאריםאלהכגון '"השוקולד"עסקת
בדידותותיאורלמורדי'רוביביןהפגישה

תיאורהמנזר,ביתבמרתףמורדישל
וגםהמישגלתארווגרסי'רוביביןהפגישה
ברגישותמעוצבים-שביניהםהדיאלוג

 3רבה.

הפתטיהשיאאולי'היא,מורדישלקבורתו
הנוטשים"אחרוניכולה:היצירהשלהמעודן

אישהערברדתעםראו·העולםביתאת
מקנחלבכות,וממשיךובוכהברכיועלכורע
הקורעבשרוולוהדמעשטופותפניואת

 ) 105<עמ'לבסוף,"ונרדם

לתארהכשרוןזאתבנובלהלגורילויש
אמפתיהמידתהדורשיםמפורטים,תיאורים

עניותלפינתן'גורי •האחרעםגדולה
ובאיזוהאםלשאלהמוחצתתשובהדעתי'
עםולהתמודדלהביןהאץבןמסוגלמידה
הואהגלותיהיהודי"האחר":שלעולמו

בןשלוהנפשייםהממשייםבחייו"האחר"

 46-+בעם'+-המשך
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המנגינהשביןהניגודטריינין:אבנר

המנגנוןלנין
בסריעקב

שיריםספדאחה"מעלות-טדייניןאבנר
סידרתהמאוחר,הקיבוץהוצאתחרש,

אוהקורמיםמספריךשוכחריתמוס,

חמשך?

כאןאיןהנכונה.ההגדרהזווהמשךשונה

שהספרחושבאניסגנוניות.מהפיכות

היהוהסגנוןהמבנהמבחינתיותרהמקורי

פסאודומערכתחיתהזו"אוקלידום",
העולםתפיסתאתלבססשניסתהמתמטית,

כעיןראשוניים,מושגיםעלהמשוררשל
אבסורד'שזהכמובןוכד',נתוניםהוכחות,

לאהיאהטכניקהכאןמהעניין.חלקזהאבל
שונים.הםספקבליהנושאיםאבלחדשנית,

מעיןאוסיכומיםחדבחשישמתרשםאני

בספר.סיכומים

כמהגםישסיכומים.שישטבעיזהטוב,

סיפורייםיותרתוכניים,אחר'מסוגניסויים

לאזה-פריילגבריאלעלהמדורלמשל-
בהחלטהואאבלקודם,בושהשתמשתינוסח
"יעקבאתמזכירסיפוק.רגשת.הלינותן

שלהרגשההלקין.שלביארמות"רבינוביץ
בביטוי.חופשיותיותר

שלבמובןסיכומיםחזחבספרמוצאאני
במובןסיכוםוגםממשחופדירחכאילו

אדספואטי.

שהופיעהחושבאניממשהו'פרידהתראה,

זהשכאןלהיותיכולקודמים.בספריםכבר
יותרפהישבעיקראבל •לחידודמגיעיותר

התייחסונרהרבהישמהות.שלסיכומים
לזמן.

בזח.עוסקהשםגם

המעברבחינות.מינימכלזמןזהאבלכן.
המהות.אלהפרטיםמןכאן

-חספדאתהפותחבשירנתמקדאם
-"מנגנון"
קשהקצתיהיההזהשהשירחשבתי

התחילהואפשוט.לאשירהואכילקוראים,
כאלה.דגיםראיתישבאמתבכך

שקופים?כאלחגיםרשי
מיןהיהזהבשבילי .גמרילשקופים

מדברהגברואשה.גברביןמונולוג-דיאלוג
רגשנות.חסריריאליים,מדעייםבמושגים

מדעביןעימותאותואתמבטאהזההשיר

לראותשאפשרכךעלמספרהגברושירה.
ונו',הרביהצינוראתהכול'האלהבדגים
היאאיתר.לאשהיאתופסהואלפתעאבל

הוא"פשוטאומר:הואואזהזמן.כלשותקת
שלהההקשבהמקשיבה",אתהאםמנגנון;

הואפתאוםואז .מהמנגנוןחלקגםהיא
אומרוהואלזה,מחוץאחר'משהושישחושד
 /בפנים,אובחדר /,אחר"למשהושואלוגם

הואשגםשירכתבתיפעםמנגינה",נניח

"ענן",ושמוכזה,מונולוגידיאלוגמיןהיה
כבשים;נוצות,"אמורלגבר:אומרתהאשה
אמור /.ענןונהפךשנתעבה/האדולא

ברסיסישנשתברהאורולא /והבריתהשער
שעברהוא;ענןרקכיאמור ) .. ,(המים.

אהובה",ליאמורבינינו./
שמבקשתכמיהאלהבשיריםמופיעההאשה

כמיןמופיעהגברואילוהתרגשות.רגישות.
ביןהניגודעלבנויהכולאנליטיקון.

 .והמנגנוןהמנגינה

לסרכתאתמולהבאתיחזחחשידאת
הכוללתחתפיסחמנחח.שאניחשידח
שיד,שבוניםכמושיד.חראשחרגחיתח

כלאתדואחשירח,לקרואשיורעמיכך,
אתשכותבמיהמערכת.כלאתהמנגנון,
השומע,אבלכך,אותודואחחשיד

חרא .אחדיםרבדיםגםדואחהקורא,

חוברים.אתומשליםתורם
טובששירשלי'ההרגשהאתמחזקזה

הדגשוראיות.מבטזוויותמינילכלמתאים
קטביםשניושירה,מדעעלבעצםהיה

-גריםמנוהם .הזמןכלאצלישנמצאים
אומרשאתהמהמתח.יוצרביניהםהעימות

אותי.מסקרןבהחלט

גםמסתברפגיס,רןשליורק"מכיו"הרוכס
הזרחותירידות,חיתחזאתפגיסעםשלך;

מישלכתיבתו,עםאחדמשודדשל
האריסטוקרטיםאחרוןחיחשאולי

המשודדים?בקרבחמחלכים
ארוכהידידותחיתהזוובראשונהבראש

אתמצאתיאגב(אנימאו.דוקרובהמאוד

כתבתיגםשאננים.במשכנותהמתהגופתו

 ,יחדסעדנומותו'לפנישישיביוםזה.על
בשבתלו,ודאגתיטובלאהרגישהוא

שאננים.במשכנותאורחהיההואצלצלתי'
שלובסופולקבלה,ופניתיענה,לאהוא
אשתי,שנטר,רבקהעםלשם,באנודבר

חברהיההואבמיטתו),מתאותוומצאתי

גם .ביחדהרבהמבליםהיינוקרוב.מאוד
כאןפיעותומשלו.השירהאתמאודאהבתי
להגידקשה .שלומהשירהמעטותלאשורות
שאצלו'חושבאנישירה.אוהבאדםמדוע

מתוךעובדות,מתוךיציאהחיתהבעיקר

יחדמפורטים.מאודעצמיםמתוךפרטים,

לאיזומהםלהגיעיכולהיההואזאת,עם
חושבאניכזאת.להתעוררותאפיפניה,
לאיזוהעצמיםמתוךמגיעהטובהששירה
והכולאפיפנית,היאפריילשאצלמהות,
קולחרישית.אפיפניהשקטים.בטונים
עללהצביעהיטיבמירוןדןדקה.דממה
פרייל.אצללאפיפניהיומימןהזההמעבר

שישמוצאאתח-לשאולהמקוםזחאולי
קבוצתלביןבינךחשידטוןמבחינתקונח

טוביהפגיס,רןמוגדרת.מאורמשודדים

איןזאת,לעומתכדמי.ט'ואולידיננו
עמיחי,זך,-רודנודודךלבניבינךדמיון
לחלוטין.שוכחשירחפנקס.

מאודמשורר .עצמוןצביאתלהזכירויש .כן
כמעטכרמיבכרמי.אפתחאוליעליי.אהוב
כמובוסר.שיריכתבתילשירה.אותיהכניס

כךאחרראשונה.אהבהשמתאהבמיכל
 .בעיקרסיפוריםכתבתיבסיפורת.עסקתי
תיבתכמולינראתהאותי'דחתההשירה
המידרשביתביןשמהלכתכזאתזימרה
סטיותעםמן'אלתרשללפונדקהישן

וטוש.יונתןשלולעשתורתלבעלצדדיות
הרוסיתההשפעההכבדה,המוסיקליותכל
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היבשה,לשירהאותיהכניסכרמיהחזקה.

במלחמתבצבא,אותוהכרתיהאמריקאית.
הואאבלהאווירבחילהיההוא •השחרור
תוךבה.הייתישאנימדעיתליחידההצטרף

דיברנונפצים,בייצורעוסקיםשאנחנוכדי

וזההכרתי'שלאשירההביאהואשירה.על
וסמיך.מתוקייןאחרייבש,ייןלטעמי.היה
אחר •במקבילהשתנהביינותשליהטעםגם
"משא"אתמגדאהרןעםערךהואכך

השירהאתאהבתישירים.שםופרסמתי

הואכךשאחר ,"וחלוםשב'מ'וםמענייןשלו.
מאוד.אותישמשכואהבהשיריישנידה,

והואהשירים,קובץאתכשהכיןמותו'לפני
מהאותי'שאלהספר'אתאוהבשאניידע

שירים,כמההצעתישיכניס.מציעהייתי

המאוחרתבשירתולקובץ.אותםהכניסוהוא
ולתרבותלמקורותויותריותרהלךהוא

מליםמשחקישלה,השכבותכלעלהיהודית
האהובהעבריהמשוררהואפגיםולשון.

אנשיבעצם-הםועצמוןפגיםביותר.עליי'
בפועל.)מדעןגםהוא<עצמוןברוחם.מדע
החוקיםעולםביןהעימותישפגיםאצל

יתר .הפשרוחוסרהאבסורדלביןוהחומרים
שייכיםעצמםהפשרוחוסרהאבסורדכן'על

ישעצמוןאצלהחוקים.לעולםאצלו
שלהטופוגרפיההנפש,שלהגיאוגרפיה

הרגשות,אלההורמוניםמןהמעברהנפש,
קוראשהייתישנייםאלואוטוסטרדה.במין
הסכמתיהבאהבשנההחומר"."משוררילהם

לשירה.ובקורסבסדנאותבבאר-שבעללמד
בשירהובחומרבזמןיעסקוההרצאות

ההבטיםפיסיקלית.מבחינהזמןהעברית.
 •אותימשכותמידהשירהשלהיפיסיקלים

העימות.

יש •מאודבעייתיותבעינייהןמטאפורות

מסוים.אמוןאיבישמעוררבמטאפורהמשהו

לךישולפעמיםלמשהו'משהומדמהאתה

משלו.חייםלואין"השני"שהמשהוהרגשה
לא.אתהפוטוריסטלזרמים.ניכנסאם
אימאז'יסט.עצמךאתרואהלאגםאתה
לאקמאיזם?קרובחכיאתה
כאןישהאלה.החלוקותאתאוהבלאאני

השירהשירי.אנטיכמעטשהואניסיון

שאניבמובןפיסיתשירההיאעליהמקובלת
אתשללוהפיסייםהמשורריםאותה.מבין

היחסמבחינתאבלהמדע.שלההכללות
טובהשירהזהה.חיתהדעתםלעצמים,
היולעצמים.להתייחסמוכרחהבעיניי

בהחלט.זהאתשעשואימאז'יסטים

-השלישיהאלףסףעלמדבראתה
השלישי")האלף"ערב(המחזור

אניאםהשאלההזמןכלישנהמזה,יותר
אניפריילגבריאלעלבשירלשם.אגיע
הגעתכמעט •..זאתעשית"כמעטלואומר

כאן •הדרמטיהמספררקלאזה-לאלפיים"
הזההדברפסוק.הסוףלהיותיכולגםזה

 .••אלףסוףעםמתלכדאדםשלחייושסוף

שלכמותיענייןפשוטלךנראהלאזה
שנים?

מסוימים.סמליםעלחייםבוודאימשוררים
טפלותואמונותסמליםגםישאחדולכל
משלו.

המשורראםהיאשהבעיהלומראפשר
אוסמליםכברשחןבמליםמשתמש

לסמליםשחופנותבמליםמשתמששחרא
שלו?בשיר
להפוךשמצליחלמיהואביותרהגדולההשג
סמל.היאמלהכללסמלים.שלוהמליםאת

לכולם.שמשותפותבמליםמשתמשיםאנחנו
שמרוכזדבר'כלכמעטדברשלבסופו

סמלים •לסמלנהפךמצומצםבמשהו
הקומוניקטיוויתהדרךהםקולקטיוויים

המעניינים,הדבריםאחדאבלהיחידה.
אחרובקונטקסטמוכרים,סמליםכשלוקחים
למשללגמרי.אחרתמשמעותמתקבלת
סמליםלושיוצרשמיובוודאימהתנ"ך.

נפלא.זהמשלו

-אחז""מעלותהספרשםעל
שעוןאתהקימוהמלךאחזשבימיכנראה
בנוגבילרקמוזכרהואאבלהזה,השמש
והואוזקן'חולההיהחזקיהו .חזקיהו
מביןולאצדיק,היההואיחסיתמתלונן.

זמן'עודמקבלהואהעונש.לומגיעלמה
שעוןשלשבמדרגותהצללכך,וכאות
הדברלרדת.במקוםלעלותמתחילlזזמש

כשאמימאוד:עצובזיכרוןביעוררהזה

פסיכוגריאסריתבמחלקהחוליםבביתחיתה
לילהיהזהאותה,לבקרהלכנוואניואחי
היוהזקנים .במועדוןהיווכולםשבת

שניםעשרותבארץשחיואנשיםמנותקים.

קלקולהיהשםבשעוןעברית.דיברולא
סמלהיהוזהאחורנית.הלכווהמחוגים

נזכרתיואזאמיתית.בריאליהאחוזשכולו
אחז.במעלות
מהשלהם.הילדותאלחזרושהםחשבתי
ימיאתמחדשולחיותלחזורחזקיהו?קיבל

העברומתקצרהולךשהעתידככלנעוריו.
עםיחד .הזיכרוןפוחתואיתרגובר'והולך
בעייתלמשל'בעיות.עוררותמתזה,

אתחווינו-ואנישליהתאוםהאחהאמינות.
למשליש .אחרדברראהוהואחוויותאותן
דברכלמתארהואאמת"."מכונתהשיר
ומושךקוסםזההפוך.אבלצדדים,משני
למיןנמשךאתהאםיודעלאאתה •מאוד

באנילשינוייםבהתאםמשוחזרתמהדורה
זואםמשנהזהוהאםהאמת.שזאתאושלך
"ילדותפרוידשלבפרקלאמיתה?האמת

אנשיםלמהשואלהוא-מסווים"וזכרונות
בזהחשיבות.חסריפרטיםמיניכלזוכרים

לדעתי'ההדחקות.לתורתכמובןנאמןהוא
והוזהפינהבאיזואוגגבעלייתיושבכשילד
הכיביים,פורמטיהכיהרגעיםאילובהקיץ'

האישיות.אתשיוצרמהוזהיצירתיים.

החול"שעוןכותב:אתההשיריםבאחר
הפוךתהפוך.;אזאותוואםאוזל./

-אחורנית"ילךהזמןיחלחל.הוא
החזרה .הזמןהיפוך-אוזלהחולשעון
 .מאודממשיתתמונהזו .בזמן

במוות.חרבהומוות.בחייםעוסקהספר

-"לא"השירעלמשחולומריכולאתה
אוארבעים/בןנעלם?הנצח("מתי

קצת").אוחמישים

נצחיות.ישכאילוחיהקטןהילדנצח.אין
חמישים,אוארבעיםגילזמן'מגיע

 .ייגמרשזהיודעאתהמסוימות,התגלויות
שלייןעבזהידיעה.שלרקייןעבלאוזה

סופית.הופכתהפרידהייגמר.שזההרגשה

שלאספריםהמשך.ללאשנשארומלים
 •נגמרשהנצחהרגשהאליהם.תחזור

החייםמלברלנצחאחרתמשמעותאין
חפיסיים?

הנפש.בהישארותבכללמאמיןלאאני

אתאחריוומשאירבסביבתו.שחיארם

-שוניםבמובניםעצמו
זוהנפש,הישארותמהיאותיתשאלאם

אמןשלך.הנפשאתשיקעתלמה?היצירה.
וזוביצירתו.נפשואתמשקיעאמיתי

ביותר'הפשוטבמובןהנפשהישארות

הדבריםכלאבל .הדקדוקי .הלקסיקלי
עצמךשאתההעובדהעליכפרולאהאלה

הספריםאתתקראלאאתה •תישארלא
יותר'הזההאדםאתתפגושלאיותר'האלה

עובדה,זאתהזאת,השיחהאתתמשיךלא
"ללא".נשארזהולכןהרגשה,

נקטע.השירגםולכן
 •המשךללאגם .כן
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צר,מחוגחוץאכלמרע.אישגםאתח
מכירים .חוקראתחמחיודעיםלאאנשים

אתחמחכותב.שאתחחשירחאתיותר

חוקר?

וזהנאור.עוסקאנימשנה.לאזהבעצם
בליעתמהי •שליבשיריםמעטלאמופיע
 ?חומריםעלהאורהשפעתמהיאור?

שניישחומריםעלהאורלהשפעת
לא-תיאורטי-פיסיקליאספקטאספקטים.
בליעתתהליךעצםאלאהכימייםהתהליכים

מסויםחומרמדוע .החומרידיעלהאור
הזאתהבליעה .אחראורולאזהאורבולע

שלאהאורהואצבעבצבעים.גםקשורה
שלהתכונותבעצםמה .שמוחזרמהנבלע.

אחריהבליעה?אתשקובעותהמולקולות
האנרגיההתהליכים?מהנבלע,שהאור
 •משלואורפולטהחומראוליכחום,נפסדת
כמו ,הכימיהתהליךהיאאחרתדרך

לחומריהאורהפיכתשהיאבפוטוסינתזה
בעלה,נבלעהאורלמה .שלנוהמזון

 .אותושבולעבכלורופילישמהבכלורופיל,
הואלמהלכלורופיל?ישתכונותאיזה

דו-פחמןהופךשנבלעהאוראיךירוק?
אחרים?וחומריםלסוכריםומיםחמצני

אביהפוטוכימיה.-הכימייםהתהליכים
 ,האורבליעת-בספקטרוסקופיהעוסק

מהבליעה.שנובעתהכימיה-והפוטוכימיה

שכחוגכמחגםעסקתהמוקרמיםכשיריך

חארץ?ילידאתחשואח.-לכנות
כן.

לנושא?חגעתאיך
מהםעברוזהקרוביםמשפחהבנילייש

העיקרית.הסיבהשזוחושבאני .אליי
החמישים,שנותבאמצענכתבוהשירים

מורהפגשתירחביה.בגימנסיהמורההייתי

בליבשקט,כזאת,בצורהזהעלשדיבר
ממשהיושלווהעינייםמזעזעים,תיאורים

יוכלהאםעצמואתשאלהואגגות.מזו
העימותכתבתי.ואזבאושוויץ.לבקרלחזור

בתוכוכובששאדם ,העצורהשקטבין

אלידיבר ,עצמולדבר ,מאודכבדיםלחצים
שישאפילומצעקנות,נרתעתיתמידמאוד.

בסיס.לה

מסוימתמטמורפוזהקיבלחזחהכיוון
חבוץ"?שי"אבכשערשרןחראכשיר

נסיעהאחרינכתבזהחושב.לאאני
מהתנועותאנשיםשמעתיהברית.בארצות

הבוץ.אנשיעלמדבריםהקיצוניותהימניות
כךאחר .מדוברמהעלבהתחלההבנתילא

ברא,שאלחיםהעפראנשישלעומתהבנתי
 ,לעצמיוחשבתימהבוץ.שנולדומייש

חיתהכולהשליהילדותמסוימת,שבמרה
לירושלים,עובראניזהומתוךהבוץ.בתוך

 ,"ברברית"עירשחיתהילדשלירושלים
נפתחההיאירושלים.חיתהוכשלרן""שכול
משוגעים.ביתהיהבכניסהמשוגעים.בבית

זהמאו.דקודרמשהושני.מצדזקניםמוסד

שירוזהבוצית.חיתההעיראותי.הפחיד

מדבריםבאההאסוסיאציההבוץ.ילדישל
לירושליםבאשרדווקא.הראשגלוחישל
הואעליאהובהכיהמשורר ,ילדותישל

 •יום''יום'ש'עשועיםבספרובארחיים

מחעלכשאלתלומבחינתך,חספרסיכום
כתבת?

עםחיאניאיךמאודהרבהאותישואלים
משהוהואמחקרושירה.מדעהניגודים,שני

שחוקרמיאצלגםיבש, ,דיסציפלינרי
שחקרייםהביבימישירתלמשלשירה,
לי.חשובוהמדעהשירהשביןהניגודפגים.
דבריםגםיש •שלימהאישיותחלקהוא

מושכיםושניהםשונים,דבריםוגםמשותפים

הואהמשותףוהשונה.המשותף •אותי

ואפשרותגילויתמידישובשירהשבמדע
חומרים,לשנותיכולאתהדברים.לשנות
הדחיסה. ,שנידבררוצה.שאתהמהלעשות
סמלים,עלדחיסה,עלבנויכולוהמדע
-לדחוס.משמעותה"שירה"הגרמניתהמלה

גיבוש.זיקוק,שלהענייןשלישי'דבר
עצמם.לדבריםלעצמים,ביחסהםהניגודים
אישמתייחסאיך-מכוניתתאונתלמשל'
הפשטה.עושההמדעאיש •המשורראוהמדע

מקדםהמכונית,מהירותלכמויות.מתייחס
-כךאחרההתנגשות.שלהזווית ,החיכוך
ומה •הניסויעלהחזרהכךואחרההכללה

יגידמהיודעלאאניהמשורר?יגיד
הייתיאנימהאפילויודעלאאניהמשורר'

פעםאותי.שהדהיםמשהוליקרהאומר.
באחד •גדילעיןוהגענולטיילנסענו

מתחילשאניהרגשתילמעלה,המצפים
זהאותישהדהיםמהלמטה.להידרדר
כמוהרגשתי •שחרורסיפוק.מיןשהרגשתי

החופשיתהנפילהעלפגיםשלבשיר
אתההתמכרות.הפיסיקה"),("בגבולות

לעשותאפשראיוכאן .עצמךאתמוסר
היההכולזה.עללחזוראפשרואיהכללה

 •צפוי.בלתיכךכל

ונח.תודח

ישראלי-גלעדעמיתלדפוס:הביאה

בושםאילן
ענייןבאותולענייןמעניין
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הפסגות"לכל"מעל ~ 1~

ושירחשיריםעלחרחורים

ארןדור

ומוותשלווהא.

לאחדהנחשבגתה,שלקטןשירש-
וגםבעולם,הליריתהשירהמשיאי ;::;;

זכה ,אצלנוהשירהבקהיליית
הואהנהלעברית.לרובתרגוםלכסירנות
במקורו:

Ueber allen Gipfeln 
, 1st Ruh 

In allen Wipfeln 
Spuerest du 

; Kaum einen Hauch 
. Die Voegelein schweigen im Walde 

Warte nur, balde 
. Ruhest du auch 

בסירנותמכמה(שנלקטפרוזאיעבריובנוסח
בכל /דומיה, /הפסגותלכל"מעלגרם>:תר

 /משב:כמעטחש/אינך /הצמרות
עוד ,המתןרק /.ביערשותקותהציפורים

תנוח".אתהגםמעט/

שלההדרגתיתירידתהעלמדברהזההשיר
<עודהגיעהעדהעולםעלהלילהדממת
בעולם.הנע·ונד ,הנודד"אליך" ) ...מעט

גתהשליצירותיובמבחרהשיר(כותרת
-דהיינו , " Ein gleiches "היאבגרמנית
יגתררבפתוסטעוןשיראחריוזאת ,"ל'גכ"

נוהגיםלנודד",לילה"שירששמו-
גםבמישריןהזאתהכותרתאתלהעניק

שקשרנראהליאךעוסקים,אנושבולשיר
תוכניתזיקהמבטאהואמקרי.אינוה"כנ'ל"
השירשלסיומוהשירים.שניביןעמוקה
"הרהוא:פרוזאי>בתרגום-(שובהמקדים

כללימההזאת!/המהומהמכלעייפתי
(כתובשלווההללו?/והעונגהכאב

" Friede " -<בואיהוי ,בואימתוקה;שלום
-חזה)"- " Brust "<בעצםלבי!אל

לצמרות,פסגות" ...למ"מעלהיאהירידה
ש"גםעד ,ביערהציפוריםלשתיקתומשם
אלחודרהשלום·השלווהתנוח".אתה

האניאתגםהכוללה"אתה",אל-"לבך"
הדובר.של
הזה,הקטןבשירהיחידההתנועהזואיןאך

מורכבבמבנההמתייחדומלים,שורותמעוט

הצליל:מבחינתוהןהמשמעויותמבחינתהן
חרףשגםה"קונטרפונקטי",מבנה

דווקאואולי-הזאתקטיות"ה"קונטרפונ
 ." Ruhe "-רוגעמשרההואבגללה

ששתיקת ,כךעלעודלעמודהיהאפשר
הריביותר:הארוךבטורמובעתהציפורים

-הגרמניתההקטנה(בצורתהציפורים
Voegelein ( שלהז;וקרוקוסמוסביןהגשרהן

והשירה"אתה".וביןלפסגותמעלהטבע
כנראהוזאת ." Du "ו " Ruh "ביןמגשרכולו

 " U "לתנועהשישהמיוחדבהקשרבמודגש
מרגיעה,היאהגרמנית.בשפההמוארכת

והן ,שקטדממה,הןשהיא , " Ruh ~"משרה
מצטרפתולכךשלווה.גע,רומנוחה,

 uשה· ," Du "המלהשלהמיוחדתמשמעותה
 .ומטאפיזייםקיומייםמעמקיםאלנפתחשלה

 ) Schmerz undועונגמכאבזוהיחלצות

Lust ( השלווהובוא)ה-Friede , השלום>הוא
וירידת ,הראשוןבשירב,הלאל

לכל"מעלהעולםמן ) Ruh (השקט·המנוחה
אלהכנףובנותהצמרותדרךהפסגות",

מתפרשות ,השניבשיר ,>נגr ·ה<האתה

בספקולציותואכןמוות:ככיסופיתכופות
בפיושקרוימהפרוידשלהפסיכולוגיות

להשתחררהחיכיסוףהואהמוות""יצר
החומראלולשובנסבלהבלתיהחייםממתח

גדולהאמנותיתיצירהואולםהאנאורגני.
גוסטבשלהארץ"על"השיר-אחרת
סיניים,משורריםשל<לטקסטיםמאהלו
בשירמסתיימת-פה)סאילישלובעיקר

לזודומהאווירהשוררתבו"הפרידה",
-גתהשללנודד"הלילה"שירישבשני
"המולדת,אלוחוזרלהריםעולההנפרד
 ) Ruheהוא<אףמרגועלמצואכדימקומי,

 •••העייף"ללבי
למנוחהבניגודדווקא-ממשימאודמוות

משוררשליותרעודקצרשירמבטא-
מתוךהקרב",בשדה"גשם-ימינובןעברי

עמיחייהודהשלהראשוןהשיריםקובץ
 11אחריםבימיםו'עכשיו

רעיי:פניעליורדגםש
אשרהחיים,רעייפנילע

-בשמיכהראשיהםמכסים
אשרהמתים,רעייפניועל
 .עודמכסיםאינם

עמיחייהודה

טעון ,עמיחישלממיטבוזה,קצרצרשיר
השירעלחלזהאמוציונלית.מבחינהמאוד
הודותפיוטינעשהשהמטעןלמרות ,כולו

 ,היתרכלעלהמקרינההאחרונהלשורה
כוונתיחזק;כההואככדליותהשירובגללה
הטורשל·הדופןיוצאתהדקדוקיתלתבנית
האחרון.

היחידההמלהפשוטה.בקביעהפותחהשיר
·מה,במדתרגשיתהטעונה ,הראשוןבטור

הקוממיותמלחמתשל<שבהקשר"רעיי"היא
הסממןמיוחדת).משמעותלהישבישראל
והמקצבהקצרותהשורותמן(חוץהיחיד

היותעללהצביעהעשויהאנפסטי), ,השירי
"עלהמליםעלהחזרההוא ,שירהזההטקסט

הזאת,החזרהאבלהשני;בטוררעיי"פני
"רעייביןוההנגדההשביחהחזרהעםיחד

גםלהיותעשויההמתים"ו"רעייהחיים"
 ,כאמורנהפכים,אלהכלאךרטורית.
-החמישילטורהודותבמובהק,לשיריים
כפרוזהלהתפרשיכולשאינוהיחיד

ראשיהםאתמכסים"אשר;יומיומית.

מושאיםשניעםמלא,משפטהואבשמיכה"
ו"בשמיכה"),ראשיהם"("אתדקדוקיים
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שוםאיןהאחרון'החמישי'בטורואילו
נשארכאילו"מכסים"היוצאהפועלמושא:
הלשוןלתוךהמוותפורץכאן .באווירתלוי

חלקית).<לפחותלהחרישעליהוכופה
אתזוחלקיתשתיקההופכתקסםוכבמטה
תוספות-חןעל-ידילא-לשיריתהלשון
גריעה.על-ידיאלא
אחריםובשירים-עמיחישלהזהבשיר

ב"תקופתהעבריתבשירהלאין-ספור
בקרב,מוותהואהמוות-המדינה"

עוסקבנרדיטוביהמכך'בשונהבמלחמה.
מוותעלכותבכשהואוגםכשלעצמו'במוות
-שואהמלחמה,-לציבורכאילוהשייר
ואוגדנולהיות,שחדלהיחידהואהנושא
כמעטהיאשלוהשתיקהואז,הזולת.לגבי

<בעצםשלהלן:הקצרבשירכמומוחלטת,
המספור'לולאביתעללדברהיהאפשר
מהשל"פרקים"למעיןהמשוררשנותן
'ש'משבספרואחידהשיריתכחטיבהשמוצג

חצות">:

זה

ץע.

אניהצמרת,הגזע,השורשים,

זוכר

לאטלאט,

בטוחיםבקרקע,השורשים

יונקיםמסתעפים,לרוב,לא·נראים
האפלה.מתוך

בחלום"ואדםבאפלה"השורשים

 .החדבאורשחרחסרתפקעת

הגעז

מששמעומד,

ממנוומעלהמטהבין

הופל.

ברוחירוקהשא

ציפוריםרגשת

ומה

זה?

אדם.היההז

משנימורכבשיר'שלבית-עץ""זה;
אחת,מלההואטורכלכאשר"טורים",

שתיביןשהשתקקביעה,ובסך-הכול
וביןבינההכפולוזההקצרות,מלותיה
כולוהשירשלאופיואתמעצביםההמשך'

שירית,חטיבה :) ...המחרוזתשל(או
מרכזי.מקוםבהתופסתהדממה,שהשתיקה,

 ' 1שמספורוהפרק><אוהשירשלבהמשך

זוקצובבמרחק(יחידות"בתים",תשעה

כלבלבד.אחתמלהבעלישנייםגםמזו),
-מקוטעיםדיבורפרציכמונראהזה

יותרחלקםקצרצרים,כאמור'חלקם,
שפה,עםמאבקשלשתיקהמתוך-ארוכים

באהקודםלהיענות.כביכולהמסרבת
אתשתמצאעץ""זה;הקביעה

השלישי(שיר>כפרקהקבלתה-ניגודה
-השניבביתאדם",היהזה ... "והאחרון:

הגזע,"השורשים,העץ:סך-כדליות
למתרחשמתייחסהדוברולפתע, ..הצמרת",

תוךלביטוי'הנדחקדברלאותועצמו'בתוך
ובית"אני;זוכר",השורות:ביןפסיחה

ל"אניאוליהמתייחסלאט","לאט,נפרד
האיטייםלחייםהאיטית,לצמיחהאוזוכר"
לשניהם).(אובהמשךמדוברשעליוהעץשל

הארוךבביתהשורשים,אפיוןבאכךואחר

בשירביותרהארוכיםהטוריםעםביותר

(גמגום?)המקוטעהדיבורכולה.ובחטיבה
שלוששלטוררצוף:בדיבורמתגלגלכאילו
שללטורהרחבהיחסית,ארוכותמלים
מןנפילהכאילוואחר-כךמליםארבע

האפלה.אלה"ביטחון"
(אמנםאחתשורהשלביתושובשתק,והנה

-לפתע<מניין?),ציטוטיחסית>:ארוכה
לבאותרמזהאדם.אלהעץמןמעבר

בה.חטיהבסוףשבעתיים>(האפלות
בחלום",והאדםבאפלה"השורשים

אחדטורשלהוא<אףהבאבביתאבל
באורשחרחסרת"פקעתאחד>:ומשפט

ניצבותוהללולבאות.רמזשוב ...הקר"
"הגזעבאהשורשיםאחרישכן .בשער

משמש/-/עומד'אחת)/מלהשל("בית"
הזהל"משמש"בקשרממנו",ומעלהמטהבין

ולענותשאלות,וכמהכמהלשאולניתן
ממנו"וה"למעלהפירושים,וכמהבכמה
לכיווןציוןבלבד'לצמרתציוןאיננו

למאודקרובשהינומהאלאבמרחב,
" Ueber " -בUeber allen Gipfeln ist " 
" Ruh . ,יקום.אלוהים

החיבורבגללהמשפט,סוףאיננוזהאבל
הופל", /- /ממנוו"מעלהמטהביןהזה

תיאורבאוהגזעהשורשיםתיאורולאחר
שתיבעל(פרק>בשירבנפילתה,-הצמרת
רגשתברוח;ירוקה"אשקצרות:שורות

שלפיוטודחוסקצרצרשיר ..ציפורים",
שירכןלאהעץ.שלמותולציון-חיים

תמונותללאועריה,עירוםשהואהסיום,
הקביעה-בסיום-כאןודימויים.

עלכתשובהבאהכשלעצמה)(הפרוזאית
שלקביעהחיתההיצירהראשיתשאלה.
אךגרידא.קביעהעץ","זה;עכשווי:מצב

למצבבנוגעהיאאף-שאלהבאהבסוף
כמומלים-טורים(שתי-"מה;זה?"קיים:

ובהיפוך"היה",היאהתשובהאךבהתחלה),

שלהפיוטיכוחוכלטמוןלעבר'מהווההזה,
המוות.עלהאמתוטמונה-הסיוםשיר

והמרכזיבחזקעודרקמצאתיכזה"עירום"

פגיס,דןהמשוררשלהשואהשיריבין
אותואביאחתום",בקרוןבעיפרון"כתוב

פירושים:וללאניתוחללאכאן'
הזהבמשלוחכאן
חוהאני

בניהבלעם
הגדולבניאתתראואם
אדםבןקין

שאנילותגידו

וענווהחורבןביןב.

פאולשירישלמבחרבארץהופיעמזמןלא
שירוובוזנדבנק,שמעוןשלבתרגומוצלאן

שללבו(למגינתביותרוהמצוטטהמפורסם
11המתרגם>,כדברי ,המשורר Todesfuge 11 

שירגםמביאזנדבנקאך"פוגת-מוות",-

מרכזיותמתוךבפוגת-מוות,הקשוראחר'

11שותים:לשתות,- trinkenהמלה Die 
Kruege "הכדים",- 11

11ב Todesfuge II משפטיםכמהחוזרים

שהידועיםשונים,בצירופיםמליםוקבוצות
הםבהם

, Dein goldenes Haar Margarete 11 

11 11 Dein aschenes Haar Sulamith -

"שערך-אפרמרגארטה",הזהוב"שערך

וכן ',,שולמית
11 Der Tod ist ein Meister aus 

11 Deu tschland 
(אגב,מגרמניהאמן )-(רבהואהמוות-

התרגום.קשיאתמדגימההשביחהציטטה

ריבנוסוביה

איןכאן'במובנה"מייסטר",הגרמניתלמלה
זנדבנקשלבחירתובעברית.מקבילה
בעלשלבמשמע-אמן :לדעתיעדיפה

השלישיתהדרגההוא Meisterאךמלאכה.
שלבהירארכיה-ביותרהגבוהה-

11Lehrlingהאחריהמלאכה, 11וה 11 Geselle 11 
, 

ל"שוליה",כעבריתמתורגמיםששניהם
במלאכהשולטוהשנימתלמדהוא(הראשון

באופןלעבודרשותעדייןלואיןאך-
 " Meistersingerהמאזלפחות ),עצמאי

von Nuernberg  " Meister11לואגברשל 11
בחוגיבמיוחדמכובדתקונוטציהיש

אתמסביראוליזהמבית.הגרהלאומנות
הדמוקרטיתבגרמניהצלאןדבריהתקבלות

"רב-יותרההולםבניסויהבעיההיום.של
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מןבעבריתשכיחפחותהרבהשהואאמן",

בגרמנית. " Meister "·ה

הזאתב"פוגה"השוניםהחוזריםה"נושאים"

טעוןאוליהראשוןזהורק-למדימובנים
אנחנושחרשלשחור"חלבכלשהו:פירוש
ובוקרצהרייםשותיםערב;עםשותים

ושותים".שותיםלילה;עםשותים
ברורההשחורהחלבשלהסמליתהמשמעות

חיים,כנוזלהלבןהחלבשלתפקודומתוך
בניגוד-החייםכצבעהלבןהצבעושל

<לפחותוהאבלהמוותכצבעלשחור
היגרהשתיהמוטיבהמערבית).בתרבות

("הכדים">: " Die Kruege "בשירגםמרכזי
זנדבנק:שמעוןשללעבריתבתרגום

הארוכיםהזמןשולחנותלדי
אלוהים.כדילמשתהיושבים

העיוורים,ועיניהרואיםעיניאתלרוויהשותיםונד
המושלים,הצלליםלבותאת
הנבובים.הערבלחייאת
אדירים:היותרהסובאיםונד

המלאואתהריקאתלפיהםמגישים
כמוני.אוכמוךשפתםעלשוצפיםואינם

סוריאליסטיתלתמונהעדיםשובאנוכאן
הואהכיליוןשממדגם),מתרהשציין<כפי

הסובאהאלוהים,-ומחוללו ,הזמןבפירוש
מוצגוהוא ,לבוראובמקום ,הישאת

של ...הארוכים")("השולחנותכאין-סוף
שותים-בולעיםהםלהשקותשבמקוםכדים,
השחור"ל"חלבבמקבילאולישוצףנוזל
ה"חוריםכמואו ,·מוותגת"פרשל

אךימינו.בתהקוסמולוגיהשלהשחורים"
הינדהואאף ) ...<הקייםסובאיםשהםמה

 ...הרואים<עיניכשהיש ,איןשלילה,ברובו
המלא")ואתהריקאתלפיהםמגישיםו"הם
ל"לבותהעיוורים",ל"עינימסגרתאךהוא

שלהנבובהל"לחיוהמושלים",הצללים
"ואינםוהסוף:ל"ריק",-וכאמורהערב"
מקבילכמוני"אוכמוךשפתםעלשוצפים
כדיהריכיבקרבם".באכינודעל"ולא
-בסובאים"אדיריםהיותר"הםאלוהים

" die gewaltigsten Zecher ": הואהשיר

הארוכים",הזמן"שולחנות-עוצמהכולו
 .האיןשל ...בסובאים"אדירים"היותר

שצלאןכותרת),<ללאבשירגםשולטהאין
 ,ברסיטל-"הכדים"אחרימידקורא

הדו·לשוניתלהוצאהצורפהשלושהקלטת
גדאורבבצירןשלגומרבתר ,שיריומבחרשל

פועלים""ספריית ,ריבנוטוביה<ערך
 :"שי"מלאוהוא-תשמ"ח)

לא<זנדבנקגדאורבבצירןשלגרמותר
 :הזה)השיראתתידגם

לאהבך!לימותרפרח:היוניםצחור
חרישית.דלתתנועחרשבחלוןו

השקט.לחדרנכנסשקט,הץע,
שהית.כאןלאכמוקרובה,כהאת

הגדול:הפרחלוקחהמידיאת
 .אותובוטלהאתאך-כחולאינואדום,אינו Iלבןואינ

תמי.דיישארשםהיה,לאבומקום
 .אצלונהיההנהמעולם,נויהילאיכ

שירפירוששלהמקובלתבדרךהלכנולו
מציגיםהיינולומר?)המשוררביקש(מה
חלום,שלכתיאורזהבלתי·רגילאהבהשיר
רומנטיתכפנטזיהחסודה,אשליהשל

זהכיווןאבלפנטזיה).אךשהיא<שיודעת
האמיתית,השיריתהמשמעותאתמחסל
שהיא,כמותנפו-וזהלביטויניתנתשלא
"צחורעליה:להצביערקאפשראלא

"מותר ,) Die weisseste der Tauben (היונים"

"הפרחקרובה",כה"אתלאהבך",לי
נהיה"הנהאותו",בוטלהאת ... "הגדול",
חרישית",ו"דלת"חלון·חרש"ואףאצלו",
שלסממניםהם-השקטוהחלוןשקט""העץ
מוסבזהכלאךהאהבה,מבחינתמלא""יש
באמירהששיאןלאו'באמירותהיפוכואל
"אנחנו"אבל ...מעולם"היינולא"כי

כלקייםה"אנחנו"ועם ,השירבתוךקיימים
ולכן-מלאיששלכסממניםשציינומה

ושלאהבהשלשירזהנואששירנשאר
בה.אשרהיופי

שבניגוד-השירהשלזושבמהותההכרה
בהלומרניתןהאינפורמטיביתלפרוזה
בליוהיפוכודברהצבה>במובן<אמירה
שלהמוצאנקודתהיא-הנאמראתלבטל
לקוראהאי·אפשרשכללהמודרנית,השירה
לדייק:צריךאבל .אינפורמטיביכטקסט
מןמתרחקשהטקסטככל

יותר"קשהנעשההואכןהאינפורמטיביות,

עלול<הקורא"מציב"שהואמהשללהבנה"
ששוללדבר ,לפניוש"מוצב"מהלדעתשלא
וסמליםרמזיםגםהשיר).חווייתאתממנו

חידות,-(וכמובןאינפורמציההםודימויים

אחדהואחידות"ש"פתרוןמאודוייתכן

מודרנית:שירהמקריאתלהנאההגורמים
ספרותחוקרי(אושירהמבקריכאשראך

שירהעלמדבריםבשירה)שעוסקים
הדברפירוש-חידתיתאו"אניגמטית"

 ...בהשישמהלחוותיאמיתקושישקיים
מתקשהשאניומתוודהמודהאני ,למשל ,כך

בשניפרטיםכמהשללעומקםלרדת
דיכידומניאך ,צלאןשלהנ"להשירים
כדיכאן,אותהלבטאשניסיתיבתובנה
בכללותו.בהםהנאמר·המוצבאתלחוות
-דהיינוהתקשורת,לבעייתמגיעיםוכאן
וביןהמשוררשלהאישיעולמוביןהפער
היאהזאתוהבעיה .קוראיושלהאישיעולמם

מההואשליהעולםאפיסטמולוגית:במהותה
חשואניאוזניישומעותעיניי'שרואות

וזהוהדברים.אתממששכשאניבידיי

בחלקהעולם-ממשהאובייקטיביהעולם
מהאיןנטעה:בלתודעתי.שלהאובייקטי
העולם"תמונתאפילולזה.שמעבר

עלהמקובלתהעולם"ראייתאוהמקובלת"
שלבסופוהיאכיום",המדעיתהקהיליה

בחברה·ותרבותיחידיםשאנשיםמהדבר'

מביניםהמדעית,ובקהיליהמסוימות,
אנשיםרקשהריהמקובלת,העולםכתמונת
להבנהלתחושה,סובייקטיםהםיחידים

כלכאשר-קולקטיבשוםולא-ולמחשבה

פגיםדן

המקובליםהתיאוםלאמצעימסכיםמהםאחד
ביניהם.

האמנותשלהאפיסטמולוגיהיסודזה
דורותכמהשלפניכפילאהמודרנית:

אתמצייר ,כציירשאני'לקבוע:ביקשו
אניאלא:אותם",רואהש"אניכפיהדברים
מהולכן ,בראייתילדייקמשתדלכאמן
אניואםהדברים:אלה-רואהשאני

הנכונה,האמירההיאאמירתימשורר:

ולכןהנכונים,הדימוייםהםשליהדימויים
והצורהההולמות,הן·הןשליהאסוציאציות

ההולמים.והמקצבהצורההםשליוהמקצב
בהיותהאותימספקתשליהאמירה-הצבה

שהיאמהליאכפתולא ,לעולמישייכת
אחרים.לאנשיםעושה
דימויי ,ראייתיאםלבדוקצריךאינניולכן

גמורבניגוד-קוראייעלמקובליםולשוני
וקלאסיות,מסורתיותבתרבויותלמשוררים

כפוף>עצמו(ורואהכפוףהמשוררבהן

ולפעמיםוהתרבותיות.החברתיותלנורמות
בנויהשם(והאמנותית>השיריתהיצירה

קונבנציות.עלכולההיחיד>היוצר<על·ידי
מובטחתאיננההשירשמובנותהואהמחיר

עוד.

 ,כאןהמובאיםצלאן'שלהשיריםשני
גר Y! 'המשורר'שלהראשוןמספרולקוחים
 ,)"מוותגת"פראתגם(הכולל ,,וזיכרון
ספריביןהקומוניקטיבי ,כמדומנישהוא,

אךהסוף"עד"להביןאפשרביתרם-צלאן
ואתים,חופי-קרובותלעתיםהנוף,את

איננההפרטיםעלעמידהולכן-האווירה
מדעילמחקראלאמצביע,לניתוחעניין
שלם.
השירהשלמהותהממיצוירחוקזהכל

אחריםצדדיםעםקשורהנאמרהמודרנית.

לאוד-ל"מופשטות"השאיפהלמשל-שלה
-סנסואליתאלא·שכליתמושגיתדווקא

מןלהתעלםשאיפהתוךאמוציונלית,
הצדמןעצמם,הקונקרטייםהדברים
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עלכאןאעמודלאהחוויה.שלהאובייקטי
קשורשהואאחר'צדעללאגםוהזה,הצד
מןוהתעלמותה"סימן"עלהדגששימתבו:

בצליללהתרכזהרצוןכלומר-ה"מסומן"
של-(למשלהאלההנסיונות .הלשון

נכשלו'בסך·הכלמסוימים>פוטוריסטים
האפשרויותשלהמצומצםהמרחבבגלל

של"המוסיקה .הלשוןשל·צרופותהצליליות
בשירה,לאשימושמצאהזה,במובןהלשון",

תוךהחדישה,האמנותיתבמוסיקהאלא
המוסיקלי'שבמללמשמעות""הבזקיניצול

במוסיקהבעיקראחרים,ב"רעשים"ושימוש

האלקטרונית.
לשירהבניגודכיפעם,שכתבתידומני

גבילכמו-קיימותבההמעמיקה,הקלסית
-"אקסגזה"-הקודשמכתביטקסטים
ו"הרמנויטיקה"הטקסט,שלמילוליפירוש

בזומותניתהאחרונהוזודרשנות,-

להביןאיןהמודרניתבשירההריהראשונה,
פרשנותבליהטקסטשלהמילוליהמובןאת

לאהנקרא""הבנת-דהיינודרשנית,
הנרמז"."הבנתבליתיתכן

זרם,בשירהמופיעהאחרונים,בעשורים

-אפילו<לפעמיםלפרוזהלכאורה,הקרוב,
מציגאינוהמילוליוהפירושמדעית>,פרוזה
הכלליההקשרעמימותאך :בעיותעוד

בלתי-מבוטלותדרישותלפעמיםמציבה
והמבקר'הקוראשלוהניחושהפירושלכושר
פרסחתןלמשל' .השיראתלנתחהמנסה
הצפון·איריהמשוררלספרות,האחרוןנובל

התפרסמומשיריושאחדיםחייגי'שיימוס

 .עבריגרםבתרבעיתונותאצלנובאחרונה
חייגי'שלהשיריםמארבעתשמתבררכפי

"עתרןשל 1995נובמברבגליוןאורשראו
למצבהבשיריולהידרשמרבההוא ," 77

ואףהשסועה,מולדתושלהעגום
ילד'שלגילויוכגוןתקשורתיתלאקטואליה

מחוץבלול·עופותשניםבמשךהוחזקאשר
כפימכונה,אירלנדחוץ">.("ילדאמולבית

השירים,ארבעתביןהאחרוןשלשמושמעיד
ביןנאמר,"סרנדות"ובשירביצה","ארץ

 /,מסלסלסבכי;הואהאירי"הזמירהיתר:
מהומה/המקימהגדולקולעםקטנהציפור

 /לומצפהשהייתמהלא /- /הלילה,כל
 /הןשליו"הסרנדות ... "מוזיקלית,מאומה
אורוח/במשבעורבשלהשבורקולו

או /- /שורקניתעטלפים/נשימתבחלום,
אבוד /משוטטמלכי·שלושלהאק·אק
 ...לקומביין"כימיקלים/ביןהפקרבשטח
חייגי'שלשיריםשניעודלקרואזכיתי
יותררחבה·פילוסופיתרעיוניתיריעהבעלי

תורגם(אשרהתודעה""מרפובליקת-
ב"משא"לשם>,וגיוראוייכרטרפיעל·ידי

יום"לאורו"אמנותראשון","דברשל
סףבזכומגד>איילהמשוררגרם(בתר

השירעלאחרונות"."ידיעותשללתרבות
הבהרה,אגב .הדיבוראתארחיבלאהראשון
האנגליתהמלהאתגמרידתמדוע

" Conscience " "ב"מצפון",ולאב"תודעה

ניתוח"משא"שלאחרבגליוןוייכרטהביא
שלדעתילהוסיף,רקרצוניהשיר.שלממצה
ביןהמרומזיגורחגהואכאןהעיקר

" conscience " ו" reason " -.שהריתבונה
שגורביטויהואהתבונה"של"רפובליקה

שכלאידיאליתלארץלאוטופיה,למדי
-התבונהצרויעל·פימתנהגיםאזרחיה

שלבשירוהתודעה""רפובליקתכמווהיא,
"בעלישלהשגיח""המולדתחייגי'

שהאמין(מיבלתי·תבוני.בעולםהתבונה"
אתמגלמותמסוימותשמדינותבעבר

-יותרומאוחרבצרפת,ראההתבונה,
-עצמוואתהשגיחמולדתואתבברה"מ,
הללוהמדינותשלהאידיאולוגיהכשליח

התבונהשלמניותיהבינתייםבארצו·הוא.)
מאודרביםשבמקריםוהתבררפלאים,ירדו
חייגישל conscienceה·אונים:חסרתהיא
תודעה·מודעותגםאפוא,לדעתי'הוא

-מצפוןוגם-שהיאכמותלמציאות
(כוללממנההמשתמעכלעלאנושיות
לבריאות,וחינוךובטבע,בעברהתחשבות

שהבריותהתינוקותהזכרתראה-חיסון

הינישימום

עלמחותליםאותםתוליםרפובליקהבאותה
וסופה>.גשםבעתעצים

יומרותעלהמוותרתהזאת,הענווהלדעתי'
לנוכחלא-<ענווההקלאסיתהתבונה

העליוןכוחםנוכחאלאכל·יכולכוח·עליון
ובחברהביקוםוהתוהו·ובוהו'המקריותשל

"אמנותהשני'בשירגםקיימתהאנושית>,

יום":לאור
הרעלאתלשתותעמדבוביום
בכתיבה:עסוקשהואלחבריוסוקרטססיפר
לשירים.אזופוסמשליאתהופך

החוכמהאתאהבשסוקרטסמפנילאוזה
החיים.אתלחקורהמליץאו

חלום.לושהיהחיתההסינה

קונסטנטינוסאוהורדוס,או ,נאמד ,קיסר

שקספידייםמלכיםשלאחדאוסףכלאו
סכריםכמובסוףשנפרצים

שקועיםמוטליםקדמונייםנופיםמדחנינובמקום
-המוותתמונותלפנימחדשלהתעודדוחייבים

שלהם.התמימיםבחלומותלהאמיןיכולאתה

דעלא ,כלומרסוקרסס,לאאבל

והופיעשבשהחלוםלחבריומגלההשוא

אחת:הוראהעלחוזר ,חייוכל

רגע,לאותועדנכוןואמנות,באמנות,עסוק

כפילוסופיה.פירשתמידהוא

סבעיכשרוןעםהאדםהואמאושרלכך'אי

-מהתחלההנכונהבאמנותעסוק
מחלומות;ריקיםשלוושהלילותבדייג;אונגי,דבשירה,

וחולפיםמופיעיםשלוהשקועים-עמוקהנופיםושמרחבי

 .העסציפורןנקבאוהחכהנקבדרךיוםאורכמו

המציינותתמונות,שתיביןנעהזההשיר

הנפרץהסכרתמונתקטביו:שניאת

פריצתו'עםהנחשפיםהשקועים,ונופי·קדם

דרךהבוקעהיוםאורשלהזיקותמונת
המשוררשלעטועבודה:כלישלנקביהם
משוליםהזהלסכרהדייג.שלוחכתו

אורלאותוואילוהשקספיריים""המלכים
"הנופיםשאצלםהמלאכה,אנשי-יום

רקמתגליםנשמתם>(בנבכיהשקועים"
ושוב.שובזאתאךעין'להרף
הזההשירהתודעה","מרפובליקתכמו

עםכסיפורומסתייםכסיפור'מתחיל
-לשיראותושהופךמהאךמוסר·השכל.

עלמדברחייגי·הדימויים.התמונותהןהלא
(ו"חלומותיהםשקספיריים""מלכים

אךגדולה>,חלומות-הסתםמןהתמימים",
-מונההואאותםהשלושהמןאחדרק

שקספיר:שלבדרמהגיבורהוא-קיסר
השקועוהנוףשנפרץהסכרתמונת

נוףשללכיווןדווקאלאומצביעהשמתגלה,
הקדמונים,הנופיםיווני:לכיווןאלאאנגלי'

תמונותלפנימחדשלהתעוררה"חייבים
בתורתה"היוודעות"תוכןהם-המוות"

אריסטו.של("פואטיקה")הטרגדיה
גיבוריוכל-שקספירשלהמלכים

מלכותמלכים,שהםהקלאסיותהטרגדיות
בקטסטרופותכולםמתים-מלכיםבניאו

הןחייגישל(לדידוקוסמייםממדיםבעלות
נובעיםספקטבעייםספקלאסונותמשולות

סכרים,פריצתלמשלחדישה,מטכנולוגיה
האימתנית).הנסתרתהמהותגילויכדיתוך

הואאףהיההפילוסופיהאביסוקרטס,
אליםמוותמתוחייגי'ואליבא"מלך",
לנסותשלו>(ה"היבריס"התיימרותובגלל

האמתשהריהמופשטת,האמתאתולגלות
ורקאור'בנצנוציחלקי'באופןרקמתגלה
"פוייאיין"(מלשוןפויאזיה-לעשיהבהקשר

-רוחני·חווייתיאוחומריפיוטלעשות>,-
חלומות.ללאעשיה

 .חייגיעלברשימתומביע,השירמתרגם
לפיההשערה,השיר)גרםתרליד<שנדפסה

סוקרטסהיהלוכילרמוזהמשוררביקש
מסוגבמלאכהעוסק(אודייגאומשורר
ממוות.ניצלהיהאוליאחר>
 • . ..סוקרטסהיהלאאו·אזנוסיף:אנואך

~:~ 
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הדבוריםמלכתמעוףו~ו~
לוואלרובוט
יעקביצבימאנגלית:

בחודשיםשנכתבואלה,שירים ..:::::;;;:
קרובותלעתיםלחייה,האחרונים =

שלושהאושנייםשלמואץבקצב
עצמה,אלמגיעה ,פלאתסילביהליום,
בדרךהנוצררב·דמיון'למשהונהיית

לאכמעט-ועדינהפראיתחדשנית,
עודלאבהחלטאשה,אובן·אנוש,
גיבורותמאותןאחתאלא ,""משוררת

קלאסיותהיפנוטיות,על-מציאותיות,
יותר feminineהיאהזאתהדמותגדולות.

דברכלשכמעטלמרות , femaleמ·
כ·אותורואיםאנומסורתישבאופן

feminine הקוללרגעיםראשו.עלנהפך
ישמר'שהואישושנון'צוננתבדרךמפתיע

ישמקסימה,ילדהשלקולדמיון'מלאשהוא
דידו'-ערפדשלצורםלקרצוףהופךשהוא

עצמהעללצחוקהעשויהמראהאופיידרה
בחלוק-הלילהופרחוניתכפרהכ·"כבדה

חוזרותששורותלמרותשלי".הויקטוריאני
הלשוןהעלילה,נעלמתיםולעתעצמן'על

בפיה.גוועתלאמעולם
וידויי'אישי'הואאלהבשיריםדברכל

הלוצינציהשלהואהתחושהאופןאךמורגש,
היאמחלה.שלאוטוביוגרפיהמבוקרת,

הליכה,בתנועה,לפעוםבוערת
·הדבורים.מלכתשלהמעוףמסע,רכיבה,

הנעותהבוכנותעל·ידיקדימהמונעתהיא
אתמתארת"אריאל"הכותרת'לבה~של

זאתועםנחמדשהינוהשקספירי'הרוח

היאהאמתאךגני'נדרוראלמדימקפיא
המחברת.שלסוסההואזהש·"אריאל"
מכונהדמוייתמאדם,חזקהמסוכנת,

חינהעצמההיאקשים,באימוניםשחושלה
רחםללאטופפתסוס·מירוץ'כמוקצת

ממשוכתמעפילהסכנות,אלנטויוצווארה
החייםאלנזעקתהיאמשנה.אלמוות

המטרהסרטיהזינוק,יריותשלהמסחררים
ההרואיהדברחדשים.עולםשיאיושבירת
אלאכוחה,אינומאידך'לגביה,ביותר

העצמית,ביקורתהשלהנואשתהענייניות
העניו'המגעעםביחדשלההמתכתיד

יכולההיאטהורה,עה'תנוכמעט .הנשי
בלילוהעצוםהקיפאון"אלוהים,אתלשאת

שיתוק,מחלה,בתי·חולים,הריקן",
במופעכילדהמפוספסתהיות·הברזל'ריאת
כמולבושהקרקס,באוהלצדשל

בידיגולינוכמוכפותה·מנקינית,דוגמנית
נופיתינוקות,דירות, ...הליליפוטים

טקסוסעציכוורות,אנגליים,בראשית
השחור'המגףקרסים,הירח,גנים,בוכיים,

פצעים,דמוייפיותעםפרחיםפצעים,

הברזלטנקיאדם,מעורעשוייםאהילים
אדמתעלמטרטריםהיטלרשלהרצחניים

תיעוב·עצמי·אב,שנאתהתאבדות,רוסיה.

העליצותבשבילגזםמראינודבר-
זאתובכלביקורתה·העצמית.שלהמקאברית

ההתפוררותהואאמנותהשלהנצחמוגזם:
מתנתההבלחה,ההפתעה,החיים.של

"אלהטרנסצנדנציהעטיפה,ללאיום·הולדת
והאהוב,הבוקר",יורתהאדומה,העיןתוך

מותההמוות,חינםלה,מחכיםתמידאשר
 .והמקנטרהפתאומישלה
מצטלמת.אניגרועכמהלימספרהוא
מתוקיםכמהלימספרהוא

במקררהתינוקותנראים

ציצית·החולים,ביתשל

הצוואר'עלפשוטה
·המוותכותנותשלהאימרותומיד

שלהם,האיוניות
קסבות.רגלייםשתיומיד

המאוושהרוחבחובוטומןדופןיוצאאתגר

אחרשרבים,יתכן .הללוהשיריםדפיבין
הפגישהמהלםירתעו"אריאל"קריאת

מזההרבהכהמדועבכאבויתהוהראשונה,

חמקמקות,ריקות,גשתהרעםאותםידמות

קרובותלעתיםבשורותיה,במלים.וחוסר
רקאם"בוא,הנחש:לחישתאתאנישומע
צודק,להיותיכולתאתהגםהאומץ'לךהיה

יפנורובנואךכמוני",השראהורבחוצפן

אחור.

שישהעםרוסיתרולטהמשחקיםאלהשירים
בואשרקוביותומשחקבקנה,קליעים
מכוניותשתישלהגלגליםנעולים

שלזהאושרהר'זו.לקראתזוהמתקדמות
שלהשניםאלףממלכתהצנועה,המעתיקה
מתכונותאתהמעתיקיםמצרייםאומנים

סילביהשיריועדייןשלהם!הנשגבותהצורה
פראיקיוםאיזשהושלחגיגהאינםפלאת'

השמח"המקולל",המשוררשלזהומושחת,
שלשניםכמהבשבילגופואתלהבעיר

החייםהזאת,השירהמתמשכת.אינטנסיביות

שהחיים,לנואומריםהםקריירה:אינםהאלה

אתשריםאינםפשוטדיסציפלינה,עםולוא
זה.

שהסודלגלותלאחור'במבטהדבר'מכאיב
שלבפניהלעמודשאיןהאחרונההבערהשל

שהואהיכןאבודמונחפלאת',סילביה
העמלניתהביישנותשלוהגינוניםבמעצורים
תלמידהחיתהלאפעםאףשלה.המוקדמת

שבעלפנישבועותכמהלמשךאךשלי,
שליהשירהלסדנתהסתננהשנים,

אותהרואהאניבוסטון.באוניברסיטת

גבוה,בחלוןהבוהקיםהשמיםכנגדעמומה
להביטטרחמישהואםאלאצורה,חסרת
שלוהמובסותהצהובותהלבניםאללמטה
תחנותשלהבטוןקוביותואלהעיר'שולי

ארוכתכערבה,זקופהחיתההיאהדלק.
גחכנית,עצבנית,מרפקים,חדתמותניים,

מרוסנתומבריקה,מתוחהנוכחות-נדיבה

לקבלונכונותההכנעתהאיפוק.על·ידי
סביבהכמאייריםלעתיםדמומוסכמות

אשרבלתי·שפויה,צייתנותשלאקלים
היארגילים.בלתיואומץסבלנותהחביאה
פחותמאוחר'יותראשרשיריםלנוהראתה

ספרהאלנכנסושינוי'ללאיותראו
קודרים,היוהם ,"וסוס"הקולהראשון'
מפחידה,במומחיותגזורההבתיםמתכונת

שלולזרם·מעמקיםלאליטרציהזיקהבעלי
מסצ'וסטס.נוסחתוגה

לשעטהרגליומפסקכלאייםבן
 .בחוללשקשוקהשחפיםסיעתאתמעורר
וישירות.שנינההראואחרותשורות

קסבות.בורחותכמותופחיםהאגסים

אלביותרעמוקחילחללאמזהדבראיכשהו
ובמובחנותה,בביזויהחשתיתודעתי.

העצמיתהגשמתהאתניחשתילאומעולם
חגיגתאתהמדהימה,יותר'המאוחרת

 •הניצחון.

סילביהשל"אריאל"לספרמבואהיאהרשימה
בשנתלוואלרוברסהמשוררעל·ידישנכתבפלאת'

בהוצאתרכה>(בכריכהיצאהספר , 1966

. Harper & Row Publishers 
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ן~
~ 

כשירחהמכונןחגורם
מונוגרפיותשבעמתוךתיאורטילקח

לוזצבי

א.

מרכזלהביןישמכו~ן""גורםמונח:--- שירתולמכלולהמיוחד ,פואטי·תמטי .... ,. =

העומקמןוהקובעמסוים,משוררשל-
מבחינתהן ,הבעתושלהשטחגילוייאת

ערכיהמבחינתוהןהצורנייםערכיה

התוכניים.

רביםהבחינוכברחידוש,בזהאיןבעצם,

ובמיוחד-מסוימותשירותכיוטובים

כלמהוות-שבהןוהמקוריותהאותנטיות
מקריןמרכז ,שמשמערכתמעיןאחת

שמיםצבאותמשנה,מערכותבושתלויות
היאזהמאמרשלתכליתווגילויי-ארץ.

המכונןהגורםשלהגורליתוקפועללעמוד
ותכליתה.ההבעהמקורבתורבשירה,
·ההתלקחותנקודתרקלא ,לאמור

מתכתיבותוצאההיאהשירשלהראשונית
ולעתיםגלוילעתיםשהוא ,מכונןגורםשל

הישיריםאמצעי-העיצוב,כלאלא ,סמוי
 ,בוהאמוריםהשירנושאיוכלוהעקיפים,

פנימית,חוקיותשלכוחהזה .ממנונגזרים
העליונהסמכותובתוקףהנחקקתסגולית,

והן-קרובותולעתיםיצירתו.עליוצרשל
תכליתשכלמסתבר-ביותרהחשובות
 ,אישימרכזשלחיפושואלאאינהההבעה
השירה.באמצעותוגילויו
בכוח,מקור ,ראשוניבעיקרוןאפואמדובר

הפואטיות·היסודהנחותאתבפועלהמשלב
גילומיםועם ,מכאןצורניותנורמותעם

בתחוםשמדוברוכיוון .מכאןתמטיים

אותוהמכניםישהךגולטיביים,העקרונות
מכונן"."עיקרוןגם

ראשוניגורםשלשפעולתו ,מכךלהביןאין
-המקריםברובומכוונת.מודעתהיאזה

מודעת,בלתיפנימיתפעולהזוהילהפך:
מראש,נתוןטבוע,לעיקרוןספונטניציות

כדרךבהבעה,עצמואתהמממש

 ,ואידיוסינקרטימיוחד ,סמוישמבנה-עומק
הנכוןהשירגלויים.במבני·שטחמתממש

העשויההבעה,שלשרירותיתהפקהאינו
לרוחהנעניתכשבשבתכיווניהאתלשנות
-פנימיהכרחשלגילומוהואאלאמקרית,
שלחוק,שלעולם,לאור ,לפועלהוצאה
בשיר-בדיעבדמוקדמות.הנחותמערך

המחשותושלניסוחיםשלבהפקתם ,עצמו

מתחתנשמרותעדייןפיגורטיביות,

הנחותאותןמרשימה,בעקביותלדברים,
 ,שבריבויהאחדותהרגשתמכאןיסו.ד

סתירות,ואףהתפתחויותשבתוךהעקביות

מסכתכל-הכוללתהאסתטיתהשלמות
ראויהשירהבקוראשמעוררתהרשמים

היאמקריות,כלדוחההיא ,אכןלשמה.
היא(הזדמנותמזדמנתמהרפתקהנמנעת

עניתוב·מצוא>לעתשיריםשלדרכם
ובה,ממנה ,תמידמוכתבת :כלומרלעצמה,

המכונן.הגורםשלבתכתיביו

ב.

עשויותהמכונןהגורםשלואיכותומציאותו
 ,מזוזושירותלהבחנתקריטריוניםלשמש
שלמקפתאסתטיתלהערכהאףואולי

עדרשבמכלול .שירימכלולשלסגוליותו
נוטהלצדדים,מתפזרמרכזיגורםממנו
סימני·ייחודחסרחולפות,אופנותאחרי

האסתטייםהשגיולהם.דומהשאיןעצמיים,
גםמרשימיםהשגיםשאפשרייםובוודאי-

מצטבריםאינם-מרכזיכינוןבהיעדר

שירותואילווקוהרנטית.אחידהלמערכת
 ,דומיננטיפנימיעיקרוןעלהמיוסדות
ימיתהפגהחוקיותאתבתוכןמקיימות

האותנטיות.שלסימנהשהיאהמיוחדת,
צמצומםאוגדלותםעלדבראומרזהאין
עולמותאפשרייםשידיים.עולמותשל

מצומצמיםועולמות ,מרכזחסריגדולים
שאפשרייםכשםהיטב:ומרוכזיםיותר

קטניםועולמותומרוכזים,גדוליםעולמות
זהאבללהלן>.שמיות(דוגמאותומפוזרים

שבעולםהמהימנותמידתעלמשהואומר
 ,כמובןהעצמית.ליותו 1סגעלהמסוים,
 ,מסובךהואמכונןגורםלהגדירהניסיון
נרחבים,טקסטואלייםדיוניםמצריך

הבחנותמשותפים,מכניםמציאתהשוואות,

הממצאיםאיןאזוגםוטפליו:עיקרבין
טנטטיביים,ניסוחיםאלאלאמגיעים
במכלוליימצאותמידכילוויכוח.הפתוחים

מהקרנתגרתהחוראחרות,דוגמאותגם

יצירהגם .אותוסותרותואףהמרכז

מושכתומורכבת,רבגוניתהיאאחדותית

רוחמצביסותרים:ואףשוניםלכיוונים
אתממיריםחזונותומתחלפים,משתנים
כלעםזאת,ובכלמתחלפות.הכרותפניהם,

מסוימותשירותמגלותוהמורכבות,הגיוון
מרכזים-שבהןהאותנטיותודווקא-

לחלוקאפשראםגם ,לכןייחודיים.מכוננים
מסוימת,בשירהמכונןמרכזהגדרתעל

התופעהעל ,קיומועצםעללחלוקקשה
אביאמרכז.סביב ·התרכזותשלהאמנותית

ביאליקח.נ.

מרכזיםשלטנטטיביותהגדרותאפוא
כדירקאחדים,מדורותבשירותמכוננים

ופעולתם.מציאותםבדברהעיןאתלסבר
המתחדשת,העבריתבמשורריהגדולהנה

הואהאחדשקרסנו ,צירעלסבביאליק,
בין ,ובתווךהמראות,האחרוקרסנואלוהים
האמנותיתהלשוןבעייתלקוטב,קוטב
מתלכדיםאלהענייניםוכיסוי). '<גילוי

מורכבפואסי·תמסיקומפלקסלידיבשירתו
גדולה.שירחהמקיים ,משקלוכבד

האדםשלמעמדוסביבהתרכזטשרניחובסקי
רב-משמעימעמדובתרבות,בקוסמוס

זהמרכזמתוך .חירותובבעייתהמתבטא

יסדפיכמןיעקבהעשירה.יצירתואתפיתח

מראותשביןהפורחהמתחעליצירתואת
חזותוביןאידילית,פסטורליתברוחשלום,
מקוראצלוחיהזהמתחטרגית.תחום

יעקבתכליתה.הואופענוחוהיצירה,
שאלתעלמלתהותחדלאינוגשסייגנו

עלקיומיותבשאלותומתעצםחבלים""חבל
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 ,לדבריעקבהתחיה,דורצעירהחיים.ובע-ם
ממצבשיוצאתדיאלקטית,בתנועהמתייחד
להיותושבהדינמיות,לידימתעוררת ,סטטי

 ,פוגלבולטהבאבדורמלכתחילה.כשחיתה
החלופיות ,הזמןבעיותסביבהממוקד
מסתוריעםמתייחדשלוםש.והמוות.
מודדאצ"גהנפש.מסתורישהםהעולם,
מורכבתבמערכתהנעוץ ,מיתיבמבטהכול
ותקומה.וחזוןשואהלאומית,אדנותשל

אתגבשלחותררוקחכדודמשוררואילו
התאבנות,כדיעדכקפואלשורתו ,הזמן
האבןמתחומיבדימוייםמרבההואכךולשם

בדילמהכולומשוקעחלפיאברהםהנייחת.
אלוהים,שלאיגרתואוישותובדברהנצחית
 .יצירתומערכותנגזרותשממנה
יוצרים,שלסידרהניכרתהארץבניבדור

הארצישראליים.השתיתבמראותהמרוכזים
הבעתהשמיטבדאב,אסתרחיתהראשונה

באאחריהילדותה.מראותבחזוןתמידתלוי
שלוהפרוזהאך-בפרוזהאמנם ,יזחר

שכל-השירהלחוקינעניתפיוטית,
-ואחריוהארץ.במראותכרוכיםסיפוריו

עקבית,פנימיתחוקיותהמגלה ,הללע.
עדמגיעההמראות,שלמממשותםהיוצאת
אתלנתקמבליוארכיטיפית,ארכאיתראייה

בניבדוראפילואבלבמראות.שורשיה
בשירתוכמוהפוכה,גטיהאפשריתהארץ

בהתכנסותהמצטיינת ,רביןעוזרשל
מקורשהוא ,ימיפגעולםבחללנחרצת
ותכליתה.ההבעה

 .ג

הרםהתוארעדומתנשאביצירתושעולהמי
מדעתו ,עצמואתמגביל-אמת""משורר

רקהאותנטיות.בהגבלות ,-הכרתובתתאו
-שלוהמכונןהגורםמןאורגניתשנובעמה
הנושאיםשללוכללגביו:אותנטיהוא

הפנימילעיקרוןמחוץהחורגיםוהעניינים
מושךוהוא ,לגביואותנטייםהםאין ,שלו
בהםנכשלאואינסטינקטיבית,מהםידו

שלסימנו ,כךאם .הבעתואתומרופף
במסגרתההגבלההיאאמתמשורר

-כללמעונייןהואאיןשלו.הנחות-היסוד
-אמנותיתמבחינהיכולאינוובוודאי
חולפותולאופנותנושבותלרוחותלהיענות

הראשוניהנתוןשלו.הפנימילצורקאלא
גנטיצופןכעיןהואהיוצרתאישיותושל

שלו.
מחפשיםהליריקהשלוהמחקרהביקורת

"הסימפטומטי","האופייני",אחריתמיד

לאותהכתארים"המהימן",או"האמין"
מעידיםאלהכינוייםלירית",ראות"נקודת

 ,המשוררשלהאותנטיבתחומוהכרהעל
ומבחינהפואטיתמבחינהלבדולוהמיוחד
המכונןהגורם ,כאמורכי'יח.דגםתמטית

ביןהחד-פעמיהקשראתהקושרהוא

שלגילומיהןוביןפואטיות-יסודהנחות
אמנותית""אחדותקובעממשיות,הבעות

היצירה.שלהמורכבבמכלול"שלמות"ו

שלגולטיביתהרפעולתוגשתמורלכן
השירהבז'אנרבמיוחדהמכונןהגורם

ודרמטייםאפייםבז'אנריםהלירית.
אישי'מכונןגורםשלהגורליותמישטטשת

האובייקטיביסטיותההנחותעצםבגלל
אבל :הז'אנריםשלוהפלורליסטיות

המניחדיבורוידויית,ביסודההיאהליריקה
באופןאםמביע,המשוררואמינות.אמון

אישית,ראותאיזועקיפין'בדרכיואםישיר

אמון.שלאשראילונותןוהקוראחזות,איזו
בהתאמהתלוייםמכאןוהאמוןמכאןההבעה

וביןראשוניםעקרונותביןאמנותית

מכברכונתהזוהתאמהיחם.תוצאות
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בהדגשהוהעלאתהומגוונים,רביםבכינויים
עלמעמידהומוסכם,מובחןבכינויבולטת,

אותושלוהמעשיתהתיאורטיתהחשיבות
מכונן.כאןהמכונהגורם

קליטהדרכימכתיבהמכונןגורםלק~ב
קבועחותםמתמיד'גורםשזהכיווןנכונה.

התבוננותמחייבהואהיוצרת,האישיותשל
מתמידיםבערכיםהנאחזתסינכרונית,

 ,הדיאכרוניתבנותההתבושביצירה.
והתפתחויותתמורותלחישוףההכרחית
-צריכהאינההיצירה,שלזמנהבמהלך
 .המכונןהגורםעללהאפיל-יכולהואינה

• 

שתלשמואל

שניםשלקילומטרים

 "--האלפים"לשנתואגיעואי"הל-
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שקעכברכשהאבקעכשיו,רק
א'חלק-השישיםבשנותהעבריתהשירה

מזוריאיר
ת, J!זt ת~~~.ז;וr:דילים~י~םס,ן~יםז~~ים,"
סןש. ryז~ן.~ ' IJ ר~נ;: י~;: 9

 11 • ז~:~~ה.~~עודןאי 1 ~~~די

החדשים"."הזמניםמתוך:ברכס..ב

הושב>.ב. :(תרגום

השירהנסיגתא.

התמורהלמרותלהודות:ייבים .•..
בשירהשהתחוללההמכרעת == =

ii ii שנותבראשיתעודהעברית
חבורתאבירן'עמיחי'<זך'החמישים

נגדהפואטיהמרדנסוהנפת"לקראת"
השלונסקאית),ואיחההאלתרמניתהאסתטיקה

תאוצהוצברהנסקהתמורהשאותהולמרות
השניםהשישים,שנותבמהלךנוספת

השישיםמשנותהחללספור'שמתחילים
השירהמבחינתבשורהשנותאינןואילך'

מאותוואילך'מכאןכי .·הישראליתהעברית
האסתטי·המיםפרשתקואותפר'קו

שנותשלהיביןאי·שםהנמתחיהיסטור
השישים,שנותראשיתלביןהחמישים
מפניהישראליתהשירהנסיגתמתחילה
תופעהנכון:ובכן'הישראלית.הסיפורת

שביןהכוחותביחסיגםהתחוללהדומה
כיאםהמערבי'העולםלסיפורתהשירה
למרותכילכן.קודםעשוריםשנילפחות

תקופתמראשיתהחלהעבריתשהספרות
שעוצבואסתטייםמודליםמאמצתההשכלה
גרמנית,(ובעיקרהמערביתבספרות

מסתמןתמידורוסית),אנגליתצרפתית,
 .היסטוריגורפי

תמידנידונההעבריתהספרותכלומר'
אליהב"הגירה"כשמדוברולפיגורלאיחור

המערב,ספרותשלהאסתטייםהמודליםשל
תורגמואשרלהם,והקשבהרגישותלמרות

הפערכיאליהם.השתייכותלשאיפת
שלההעגנות""אגןביןהגיאוגרפי·תרבותי

המערבית,הספרותלביןהעבריתהספרות
 .ומפרידעמוק ,תלועלנותרעדיין

בעצמה,העבריתהספרותשלוההתעסקות
בתגובהומתחדש,המחדשבעיצובה

אנרגיהמאגריהתובעתלאומיתלמציאות
הלאומיותבגיבוש(החלגדולים
ההשכלהתקופתתיבראש·עבריתהיהודית

והמדיניתהלאומיתהציונותצמיחתדרך
ישראל'בארץההתיישבותיהמרכזוגיבוש

מתוךהמדינההקמתהשחרור'מלחמתעדו
עצמאותהקיומה,עלהמאבקהמשך

במצבכשחיתה,נשארההיאאףועיצובה)

מועצמים.בדציבליםקיצוני'צבירה
שלהעבריתההשכלהמספרותשהחלכך
המשכה(ובעיקרעשרההשמונההמאהסוף

המצטברתבתאוצתהאירופה,במזרח

ועדואילך>התשע·עשרההמאהממחצית
מבקשתהעבריתהספרותלמעשה,היום

מגשימהאךהמערבית,לספרותלהשתייר
ובאיחור'בפיגורשאיפהאותהאתומממשת

ונסיבות.סיבותהנמקות,אותןמחמת

והפערגרפיתוהגיאהגדיעהובעיקר'

המוכתב"בעצמה"והעיסוקהתרבותי'

·לאומיות,היסטוריותנסיבותעל·ידי
הקיצוניתעוצמתןמשתנה,אופייןשאפילו

מתקהה.אינה

העבריתהשירהשללנסיגהשביםכברכאן
הסיפורתשלהסימולטניתהנסיקהלעומת
אףוכאןהחמישים.שנותבשלהיהעברית

גרםמההשאלה:ומתייצבתצפהשבה,
ביןהכוחותביחסידרסטיתתמורהלאותה
לאותהגרםמהרקולא ?לסיפורתהשירה
ומתנסחתמסתמנתכברכאןכיתמורה.

הסיבהמהלקודמתה:המשיקהנוספתשאלה
שלהסימולטניתונסיקתההשירהשנסיגת
דווקא,האמורהבתקופההתחוללוהסיפורת

באחרת?ולא
ראיהיאהאמנותכיהרווחתהאמירה

לאאךבנאלית.בהחלטאכן'היאלמציאות
באורחלפחותאואמיתית.היאמכךפחות
האמנותובכן.מעט.לאבהחלטוזהחלקי.

הואיללמציאותראישלתקןעלמתפקדת
היאשבתחומיהלמציאותמגיבהוהאמנות
ומעוצבת.ביצוקההיאשבחיקהנוצרת,

וס.ס.פאונועזראשלשירתםלמשל:
המפגינותהפואטיותהמגמותאליוט.
התמסי'במישורועמימותגדיעהבשירתם

הרופף,המפורר'האופיתחבירי'קיטוע

העדרםהטקסט,רצףשלוהרצוףהמשוסע
הטקסטאבריביןסיבתייםנביעהקישורישל

במרההםועודאלהכל-המצטברים
תגובהכאחת,ומובחנתמובהקתידועה,

מלחמההראשונה,העולםלמלחמתאסתטית
סדריםקריסתשלתחושהשהישרתה
שנראומוסכמות,התמוססותשלמסורתיים,

שלואיתנות,חסונותכההמלחמהקודם

חסינותכהעדשנראואמונותהתמוססות

ןשלווה.ומשרות
הסדריםקריסתביןהנביעהקשר .ודאי

ולאחרבמהלך .הממוסדיםההיסטוריים
האופילביןהראשונההעולםמלחמת
שלהמודרניתבשירתםהמופגןהמפורר
היחידאינוהמלחמה,לאחרואליוספאונו
הטקסטרצףשלהרצוץהצביוןאתהמנמק

והתחביריהתמסיהקיטועאתבשירתם,

אחרות,הנמקותישבשירתם.הבולט
אסתטי·במפלסהמתנסחותנוספות,

לפחות-שייכותמשוללוהואאוטונומי'
אוכאלההיסטוריותלנסיבות-ישירה
שלוכבראשיתודבר'שלבסופואחרות.

צורותהמעצבתפואטיתהתפתחותדבר'
היאחדשות,ניסוידרכיהיוצרתחדשות,

שאינהפנימית,אמנותיתאבולוציהתוצאת
החוץ·המציאותלקורותרתוקהתמיד

לכלליה.כפותהואינהאמנותית
נוסחהקוביזםהמודרני.בציורלמשל,כך,

עדותהואלדוגמה,נואק,וזיווג'פיקאסו
שלראשיתונכון:ובכן'סענה.לאותה

סזאן'פולשלבעבודתועודהקוביזם
סזאןאבלונואק.פיקאסואתשהקדימה

המציאותשלהקוביססייםהיסודותאתחושף
בלישלה,המתארקוויאתלפרקבלי

הריאליססיים.ליסודותיהולהתנכרלהתכחש
נוסףצעדעשוזאת,לעומתונואק,פיקאסו

חשפורקלאהם .מאחדיותרואולי .אחד
כביכולהחסוייםהקוביססייםיסודותיהאת
אףהםאלאהריאליססית,המציאותשל

המציאותאתפירקולחוקיה,התנכרו
בקומפוזיציהמחדשאותהוהרכיבו

והמוכרת.הידועהלזוהמתכחשת
פיקאסושלהחדשההקוביססיתהקומפוזיציה

בעקרונותומורדתהמתגרהונואק,

חוקיאתהדוחההריאליסטית,הקומפוזיציה
השארביןמשיגההאמפירית,המציאות

נקודותשלקליידוסקופיתסימולטניות
נתוןברגעמוצגהמצוירהאובייקטתצפית:

ומשתנותשונותתצפיתנקודותמכמה

נקודתולאבחןלאתרשניתןכךבתכלית.
במפלסהמסתמנת-עקרוניתהשקה

והמרדניהחדשניהקוביזםבין-האסתטי
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המודרניתשירתםלביןונואקפיקאסושל
המציאותכאןוגםכאןואליוס:פאונושל

וביצוקהומעוצבתלחלקיהמפורקתהמחוקה
 ,רצוץרצףשלרושםיצירתכדיתוךמחדש,
הקדימוונואקשפיקאסואלאומקוטע.גדוע

העולםמלחמתאתשלהםהנועזבקוביזם
הנודעתהתמונה ,משלדרך ,כךהראשונה.

מפורקיםכינורותהמתארתפיקאסושל
 • 1912משנתדומם")"טבע(וכותרתה:

הסדריםקריסתכילטעוןניתןלא ,כךמתוך
הראשונההעולםבמלחמתהמסורתיים

שלהמרוסקתהקומפוזיציהאתהכתיבה
מעוגנתההנמקהכאןכיהחדשני.הקוביזם

האוטונומיותהאמנותיות,ההנמקותבמאגר

המציאותעםמגעתוצרואינןלבדהלאמנות
אסתטיותסיבות ,כלומרהחוץ·אמנותית.

סיבותולאהאסתטיתהחדשנותאתהכתיבו
·חברתיות.היסטוריות

ונואקשפיקאסולוודאיקרובמקום,מכל
גדועהונועזתחדשה,אסתטיקהיצרו

האסתטיותשהצורותהרגישוכילמראה,
כךומתוך ,עצמןאתמיצוכברהקודמות

שונה.משהוליצורלחדש,בדחףחשו
פאונושירתעללהחילניתןדומההנחה

באורחניסחשאליוטוחומרקלואליוט,
בפואטיקההאסתטיתמרידתואתתיאורטי

שלהאסתטיתדחייתואתהרומנטית,
טניסוןשל·ויקטוריאניתהרומנטיתשירתם

המוקדםבאליוטאגב,(מדובר, 2וקולרידג,.
שנשבהלפניהשלושים,שנותעדיחסית,
לחיקהושבהאנגליקניתהדתבקסמי
ובכן:השמרנות).שלהיטבומרופדהמחומם
האמנותלמציאות.ראירקאינההאמנות

רקלא ,כלומרלאמנות.ראיגםהיא
מכתיבים,היסטוריים·חברתייםתהליכים

לאהאמנות.התפתחותאתומתעליםמתנים
(האמנות,האמנותאתמעצבתהמציאותרק

משוללתהנאיבים,לתקוותבניגודאגב,
אזזאת,בכלואםהמציאות,עלהשפעה
עלמשפיעההאמנותאףמינימלי).במינון

מתעצבתהאסתטיתהאבולוציההאמנות:
אמנותיותגישותביןהדדידיאלוגמתוך

 ,בקודמומורדהחדשהדורבמהלכושונות,
במוסכמותמואסכךומתוךלחדש,מבקש

וכאשרולהדיחן.לנדותןומנסההמסורתיות
שלבדרכועומדותהמסורתיותהמוסכמות

לסלקמנסההואוהמחדש,החדשהדור
 •אותןלסדוקלפחותאו ,אותןלרסק ,אותן

התפתחותאחר:בלשוןאובשלו.ולהמשיך
דיאלקטיקהעלהמושתתתאמנותית
דורותביןיצירתיויכוחעלפנימית,
במתצידימשניכיריביםהניצבים

אינהאחתעובדהאךהאמנותית.האבולוציה
ונוכחותןהאחרתעלמעיבהבהכרח

סתירה.בסימןבהכרחאינההסימולטנית
משפיעהאכןהמציאות ,אחדמצד ,כלומר

פחותלא ,האחרהצדמןאךהאמנות.על
ואלההאמנות,עלמשפיעההאמנותמכך
מטבעהוא ,עצמומטבעאותושלצדדיםשני

שלונסקיארבהם

האמנות.שלהאבולוציה
לנסיגתגרםמהלשאלה:שביםכברוכאן

שלהסימולטניתולנסיקתההעבריתהשירה
החמישים?בשנותאי·שםהעבריתהסיפורת

הכוחותבנדנדתתמורהלאותהגרםומה
ולהתגשםלהתרחשהשתייםשלההדדיים

את ?באחרתולאתקופהבאותהדווקא
האפשרויותבשתילמצואאפשרהתשובות

החוץ·במציאותהאמורות:הפוטנציאליות
עצמה.ובאמנותאמנותית

ומציאותאמנותכ.

הסימולטניתונסיקתההשירהשנסיגתייתכן
בתהליכיכלקודםכרוכותהסיפורתשל

האמנות.שברפובליקתפנימייםהתפתחות
"עברבמאמרוטעןהעםאחדכידוע,

לאתרניתןאומהכלשלבחייהכיועתיד",
עלהמושתתתפנימיתהתפתחותולאבחן
נסיבתי:באורחהקשוריםשלביםשלושה

לקראתונסיגהשיא>(אובשלותהתגבשות,
כאחת.ומורגשתחרישיתבשקיעהסיום,

דומה·דעיכהלידה-התפתחותשמודל ,ייתכן
רוץ 1ואונתיב,אתומתנהמכתיב

הטרגדיה,ספרותיות.צורות·שלהאבולוציה
מוקדםבשלבשיאיתנסיקההפגינהלמשל,
(אםהקלאסיתביווןהתפתחותה,שליחסית

 ,למדיממושךהיהמוקדםשלבאותוכי
וגיבושואייסכילוסשלבטרגדיותוראשיתו
ולאחרסופוקלס>שלהטרגדיותבבשלות

לאאךדעכה, ,ובכן •לדעוךהחלהמכן
שניםכאלפייםלאחרכיהעולם.מןחלפה
הרביעיתמהמאה(החלפואטיתתרדמהשל

חדשה,עדנההטרגדיהידעההספירה>לפני
המאהשלהצרפתיתבניאו·קלאסיקה

ראסיןשלהטרגדיות(ובמיוחדהשבע·עשרה
גריההסרעללדברושלאיי),וקורב

וכאןעשרה.השמונהבמאההשקספירית

ובהקשרהעם,אחדשללאבחנתושביםכבר
גחנסיסיום,כיטועןהעם 'אחדדומה:

מבשריםאינםאומהשלבחייהודעיכה
כמוהמוחלטים.וכליונהסופהאתבהכרח

ישנושןלמראה"גם ,אלתרמןאצלשכתוב
דעיכהשידעהאומהגםהולדת",שלרגע

דףלפתוח ,הכבויממעמדהלהתנעריכולה
ובקונטקסטמבראשית.להתחילחדש,

ייתכן"טרגדיה".ערך ,כאמור ,עייןאסתטי:

(ולומכתיביםדומיםאבולוציהשתהליכי
ההתפתחותערוציאתחלקי>באורח

והסיפורת.השירהשל·אסתטיתההיסטורית
לידתאתהקדימהכידוע,השירה,לידת

רבותאפילווכנראהרבות.בשניםהסיפורת
ונסיקתההשירהשנסיגתאפוא,ייתכןמאו.ד

ולו-מעוגנותהסיפורתשלהסימולטנית
הגיליםבהפרש-רופףרפה,עקיף,באורח

שליחסיתהצעירגילהאוליהשתיים.בין
אבסולוטיתהקשישגילהלעומתהסיפורת

השירהגתבנסיאיכשהוקשוריםהשירהשל
כךאולי.הסיפורת.שלהסימולטניובשגשוג

בספרותאףאוליוכךהמערבבספרותאולי
קשישהשהשירהמשוםומכאן:העברית.

הסיפורתאתמקדימההיאמהסיפורת,יותר

המיצוינקודתלקראתבצניחתה
מכלאולי.וכאמור:שלה.האבולוציונית

אתהנתוןבהקשרולשנןלשובחשובמקום,

אינולעולםסוףכיהעםאחדשלקביעתו
מתאפשרתתמידמוחלט.סוף ,סופיסוף

לעיצובןסיכוימסתמןתמידחדשה,ראשית
ושחזורןשיקומן(אוחדשותביטויצורותשל
אבולוציוניתתאוצההמצמיחותישנות>של

מקרהראהכתבנו:וכברונמרצת.חדשה

השיפוטבשטח ,כאמור ,כאןעדגריה.הסר

שלדיאלקטיתאבולוציההפואטיקה:של
שלמכוחןמחודשתוצמיחהוקמילהצמיחה

שייכותהמשוללותפואטיותהנמקות
משוםאלאחוץ·אמנותית.למציאות

על·ידירקלאמוכתבתהאמנותשהתפתחות
מכוחעודאלאפנימיתפואטיתדינמיקה
·חברתיים.היסטורייםתהליכיםומכורח
נסיקתהלעומתהשירהגתנסיכיייתכן

(באורחאףהיאהסיפורתשלהסימולטנית
 •היסטוריותתמורותתולדתלפחות>חלקי
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המדעבתחומיתמורותאפילואוחברתיות.
המצאתלמשל'כמו'ואחרות.והטכנולוגיה.

שהשפיעההתשע-עשרהבמאההמצלמה
האמנותיתהמדיניותעלידועהבמרה
הסיבותאחתהפלסטית:האמנותבתחום
חיקויהאתדחההאימפרסיוניסטישהציור

המציאות,שלהפרשנות,משוללהמכני'
מטיבהשהמצלמההפשוטההעובדהחיתה

היוודאי:שבציירים.המיומןמןזאתלעשות
אתשפילסו"טהורות"אסתטיותסיבותאף

בהםשדחקוהאימפרסיוניסטים,מסלול
מכניבאורחהמציאותאתלחקותלהפסיק

המציאותשלאדוקבחיקויאפילוכי(אם
אתולהציעפרשני>יסודאףמסתמןתמיד

כדיבכךאיןאךהאמנותית.פרשנותה

נציגתהמצלמה,שלהמדרבןמחלקהלגרוע
החוץ-אמנותית,הטכנולוגית,המציאות
כךהמודרני.בציורהחדשההמגמהבעיצוב

ושגשוגההשירהנסיגתשגםשייתכן

על-ידימותניםהסיפורתשלהסימולטני
היסטורייםרקשאינםהמציאות,מןנתונים

אפילואוטכנולוגיים,אףאלאחברתייםאו
ואותןבמדע.דרמטיותבתמורותמעוגנים

התחוללואכןומדעיותטכנולוגיותתמורות
המאהמראשיתהחלונמרץמואץבקצב

מכריעהשפיעו-באורחאכןוהןהעשרים.

מציאותאתרקלאמשמעותיבאורחושינו
עודאלאהמערביהאדםשלהיום-יומיתחייו
בכלהמסורתיים,האסתטייםהדפוסיםאת

גיה.לסרהאמנותמפלסי
הדרמטיותהתמורותקצבשהואץוככל

התמורותקצבהואץכןהיום-יום,במציאות

באמנות.שהתחוללווהעמוקותהמכריעות
ודרמטייםבוטיםהיותרהשינוייםואחד

הצטברותההואהמודרניבעולםשהתחוללו
העולםהחיים:בקצבמסחררתתאוצהשל

יותרמהירונים'מאלףהפךהמודרני
כאןואולי .מאחורשהשאירהישןמהעולם
קשרהתופעות,שתיביןקורלציהמצטיירת
לביןהמודרניהחייםקצבהאצתביןנביעתי

השליטהממוקדיהשירההישמטות
שלהפואטייםהנתוניםכיהפואטיים.

שלהז'אנריתהזהותתעודתהשירה,
שלהיסודייםהאסתטייםהדפוסיםהשירה,
אמנותימדיוםאותהעושיםאינםהשירה,

גורף.סוחף,מסחרר'מואץ'לקצבהמתאים
הטקסטשלהמהירותמאגרי •להפך

התקדמותו'קצבפוטנציאלהספרותי'
עלילהכיבעלילה.בעיקרמעוגנים
היאוהתפ.תחותהתפתחות,עלמושתתת

מהירה.להיותיכולהתנועהורקתנועה
בדרך-לסיפורתבניגוד-השירהואילו
ומכוחטבעהעל-פיעלילהמשוללתכלל

המדיום.עקרונות

הספרותיהטקסטשלהמהירותמאגרירקלא
חלקמפגינההעלילהבעלילה.מעוגנים

שלהריאליסטיים"מ"הפיגמנטיםחשוב
מפיקההעלילהכלומר' •הספרותיהטקסט
לאנשיםקולע,הדוק,מדויק,דמיון

מהריאליהלקוראהמוכריםולהתרחשויות
אוהבים,מתים,נולדים,אנשיםחייו:של

שוכחים,מבטיחים,נפרדים,נפגשים,רבים,

עםמתמודדיםתמידאךמקיימים,אחתלא
מתגברים,לפעמיםנכשלים,לפעמיםקשיים,

לפעמיםנופלים,לפעמיםנכשלים,ואם
ושובהלאה,ממשיכיםמשתקמים,קמים,

ושובמבטיחיםושוברבים,ושובאוהבים,

כךוהלאה.והלאה.הלאהוכןשוכחים,
בסיפורת.המעוגנתבעלילהוכךבחיים.
המעוגנתבעלילהרקלהיותיכולכךלפחות

העלילהכלומר'בשירה.ולאבסיפורת.
הקורא,מבחינתמאודקומוניקטיבית

אותןחיתוךנקודותבאותןלחייומתחברת
בשירההעלילההעדר .להכירמטיבהוא

מבחינת"עיכולה"עליותרעודמקשה
קוראאצלגםקליטתה.תהליךעלהקורא,
אתלפצחכדילהתאמץשצריךוקשוברגיש
להקדישהשירי'הטקסטשלהאסתטיהצופן

אתלפענחכדיוממושטותשיטתיתמחשבה
ניכרתכאןאףללמדך:השירי.הקוד

עםקומיישרתשאינההשירהשלהאיטיות
וגםהמודרני.העידןשלהגורפתהמהירות
הסגירותהשירה,שלהמופנםהאופי

מהסיפורתפחותאשרשלההאסתטית
אוליהחיצון'המציאותלעולםמתחברת

השירהשליותרהפילוסופיהאופיאפילו
נוגעתשהשירההעובדהלסיפורת,ביחס
מתוך"נטו"ברגשותיותרישירהנגיעה

לקרביכולהשחיתהעלילה,עלמודעויתור
החיצונית:החייםלמציאותיותראותה
הלירי"ב"אנילהתמקדהשירהשלהבטיח

למכניםלהיפתחופחותבשירהדוברשל
חיישלממודליםהשאוביםמשותפים

מיידית,קרבההקוראחשאליהםיום-יום,
תובעתשאינהמאליה,מובנתטבעית,
מתפקדיםועודאלהכל-רש"י""פירושי
כאשרהשירה,לטובתבניגודופועלים

מהירותאתולשקףלחקותביכולתהמדובר
כךומתוךקו'איתהליישרהמודרני'העולם

לבותשומתעלאפקטיביבאופןלהתחרות
וללבותלרתקלגרות, ,המודרניהקוראשל
חמושהשהיאהסיפורת,ואילו .סקרנותואת

אתולהקריןלחקותהיכולהבעלילה
אתהמודרני'העולםשלהרדופההמהירות

מפגינהשלו'וגורףהשוטףהמואץ'הקצב
בעולםיותרמשוכלליםהישרדותכישורי-

האבולוציהתורתברוחהמודרני'
עצמהאתמתאימההיאהדרוויניסטית:

סיכוייכךומשוםהמשתנהלמציאות
כמאמראו .יותרמשופריםהישרדותה

הסיפורתלשירה,בניגודהאמריקאים:
בקליעהמדוברכאשרהסחורהאתמספקת
 •המודרניהנמעןשללטעמו

המרדג.

שנמנו'טעמיםאותםמחמתכתבנו:וכבר

בתדרלשדרהמבקשתהעבריתהספרות
פחותלאהמערבית,הספרותשלהפואטי

המערבספרותאחרלפגרמתמידה ,מכך
תמורותשלהתחוללותןבמועדהכרוךבכל

שנותבשלהישרקכךמפנה.ומגמות
מתחילההעבריתהשירהובמהלכן'החמישים
ב"שוקשליטהמבחינתגירעוןלהפגין

להישמטמתחילההישראלי'הפואטיקה"
ברשותהשחיתההכוחניתהנוכחותמעמדת

לאבדמתחילהשלונסקי-אלתרמן.בתקופת
מפגינההסיפורתכאמור'ובמקביל'גובה.

השתלטותנסיקה,ג,שגשרשלגילויים
צעדהפוטנציאלי'היעדקהלעלהדרגתית

יהושע,רא.ב.עוזעמוסכאשרצעד:אחר

השישיםשנותבראשיתמפגיניםלמשל'
שכמונוכחותומגששים,ראשוניםגילויים

בכוחאיןשובבכוחה,בטוחהאינהעדיין

למשוךהיכולתעלבהםלהתחרותהשירה
קהלזירתשלהמרכזיהפלחאתולרתק

ולטובתנפלה,כברההכרעההקוראים.
שנותבשלהיהמאוחרלכלהסיפורת,
היכןלהתווכחתמידאפשרודאי:החמישים.

אומאוחרתבשנהאם ,התפרקומונחבדיוק

 .הכרונולוגיהגבולקועובריותרמוקדמת
היההשישיםבשנותברור:אחדדבראבל
הישראליתהספרותשלהפואטיהמגרשכבר

כברוכאןהשירה.ולאהסיפורת,ברשות
השישים.בשנותהעבריתלשירהשבים
לשינוירקלאמשיקיםכברשכאןמשום

יחסיבמפלסהעבריתבספרותשהתרחש
שנותבשלהילשירההסיפורתביןהכוחות

לשינוימשיקיםכברכאןכיהחמישים.
שלהעבריתהשירהבפואטיקתשהתחולל

וכרוךקשורשינויואותוהחמישים.שנות

(לשינויזךנתןהואוהשםאחד.בשםבעיקר
הסיפורתבשדהעתבאותהשהתחולל
כאןמשולזךנתןבהמשך>.אתייחסהעברית
כולה.הקרונותשרשרתאתהמושךלקטר
לאזךכיולטעוןהמשלאתלהרחיבאפשר

אףאלאכולההקרונותשרשרתאתמשךרק
לשירההיהזךנתןכימסילה.להפילס

שעזראמההחמישיםשנותבמהלךהעברית
האנגליתלשירההיואליוטוט.ס.פאונו

שמותואותםלפניו.עשוריםשניים-שלושה
זךנתןכאשרכיבאקראי.כאןעוליםאינם
אסכולתעלהפואטיתבמתקפתופתח

עצמואתחימשהוא ,שלונסקי-אלתרמן
שני'מצדפאונואחד'מצדאליוטהיטב,
שמוריםשהיונוספיםשמותעללדברשלא

השירהמןגםהפואטית,באמתחתו

(איימי-אמריקאיתהאנגליתהאימאז'יסטית
ווילאמסיותרומאוחרדוליטלהילדהואל'ל

אי.אי.סטיבנס,וולאסווילאמס,קרלוס
החדשההעבריתמהשירהוגםקאמינגס>,

אפשראולישטיינברג).יעקבפוגל,(דוד
נסיגתאתוזימןשהפגישהעיתויכילשער
הפואטיתמתקפתוואתמזה,העבריתהשירה

אסכולתעלזה(ובכללאלתרמןעלזךשל
הנסוגהשירהאותהשלשגריריהשלונסקי>,

נטולעיתויהיהמזה,הסיפורת,מפני
משוללעיתוילוקראאומקריות.

36 
 197גליון



כמעטהיהבאלתרמןלמרודכישרירותיות.
כמעט.לאואוליבבן·גוריון.למרודכמו

דבר.שלבסופומרדובבן·גוריוןגםנכון.
דבר",של"בסופועלהואכאןהדגשאך

סופוהסתמנותלקראתרקבומרדו
נוכחותותשההחלהכאשררקהפוליטי'
קםזךונתןהמדבירה.הרודנית,המשתקת,

עלשקםהבןכמובדיוקאלתרמן'נתןעל
בשלהירקפרויד:מאתוטאבו"ב'ט'וטםאביו
כתרכאשר ,) 1959 (החמישיםשנות

העבריתהשירהמראשנשמטהחלהספרות
לשדהשמנגד,לגדההיגר,אוונדד,

נתןרקשלאוחומרקלהעברית.הסיפורת
חבורתואנשימשוררישאראףאלאזך'

משהאבירן'דודעמיחי'<יהודה"לקראת"
ימיןכבשקד'גרשוןסיון'אריהדור'

מחוסניםהיולאואחרים>הרושובסקי
האסתטיקהמקסמיהשיריתבראשיתם

לפחותמסתמנתוהשפעתההאלתרמנית,
 3שיריהם.מראשוניכמהשלהרכיםבשוליים

שלהשיריכוחוהיהכובשכמהללמדך'
היולאעליושקמואלהשאפילואלתרמן'

בעתגםואולי .שמרדוקודםבלעדיויכולים
אפשרהמןבאלתרהמרידהכי .שמרדו

החידושאתלהדגישהחדשיםלמשוררים

זךנתן

שלקלסתרהאתולחדדלחזקבשירתם,
וקרובשלהם.האסתטיתהזהותתעודת
מאירשלבהשערתוממששישלוודאי

בארץ,נולדלאזךשנתןהעובדהויזלסיר:
(ואפילוהחוץמןבאאלא"צבר",היהלא

תרבותשלמטעןעםמאוד>צעירבגיל
לתרבותמחויבותפחותועםמזה,אחרת

אתעליוהקלהמזה,בארץ'המתהווה
תמיד 4אלתרמן.פואטיקתנגדהתקוממותו

מרחוק,והגיחשהגיעלזהלזר'יותרנוח
המסורתעולכי :המסורתמעוללהתנער

לכתפידבוקשהואכמולכתפיו"דבוק"אינו
זךרקהיהלא •כתבנוכברהמקומיים.

וחיתהאבירן.עמיחי.אחרים.גםהיולבדו.

גלפרדודעודוחיה ,""לקראתחבורת
עודזךשלהפואטילמתכוןקלעהשכתיבתו

השער"לפני ;-1930(בנולדשזךלפני
ראהפוגלשלהראשוןשיריוספר ,"האפל
מפרסםהחלהואושירים-1923באור
עודפוגללביןזךביןולחיבור ,)-1917מ

שמשךהקטררקלאהיהשזךאלא .נחזור
מפלסגםחיהזךהקרונות,שאראתבשירתו
·תיאורסיות,חפואטיותבמסותיוהמסילה

המצעאתורהוטשיטתיבאורחניסחבהן

מתכוןאתמבחינתו'המומלץהאסתטי
שהרגשלאחררקשמדברזההנכון","השיר
השיפוטמשסהמוגלהמודבר.דועך,

הספרותי.חסקססשלהלגיטימי
בפואטיקותזךשלהנלהבתלדבקותוובאשר

ניכרוכאןשטיינברג.ויעקבפוגלדודשל
ספרותידורכאשרכי .יותרעקרונימשהו

מגייסהואקודמו'שלבאסתטיקהמורדחדש
נדחקו'אשרמשוררים>(אוסופריםלסיועו
האסתטי decorumה·על·ידיוהודחובירחו
הספרותיהדורכאשרהקודם.חדורשל

לנשלומבקשהאסתטיתלזירהמזנקהחדש
נסעלמעלההואקודמו'אתולרשת

קודמו'על·ידיוהודחהשנדחתהאסתטיקה
כהעדנדחקואשרמשורריםאוסופרים

 5השלטת.האסתטיקהשלהספיחייםלשוליים

דאבאסתר<וגםשסיינברגויעקבפוגלדוד
נשללהששירתםאלההיוקרני>ויהודה
שלונסקישלהמושלתהפואטיקהעל·ידי

ביאליקשלשכינה'הוכמו .ואלתרמן
מכלנתגרשה"כבראשר ,)"ידבל"(
פוגלשירתרקבצל","ותתכסהזוויות",

בדורה.וקופחה.הורחקהושטיינברג

במועדה.

ואימאז'יזםאקמאיזם .י
עזראאליוט,ס.ס.לשירתשביםכברוכאן
והאמריקאים,האנגליםוהאימאז'יסטיםפאונו

קשרשזךהמרדבהקשרונזכרתשחוזרת

האלתרמנית.הפואטיקהעלוהכריז
החדשה,השירהלשוןעלחשבפאונוכאשר

עלחשבהואבה,המעוצבתהמציאותעל
"קצוותעלברור'בחיר'שקוף'משהו

האימאז'עלחשבפאונווכאשר 6נקיים".
) image ( , תשתיתמושג ,יסודמושגשהוא

כך:התנסחהואבשירה,

the image)--- that presents an ("---
intellectual and emotional complex 

 in an instant of time .יי 7
התנועהשלהאסתטיקהיסודותאת

בעיקר<שנסקהבשירההאימאז'יסטית

העשרים,המאהשלוהשלישיהשניבעשור
אףוהשתרעההתפשטההשפעתהאך

כך:בערךלסכםאפשרהעוקבים>לעשורים
באורחהמציאותוהצגתעיצובא.

סמלי.אופרשניתיווךמשוללאובייקטיבי,
שלבקרסיוקוקולעממוקד'תיאורב.

 •השירעלהחולשהאובייקט
המפיקוטבעי'רהוטקולח,ריתמוסג.

כךומתוךהמקצב.לביןהתוכןביןקורלציה
כפייתימריתמוסמוחלטתהימנעות

השירהמשקליעללמשל'(המושתת,

אדיש,נשאראוהמתכחש,חקלאסית),
הימנעותבשיר.המקובעהתוכןשללדיוקנו

שאינוכמטרונום,ואוטומטיסוחףמריתמוס

 sהדיבור.לשוןשלהטבעילשסףנענה
אתמדימהרנטשפאונונכון:ובכן,

למרשםוהתכחשהאימאז'יססיתהתנועה
בעיצובושותףחיהעצמושהואהשירי

לאסתטיקהכש"ססח"גםאבלובגיבושו.
נטייתועללדבר(שלאבתכליתאחרת
כהבמינוןואנטישמיותלפאשיזםהסוטה
[ואולידעתובשפיותפגעאףשאוליגבוה

שהשתבשהדעתוכלומר'להפך'דווקא

אבירןדוד

בהמעוגניםשחיוהרועמנגנוניאתהפעילה
תרומתונתבסלהלא ,)]הכעדבשתיקה
שהגיעה,חאימאזייסטית,השירהלתורת
עברילמשוררעשורים,שניים-שלושהלאחר
נגדחוצץיצאזךשכאשרכךזך.נתןבשם

נגדאלתרמן'שלחסימבוליססיתהססגוניות
נגדהמילולית,והלוליינותהלשוניהגודש

שלרושםהמפיקהסימטרי'הריתמוס
חמושחיההוא-גשלדואדישותנוקשות
השירהשלבאסתטיקהלמעשה

בהקשרלהדגישחשובועוד.האימאז'יססית.
המגמהמתגבשתשבאנגליהבשעהכיהנתון

מתנסחתברוסיהבשירה,חאימאז'יסטית

האקמאיססיתהאסתטיקהדומה,אסתטיקה

> acme , ,ריכוזקולע,מיקודפורשוביוונית, 
הנפשותהיכולת>.גבולקצחתמצות,
תנועתשלהתגבשותהבראשיתהפועלות

בעיקרהיוהרוסיתבשירההאקמאיזם

אנהגומילייב,ניקולאיגורודצקי'סברגיי
בעודמנדלשסאם.ואוסיפאחמאסובה

האימאז'יססיםשלהראשונההאנתולוגיה
)" Des Imagistes " ( בשנתאורראתה

הרוסיים,חאקמאיסטיםשלהעתכתב , 1914
 , 1910בשנתעודאוררואההחל"אפולו",

שלהפואטית"חטפתם"חיתהמה
דבר'שלבסופוהרוסיים?האקמאיסטים

תורתםדבר'שלבכראשיתוכברובעצם
הפגינההרוסייםחאקמאיסטיםשלהפואטית

שלהפואטיתלתורתםכמעטמדהיםדמיון
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לאואםהאנגליים-אמריקאים.האימאג'יסטים
התנועותשתיביןהדדידיאלוגהיה

עדותכאןשישדברשלפירושוהפואטיות,
הןכאשרבנפרדמתפתחותתופעותשאותן

מוכתבותהןוכאשרדומהלמציאותמגיבות
דומים.צרכיםלספקרצוןעל·ידי

"הסואנת"במוסיקליותמאסוהאקמאיסטים
אתדחוהםהסימבוליסטית,השירהשל

הסימבוליסטית,השירהשלהעמומיםהמבעים
הלשוניהגודשאתלהכשירסירבוהם

השירהשלגדותיו'עלהגואהוהרגשי'
הטיפוהאקמאיסטיםהסימבוליסטית.

שללהפגנהשירי'"ניקיון"שללפואטיקה
פשטותלנקיטתטקסטואלית,"היגיינה"

שלהמתארבקווילהתמקדותקולע,ודיוק
לנסותמבליהחיצונית,בצורתוהאובייקט,

לפרשלבקשמבליפנימיותו'אתולחשוף
ברוחלערטל.לאלתאר: •נשמתושורשאת

שטיין'טרודגרשלהמפורסמתהתנסחותה
האקמאיסטית:הפואטיקהאתלהפליאההולמת

" a Rose is a Rose is a Rose " פחותולא
ארצ'יבלדשלהנודעתהשיריתשורתומכך

 " ARSשירואתהחותמתמקליש,

" 1926) POETICA (: 

." A poem should not mean but be " 
הארס-פואטישירואתזךנתןפותחוכך

הנכון":"השיר

מדבר.הנכוןהשירדועך,"כשהרגש

 •האחרהשירדיבראזעד
לדבר"הנכוןלשירהזמןהגיעעכשו

והדבש")החלב'כ'ל(מתוך:

מןארס-פואטיתיותרהתנסחותלשערקשה
השאיפהמודגשתכאןכיכאן.הנתונה

לדומםהרגש,אתולאפקלאלףהפואטית
לרסןהרגש,אתולדלללרדדהרגש,את
הרגשאתלכבושהסנטימנט,מפלסאת

להתיישבלושמאפשריםלפניהגואה
להדגיש:וחשובהשירה.במחוזותולהתאזרח

הרגששלהגמורהבהגלייתוכאןמדוברלא
אובסילוקוכאןמדוברלאהשיר.מגבולות
הרגש,בהבלגתמדוברהמוחלט.בסירוסו
לפכיהרגש,שלומוקפדזהירבזיקוק

לטקסטכניסהכרטיסלושמעניקים
בקיצור: •השירלזירתויזהאוהאסתטי'
האקמאיסטית,וגםהאימאז'יסטית,האסתטיקה

 .האגוזקליפתבחצי
האימאז'יסטיםשלהפואטיםלמצעיםנאמן

נגדהמרדנסאתנושאזךוהאקמאיסטים,

הקולעתוהסימטריות"הפרוסית"הסדירות
נגדהאלתרמנית,בפואטיקההשערהכחוט

הלשוניהגודשנגדהגנדרנית,הססגוניות
הטבעיותהעדרנגדגדותיו'עלהגואה
תובעזךאלה,כללעומתהמציאות.בעיצוב
לתחבירמתפייטת,לאפשוטה,ללשוןשיבה
להפך'אלאסוחף,שאינוולריתמוסקולח

שפתעםקוהמיישריםוריתמוסתחביר

שיבהעודתובעזךהטבעית.הדיבור

צעקנילאמצועצע,לאמתון'במינוןלחריזה
זוהפנימית,החריזהמודללמשל'(ראה,

אותודווקא,השורותבסופימקובעתשאינה

תובעעודוזךזך>.שלהאסתטיקהסיגלה
לאאבלאוניברסליתלתמטיקהשיבה

אינדבידואלי'אינטימי'דובר"ל"אניסמלנית,
בשערהמוכיחנביאלאלאומי'לא

קונקרטי'(אימאז')ציורלעיצובהעיר
פתוסבלילאחד'אחדשלביחסמדויק,

 •והרוקוקוהברוקבנוסחסגנוןבלימסולסל'
רחל:שהתנסחהכמואו

בלימליצותלמכביר'נויאמריאני"יודעת
 /יהיר;מבטן /וטפוף,הלוךההולכותסוף;
 ..כעפר",וענוכחנוק;התמיםלניבלביאך

תרפ"ו), :"בינ"(

באורחלפחותאוידועה,במרהרחל:ואגב,
גילוייםהפגינהרחלשלהפואטיקהחלקי'

זך.שלהפואטיותתביעותיואתההולמים
החלשזךלפניעשוריםבשלושהמדוברוכאן

רחלשלבשירהכיאסתטית,מתנסח
אקמאיסטייםאסתטייםיסודותמסתמנים

שלההפואטיהתדרכך'ומתוךבמובהק
הסימבוליסטיתמהססגוניותרבמרחקרחוק
רחלשלשיריהואלתרמן.שלונסקישל

בכאב,המשולבתחרישיותשלרושםמפיקים
הקולחריתמוסשלרוח,נמוכתתמטיקהשל

זהירהחריזהשלטבעית,בנינוחות
דקהמאופקת,רטוריקהשלומרוסנת,
בתוגההנוגעתתוגהשלומעודנת,

ללב.געתהנוענווהרוחשלגלית,חפו
למרשםומאוד'הקולעת,פואטיקהבקיצור:

יעקבכמורחל,אבלזך,שלהנשאףהשיר
דאבאסתרכמופוגל,דודכמושטיינברג,

שללשולייםונדחקההודחהקרני'ויהודה
"הדורסנות"שינחה:לאאםהשעיה,

נהמתעלואלתרמן'ונסקישלשלהאסתטית
אחרת.הניחהלאהמהפנטת,תופיה

עלמדובררחלמשירתכאןהנתונהבמובאה
הרבהלומראפשרנכון:ובכן'תמימות.

אפשראיאבל .זךנתןשירתעלדברים
זךלהפך,תמימות.שלבמונחיםעליהלדבר
באינטלקטואליותשירתואתמחמש

שנונהבאירוניהמתמימות,חפהמפוכחת,

מאודתמידמרירה,אחתלאומלוטשת,
ערמומיתופולחת,חדהתמידמודעת,
ואיפהזךאיפהובכך:אומר,הייתיכמעט,

שעליההפשטותבכל·זאת:אבלתמימות.
בכלהנשאפתהפשטותב"ניב",רחלכותבת
פשטנות,שאינהפשטותהיאהשיר'מישורי

ורב·ממורכבותההפךשאינהפשטות

ביתעםמתחברתכזאתופשטותרובדיות:

שלו,הנכוןהשירעםזך.שלהשירימדרשו
גמרשהרגשלאחררקלדברמתחילאשר

לדעוך,

שלמחרתהבוקר .ה
שלהחשובספרהאורראה 1983בשנת
והבוקרזעהחיבתחיר "'גוץנורית

תל-אביב>המאוחד'<הקיבוץשלמחרת"
ומפורט,מוקפדקשוב,מחקרהמפגין

של·ישראליתהעבריתלסיפורתהמוקדש

ערכיםבעיקרעייןוכאן'השישים,שנות

בסיפוריהםיהושע",ו"א.ב.עוז""עמוס

עגנוניותמגמותהמפגיניםהראשונים

המוכרותאלובעיקרלעתים>,(מופלגות
לא(אבלמאודעדהקפקאי "המעשיםמ'ס'פר

"בדמיביןלמשלהשווה :"המעשים'ס'פררק
עוז.לעמוסשלי"'מ'יכאללביןלעגנוןימיה"
אתרקממפהאינוהספר ),ועוד •ועוד

 ·העבריתהסיפורתשלהפואטיהפורטרט
מתמקדאףאלאהשישים,בשנותישראלית
בסיפורתשחלוהדורותבחילופי
דורמסיפורתבמעבר-·ישראליתהעברית
והאידיאולוגיים,האסתטייםערכיהעלהפלמ"ח,

באמתשהיאהשישים,שנותלסיפורת
מתעורריםרקלאבושלמחרת","הבוקר

האסתטיותמהמוסכמותמתנעריםגםאלא
הדוראתוסימלושסימנווהאידיאיות

אףאלאחשוברקאינוהספר 9הקודם.
המובאבדיוןהכרוךבכלומאוד'רלוונטי'

שנותשל·ישראליתהעבריתבשירהכאן'
באסתטיקה,שמדוברלמרותכיהשישים.
חוקגםומופגןפועלכאןובשירה,בסיפורת
מההשלובים:הכליםחוקוהואפיסיקלי,
שבהמערכתשלאחתבזרועשמתרחש
האחרת.בזרועומשוחזר'חוזרומתחולל'
דיוקןאתמהדהדתאחתהתרחשות

האידיאיים·ההבדליםאחדמקבילתה.
ביןוחוצציםהמפרידיםהעקרונייםערכיים

שנותשלהחדשההישראליתהסיפורת
מסתמןהפלמ"ח,דורסיפורתלביןהשישים

דרסטי>(ובאורחהשונהבהתייחסות

כאחת.והאידיאולוגיתהקונקרטיתלמציאות
באמונתומאוחדהיההפלמ"חדורבעוד

הדוק,משותף,ערכיםבמוקדהאדוקה

דוחההשישיםשנותסיפורתומוצק,מגובש

בהתייחסותאותהוממירהזואמונהלחלוטין
בתחושההמשותף,הערכיםלמרכזספקנית
נשמטוקרס,נסדקהמשותףהערכיםשמרכז

והותירהתמוטטלאיחוי'סיכויכלללא
המעליםחורבותרעיישבריםמאחוריו

 10אבק.

תהומיתכמעטמהותית,תמורהאותה

הבדלאותוהאידיאולוגיה,ברובדכתבתי'
האידיאה,ברובדהמעוגןומופגןדרמטי

ופלשוחלחלולפואטיקה,גםגמרתור
הספרותיהטקסטשלהאסתטיותלשכבות
ומשוללותשונותפואטיקותשתיוהניבו
בעקבותהפלמ"ח,דורספרות'גישור.

מהפכניותוהיסטוריותחברתיותאידיאולוגיות
איבחנההסובייטי>הסוציאליזם(ובעיקר
מובנה,סדרוהחברתיתהאנושיתבמציאות

לחתורראוילקראתואשרונשאף,מהוצקע
חיתה,ההנחהלהגשים.וחשובאפשרואותו

הפרט,מקוםאתדוחקתהחברהשחשיבות

ממשייםהםוהאנושייםהחברתייםוהערכים

הגשמהומאפשריםמאוד'מגובשיםמאוד'

חברתיותאמונותאותןמכוחשלמה.מלאה.
(מדוברטקסטיםונוסחוהופקווערכיות

עלילותעיצבואשרבלבד>בסיפורת
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רהוטהבשיטתיותהמונעותמוצקות

עלילותובאותןמחושקים:נביעהובקישורי
היסטוריותבמסגרותגיבוריםפועלים
שלתחושהמתוךרקלאומובחנות,מובנות
אףאלאמחייב,לקודהענותאוהשלמה
בחשיבותוהכרהשליחותשלתחושהמתוך

ההיסטוריים.והנתוניםהחברתייםהתהליכים
שלהרמוניתראייהמסתמנתסיפורתבאותה

ביןלחברה,אדםביןההדדיהדיאלוג
בהההיסטוריתהמסגרתלביןהאינדבידואל

לביןהמוסרייםהקודיםביןמעוגן'הוא
להם.לצייתהצורך

שנותראשיתשלהישראלית.הסיפורת
הפואטיהחניתחודכאמור'(אשר'השישים

-גוריתהאלהמוקדמת,יכהבכתמוקדשלה
רא.ב.עוזעמוסשל·קפקאיתעגנונית
·עגנוניתהמשנאיתהלשוןאףואשריהושע,
אתבהוהשאירהאותותיהבהנתנה

ההפךאתוטיפחההפגינהגילמה,רישומה>
בהשפעתהבוטה.אפילואוליהמוחלט,

(ובעיקרהאקזיסטנציאליסטיתהפילוסופיה
פולז'אןהצרפתיים,מבטאיהבעקבות
מכךפחותולאקאמי>ואלכדסארטר

נסקו'יווסט,פרשלהאסתטיקהבהשפעת
שלהפואטיקהאףידועה(ובמרהוקאמיבקט

דודשמה

הסיפורתפאונך),ועזראאליוטט.ס.
לשקףמבקשתהשישיםשנותשלהישראלית

רסיסיסדוק,מהוסס,ערכיםעולםולתעד
בערכיווהיציביםשהמוצקיםעולםומרוסק,

מציאותוגם:ונפרמו.התפוררואפיים,נפלו
לאבמצוקתה,מצמררתרצוצה,מנותצת,

בהומסריטתסהרוריתסמורה,מציאותאחת

לבטוחאיןשובבהקבוע,אינושובדבר
איבוומעורעררעועעולםועוד: .בדבר
נשמטהואכיבזיזאפילולהאחזאפשר

כמווהכול'המגששת,הידתחתבבוגדנות
משוסע,נבוקוב,של IIב"לוליטהשכתוב
ומת.מזוהם

כאחדובשוניבקשרונוגעיםמגיעיםוכאן

בשנותהישראליותוהסיפורתהשירהבין
-השירהלעומת-הסיפורתהשישים.

המציאותנתוניעל·ידייותרמוכתבת
המעצבות(והאידיאולוגיותהחוץ·ספרותית

הקרבהמחמתנתונים>אותםומתנות

הסיפורתשלוהז'אנריתהמסורתית
הנרטיבייםלדפוסיםהפרוזה>(לכשתרצה:

דפוסהחוץ-ספרותית.המציאותשל
דומה-השירהלדפוסבניגוד-הסיפורת

החוץ-ספרותית:המציאותלדפוסלמדי
אירועים,המניעהעלילהישבשניהם
אלאחדומוליכיםהשנימןאחדהנובעים

במערךהפועלותדמויותישבשניהםהשני'
שסובלים,אנשיםישבשניהםהעלילה,
שונאים,אוהבים,מסתגלים,נסוגים,מנסים,

חולמים,מתכחשים,שואפים,מוותרים,
מקיימיםלפעמיםמבטיחים,שוכחים,
בקיצור'הבטחותיהם,אתמפיריםלפעמים
ואינםעושיםשאנשיםמהכלשעושיםאנשים
ואנשים,עושים.שאנשיםמהכלעושים
עושים,אינםהםוכאשרעושיםהםכאשר

כדמויותבסיפור'מעוצביםהםכאשר

אתמאכלסיםהםכאשראובידיוניות,
עושיםאינםאועושיםרקאינםהמציאות,

ושאיפותאישיותיותנטיותשלמכוחן
עושיםאינםאועושיםאףאלאאישיות
שלאידיאות,שלהמדרבןמכוחן

המגענקודתמתגשמתוכאןאידיאולוגיות.
וכאןהמציאות.לביןהסיפורתביןוההשקה

בשתיהןהדומההמחויבותמתחוורת

ולאידיאולוגיות.לאידיאות
באורחלפחותאחרת.זהבשירהאך

כיאחרת.זהבשירהז'אנרי'ואףמסורתי'

נוטהפחותשירהז'אנריואףמסורתיבאורח

על·מציאות,דמוייתעלילהעללהישען
כמוגיהאידיאולועל·ידיערתהמרבדמויות

להדגיש:(וחשובהחוץ·ספרותיתבמציאות
וכאן"הטהורה",הליריתבשירהמדוברכאן
דוגמת·טווחרחבותבאידיליותברמדואין

בשירתאוטשרניחובסקי'שלהאידיליות
אוטניסוןשלהמלך""אידיליותהעולם,

ולאבראונינג:שלהדרמטיות""האידיליות
"האיליאדה"דוגמתהאפית·העלילתיתבשירה

העדן"גןאוהומרוס,שלו"האודיסיאה"
שלטאדיאוש""פאןאומילטון'שלהאבוד"

עולםלגבשנוטההליריתהשירהמיצקביץ>.
משלה.ומודליםקודיםמשלה,לשוןמשלה,
נקודותלכמהלהתכחששאי·אפשרולמרות
לביןהליריתהשירהחומריביןהשקה

קלחוץ·ספרותית,מציאותשלמודלים
וסמוכהקרובהשהסיפורתבעובדהלהבחין
מאשרהחוץ-ספרותיתלמציאותיותר

יותר'קרובהשהסיפורתכךהשירה.

האידיאולוגייםמהמשקעיםיותרמושפעת
כיהשירה.מאשרהמציאות,של

ראשהאבןתשתית,אבןהיאהאידיאולוגיה
אתומפסלתמעצבתוהיאבמציאות,
דפוסיה.לפיהמציאות

מדועלנמק,ואולילשער'אפשרכךמתוך
פואטימרדמורדתהשישיםשנותשירת

לה,שקדמובמודליםפחות,אידיאייותר'

השישים,שנותשללסיפורתבהשוואה
האידיאי·אידיאולוגיברובדמורדתשקודם

מרידהאותהאתמתרגמתהיאבמקבילורק
פואטית.לטרמינולוגיה

מדועולשערלהמשיךאפשרכךומתוך
חיתהוהשישיםהחמישיםשנותשירת

לשוןשלמאסתטיקהלהסתלקהראשונה
השישיםשנותשסיפורתבעודודשנהגדושה

גטיהמשוללתעשירה,לשוןלטפחהמשיכה
סיפורתשלהמרדכיהחומר.דלותלקראת
להשקדמההפלמ"חבסיפורתהשישיםשנות
השינוייםולכןאידיאי.מרדבתשתיתוהיה

סיוןאדיה

 .יותראיטייםהיוהפואטיתהלשוןבמישור
הסיפורתהשבעים,בשנותרקכך'ומשום

השפהבמפלסהסבה""עוברתהעברית
לשוןשלמודליםלאמץומתחילההאסתטית

ו"שרירית",צנומהיותרפחות,גדושה

העינייםבגונח .ו

למציאותהגיבההשישיםשנותסיפורת
תפוקההניבהכךומתוךושונה,חדשה

העינייםכאשרכיושונה.חדשהפואטית

סוקרותלמעלה,רקנשואותאינןשוב
האםמתנוסס,עדייןהדגלהאםבדאגה,

העיניים,הן'תלו'עלעומדהמגדלעדיין
האנשיםאתולגלותסביבלסרוקמתחילות

ולמדינה,לדגלהדאגהבצלחיועכשיושעד
ונמחהנמחקכמודיוקנםאשראנשיםאותם

ולאותםולמדינה.גללדהדאגהמחמת
קשייםישאנשיםולאותםמצוקותישאנשים

מעניםמכךפחותלאאךפשוטים,אנושיים
המדינהלגורלדאגהרקלאמענה,ותובעי
כמיהה,ערגה,געגועים,גםאלאוהדגל

ולאפחות,גדוליםויותרגדוליםמכאובים,
אישיים,מחושיםגםאלאוערגהגעגועיםרק

אנשים,לאותםלהםישמיגרנהגםאנושים,
התורן'בראשברוח,המתבדרהדגלואפילו

אתלגמדלפחותאולהשכיחיכולאינו
אנשיםלאותםישועודמיגרנה.אותה

וחרדות,פחדיםטרדות,כהעדנשכחים

ודרךכיווןאוברזשלבדידות,שלרגשות

t-כעמ'המשךt-46 
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זר,מצר
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייEי-

לויתןעמוס

החודששלהאירועיםהספרים,המוספים,

מבקרשלהמשיגקוצרא.

נתןשלהחדשלספרוהפניםבלת
שתיםבסביבה",שאני"כיווןזך .. ··

ספרוהופעתלאחרשנהעשרה-
לרמתוהמעטה,בלשוןהתעלתה,לאהקודם,

אתכנראה,מצא,שטרםזה,חשובספרשל
געתפר •אותושיהלוםוהמבקרהקורא
הירשפלדאריאלשלביקורתוחיתהבמיוחד
שירתומהלך-דרקולהכמוהשראה"יונק
בשלדווקא ) 17.5.96("הארץ",זך"של

חסרהשאינהמנומקתרשימההיותה

בהבנת ,לדעתינכשלה,היאאבלאבחנות:
במושגאוזה,ספרשלהכוללתהאמירה
דוברממנו"המקום" ,הירשפלדעלהמועדף
מחברו.

זךנתןשפיוסםהשירהלכרךלהניח"אפשר
כלכמעטאותו.ולשכוחלולהניחלאחרונה,

ומתנצלמתחנן ,לושתניחמתחנןבועמוד
וסוחטההסתרבלותההתקרחות,הזיקנה,על

שאתהעדהרופסת,הרוחעלסליחהממך
שבהמוחלת,הדחקהשלמצבלאותוקרוב
כותב-בך"להתעמרלזקניםמניחאתה

מעליבהפתיחה ,מאמרובפתיחתהירשפלד
מעברהרבה ,במתכווןקריקטורית ,במיוחד

והרבה ,עצמוהמאמרמהמשךשנדרשלמה
הטקסטואליותהעובדותשמרשותלמהמעבר
לכתיבתואופייניתחולשה ,דומני ,זו •עצמן
פרטניותשאבחנות ,בכללהירשפלדשל

אצלולדוריכולות ,אחדמצדדייקניות
המקלקלותגסות,הכללותעםאחתבכפיפה

שני.מצדהשורה,את

כיהגורפתקביעתוגם ,למשלהיא,כזו
 ,בתוכואחדעמודלמעטהזה,"הספר
כך?כדיעדהאמנם?שקר".עלמושתת
שקר?עלמושתתכולואחד"עמוד"למעט

הירשפלדמתחילזוטענתואתלהוכיחכדי
הכריכה,שעלהשירמןכברבמלאכה
כולולכריכהשמכריכה ,כביכוללהראות,
שקרים.

הירשפלדעםפרשנילוויכוחכאןאכנסלא
תספיקלאכךלשםזה,מקסיםשירעל

כאשבוערתשבעצמותיגםמההיריעה,

בספריחידעמודאותובאמת, ,מהוהשאלה
מדובר?שירובאיזהשקרישאינו

אתלנולספקממהראינוהירשפלד
מבחינתצדקשלרבהבמידהוזאתהתשובה,

אותואלמגיעיםשאנועדשכן ,מאמרומבנה
כשניגומאיםאנובמסתואמתשלמקום

מעטלאבהיש ,שכאמורממנה,שלישים
המוליכותומעניינות,חשובותאבחנות
חותרים.אנושאליוהענייןלבאלאותנו

קיץ""חגיגתהשירניתוח ,למשלהוא,כזה
הואכזהמאמרו:כותרתגםלקוחהממנו

מןשניתקהמשוררשל"האני"ניתוח
מסביב"קרום"ועטהשלו"העצמי"

השני"בצדלשירהפרשנותהיאוכזולשמו
השביחמחציתהלקוחה(ממנושינקין"של
לשאולהמוקדשהספר)כותרתשל

הירשפלדשמראהוכפי ,טשרניחובסקי
שלזכרומשמרת"עלזךשםמתייצב

לשינקין".מנגד ,טשרניחובסקי
שבוהמקוםאפוא, ,הירשפלדשללדעתו
שירתעםיחדבמיטבהזךשירתעומדת

 ,לשינקיןמנגד ,כאמורהוא, ,טשרניחובסקי
במיוח.דומכלהחמורמקום ,לדבריושהוא,

אחדשירעללשיטתומצביעזהמקוםעל
סופו"ועדמתחילתו"אמתשהוא ,בספר
 235בעמודחינם""קרבןהשירוהוא

הקלסיקוניםלאחד ,לקודמובדומההמוקדש
לדברישטיינברג.יעקבלמשורר ,העברשל

שםהמרתעלזךמדברזהבשירהירשפלד
והשירהישראליבשמו(זייטבלך>נעוריו
"כיווןהאחרשבשירהזהותארנוןאתמאיר

כותרתשלהראשון(חציהבסביבה"שאני
הואהוא ,הירשפלדלדעתזה,שירספרו).
אתהעושה ,בספרהיחידהאמיתיהשיר

החףהיחידלעמודמודפסהואעליוהעמוד
כאןשנביאו ,לכןהראויומן ,שקרמכל

מדובר:במהולחושלראותכדיבשלמותו

חינםקרבן

אדם.לבניוהאחדלרוחהמהשנים
עקרארץמלחאלמתיםזרע

יושלםלאשלעדהציפורמעוף
לעפר.גופוואתבולאוכלהנפשוואת

הנמהרהיוםבאהנהלובנהביתאם
לשכוחעליונגזרביתוואת
בשרצאצאלואיןביתואם
מנוחולאשםלאאנשים,גאולתמצאולא

רב,ואםקלאם ,שמואתהמירשואכי
ברוחהואאףונישאיומופנהלעתוהנה
אכזבגאותגםהוא,רעדברעברהדברגם

לרוח.מכברהיואנשיםתהילתרק

שנאאםעתהלשאולירהבלאואיש
אהבאםלבבויחקורלאואיש
דרכיםאםעלהאחרונהמלונתוואל
יקרב.לאאיש

אתזךעיברת ,הירשפלדשלפרשנותולפי
זהותומבנייןכחלקהחמישיםבשנותשמו

אלימהקטיעהעלהושתתהאשרהישראלית,
והתרבותית.הגופניתהגנטית,זהותושל

שלתחוםאותו ,כולוהזההמרכזאולם
תחושתאתשהגדיר ,חילוניעברימודרניזם

שלדרכםסתירתעל·ידישלוהמקום
באמצעאיבד(אלתרמן·שלונסקי>,"ההורים"

ההקדשהלפיכך •חיותומקוראתחייו
עםהזדהותבהישמקרית,אינהלשטיינברג

הסווהשלא ,הטרגי ,המרהמשוררשלדמותו
תלישותו.את

כתובבוהמודוסגםכימוסיף,הירשפלד
והחגיגיההגותילגובהדומהחינם""קרבן

צורתווגםהשטיינברגייםהאחריתשירישל
כלהמוסיקליתהקלאסית,לסגירותדומה
רחוקהו"עוצמתג.שטייבנושירישלכך

ההשתוותמידתמחמקנותפרסהת"ק

 ..•הספררובשיריאתהמאפיינתהמזדקנת
אלאכבדות,גונגמכותרקאינםחרוזיו

זךשלקולזהומרתקות.מחשבהפיגורות
זוהיאולי •עליומצהירשהספרמזהמאוחר
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במעיןהירשפלדאומר-מהלך"פתיחת
מסתושלוכסיכוםזה,משירמתפעלסיכום

בכלל.זו
כשלובונעוץממש,אלהבדבריםלדעתי'
החדשספרואתלהביןהירשפלדשלהגדול

הירשפלדרואהחשיבותועיקראתזך.של
מעליוזךכביכול'משיל'בוזה,בודדבשיר
וחוזרהעכשוויתהישראליתזהותואת

מתוךהמזרח-אירופי'התלוששללדמותו
שטיינברג.יעקבהנידחלמשוררמחווה

פרשניתפוזיציהמעיןמציבהירשפלד
זובסביבה"שאני"כיוון-דו·קוטבית

שירבאותוכנאמרזהותי'אתאיבדתי

שםשלהראשוןחציואתמהווה(ששמו
שינקין",שלהשני"בצדניצבאניהספר>
שלהשניחציו(המרכיבהאחרבשירכנאמר

מזו'גדולהטעותאיןאבלהספר).שם
היאהאמת •זךשלספרושלכזהבפירוש

ספרמאשריותרהרבהמורכבספרשזהו

שאומרמהאילוזה.מעיןדו·קוטבי
היהלאזהספראותיאמת,היההירשפלד

בעיני,מעניין,הואועיקר.כללמעניין
שזךמפנידווקאמורכב,שהואמפנידווקא

<עםשינקיןשלהשניבצדגםנמצא
גםאבלשטיינברג>ועםטשרניחובסקי

אלתרמןעםשינקין'בסביבתוגםבקיןבשי
פליאדהועםאבירן'ועםונסקי'שלועם

ואףישראליםעברים,משוררים,שלשלמה
בעתמגוונים,שידייםסגנונותושלזרים,

מעורבישראליספרזהואחת.ובעונה
"תלוששלספרואינופניםובשוםועכשווי

ובצורתובסגנונומאודמגווןפר_סזהומר",

הואאותוההולםהאחדשהמודוסספרולא
השכיללאהירשפלדהשטיינברגי","המודוס

הספרבהבנתנכשלגםולכןזאתלהבין
השלמהבהבנתםלעתיםשנכשלכמוכולו'
הגדולהשירכמובודדים,שיריםשל

הואלושנה"שלושים"כעבורוהנפלא
 •מאמרושלהראשוןחלקואתמקדיש
"קוצרשלבעיהזוגםההוא,בשירוכנאמר
 ,) 11עמ'שם,(וראההמשיג"

הזחהעררמישלב.
בפרקושטיינברגטשרניחובסקישלאיזכורם
שנתפרסםאחרייןעבעםקשרמתהקודם

אחרונות""ידיעותשלהחגבמוסף
דןשלהמומלצתלמסתווכוונתי ) 23,5.96 (

שוריאו:השיכחהבתרבות"חייםמירון

הרצףארנוןשעניינההאבודים",השמש

העכשווית.הספרותיתביצירההתרבותי

באודיסאההפרשהעלמירוןמשתיתזומסה
הליום"של("בקריוהשמש""שוריהמכונה
ועללעיל>הנזכרטשרניחובסקיבתרגום

אתעכבלאג'ויס.שלביוליססמקבילתה
אפיזודהכיאומרורקבאריכותכאןעליה

בטכניקתשימושג'ויסעושהבהזו'

רצףעלסיפורהעמדתכלומר-הפאסטיש
היסטורייםמודליםעלהמבוססתפרודיות,
ועדהאנגלוסקסיתהפרוזהמראשיתמוכרים,

מירוןדן

כדיהי"ט,המאהשלהבולטיםלפרוזאיקונים
המסורתשלרציפותהעללהצביע

מירוןדןאצלמשמשת-התרבותית
העגוםהתרבותילמצבנוכאילוסטרציה

לאהשמש''שורילפרק"כשהגעתיכיום.
מעיןמבצעהאםהשאלה,מןלהימלטיכולתי

הישראליתהסיפורתבמרחבאפשריהיהזה
יכולהיהישראלימספרהאםזמננו'של

שיחזורעלהמבוססברומןפרקלכתוב
 " ...תקופתנוועדהתנ"ךמןהעבריתהפרוזה

לאלגמריתשובהומשיבשואלהוא
שלהרהורמיןביעוררה"השאלהמעודדת:

שלוהלשוניהתרבותיהמצבעלעצב
כךכלבהשישבכללה,הישראליתהפרוזה
בהאיןאךוחיות,כשרוןשלגילוייםהרבה

-בהומתמעטיםהולכיםהיותרלכלאו-
להכלהתרבותית,להמשכיותהכושרסימני
בתוךהעוברושלההווה,בתוךהעברשל

מסהבאותההסופיתומסקנתוהחי",היילוד
ברדיצ'בסקי'למבדלי'שבהספרותכיהיא,

לא-מדףחייאיןואחריםגנסיןברבר'
השעהגיבורילמיטבגםחייםמחרתותיר

הספרותיים.

שלגזורומכןלאחרשבועקפץו.זמסהעל
 ,לדבריו ,) 31,5,96("מעריב"בבותאמנון
טענותאחריכהד"חזרבמסתומירון

אמנון(כלומר'אלהשורותשכותבומסקנות
עצמי,סיכוןכדיעדמעלה ),ל.ע-בבות
שלרבותבעשרותלפחותשניםעשורמזה

לפעמיםנברת,לעשות,מה " ...מאמרים
הטועןמיהוגםאלאהטענה,רקלאחשובה
וכיצד.אותה

הביקורתרעלתג.
נהגנובעיתונות,השניםרבתבעבודתי

עלעריכה","רעלתזולתופעהלקרוא
לאותהחיתהוהכוונהניקוטין'רעלתמשקל

אותךהתוקפתגועלובחילהתחושת
עלעבודהמרוביוםשלבסופולפעמים

מסוגהביקורת"ב"רעלתטקסטים.אינסוף
כמבקרעיסוקועקבבן'מנחםדומנילקהזה

בראיון"תל·אביב",בעיתוןבמדורוספרותי
("מעריב"הספרשבועלקראתקדושלאורנה
להיותשאפסיק"ברגעאומר:הוא ) 31,5,96
יותראחדספראףאקראלאספרותי'מבקר
הבלפשוטהיאהזוהקריאהכל •בחיי

שאנשיםחושבבכללאניאינסופי.
לקרואמסוגליםלאבאמת,אינטליגנטים

בארבעשקראתיהרומניםכלמביןרומנים.
ששווהספראףהיהלאהאחרונותהשנים
טובמתחסרטלראותעדיףקריאה.

בטלוויזיה",
רםנור'לילעיריתרקבןשלכוונתוואין
הםכיאומרהואעליהםאשרי'ואהודאורן

האחרוןלספרוגםאלאעמוק",שכל"זיבול
עיזיםזבל"היהכיאומרהואעליועוזשל

שלהאחרוןלספרווקלוש",איטי
הופךמסויםגע"מראשריהושעא.ב.

האחרוןלספרואומוחלטת",הבללערימת
ספרותי"זבלבעיניושהיאגרוסמןדודשל

מסופלס"מלשוןמסופרתאומראנימסופרת.
מסביר.הוא

הצריךמבקרשלחייוקשיםספק,אין
ספריםמקריאתפרנסתואתלהוציא
שיטתגםפיתחשבןפלאלא •עליוהשנואים
אתלחוותלוהמאפשרתמדגמית,קריאה
אחוזקריאתלאחרכלשהוספרעלדעתו
כשלעצמוזהדבר .מעמודיובלבדמסוים
להיותאףויכולכךכלגדולאסוןאינו

יידעשהמבקרבתנאירבה,במידהמששעע

הואתמידלאזאת.למגבלתוקוראיואת
"תל·אביב"בעיתוןבמדורוכן.עושה

אתזעםבחמתתוקףהוא ,למשל ) 23,5,96 (
בעיניושהיאהספרבבתיהתנ"ךהוראת

וקשה",עמוקהתרבותיתרוח"מחלת
השאלותאחתאתמביאהואלכךכראייה

לומרהנבחןמתבקשבהבבגרותמהבחינה
בספרכ"אבפרקהמפורטיםהחוקיםאם

t-בעם'המשךt-47 
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 ~, sוי~
לאהובוהכתאופנםשיו ~

מרגליתדורין
יצחקליקירי
ונהרהככאב

נמותאונחיהעדןכגן"אולי
שצריך"כמו

פנסושיו

.1 

בתוכוחונקגופיגרוןצעקה.ביישכיכותבתני ' ,,; ...

זואוליותדהמה.כאבשלומהדהדתעגולהצעקה ';',.;., ~
~.";; i ~ if;: :~ אניכאשרכילעולם,באתישאיתהצעקהאותה

יבבות-החתולליללות,קרובות,לעתיםמתעוררת, •.. ·•··.······.····

מדמעותנחנקגרוניממול,השכנהשלתינוקהשל
שתבוא ,בשמךקוראתואני ,הכרעלמכיםשביהילדהואגרופי
מרובנרדמתתמידוכמואותיותאהב ,אותיותאהב ,אותיותאהב

לשיווהפעם ,שמיאתשיניתיאגב,דרךהלח.הסדיןעלתשישות
סיפרתיהלואהמעצר;בתאבטוןקירעלחרוטשמצאתישםפנסו.

הסתם,מןלגימטריה.למאורעות,בהתאםשמיאתמשנהשאנילך
הלילה,בסוףמעולם.הכרתילאהראשוןשמיאתלישנתנהזואת

ועמושםונתקעהרגלייםלכפותעדזורםהעצביהמתחכאשר
אתאנימדמיינתההרגעה,וגלולותהסיוטים ,יחדיוגםנתקעים,

ביןבשעותגליםכמונעותאשרסהרה,מדברשלהחולדיונות
מצפהאיוב,שלזעקהעםכלוםלאבאמצעעומדתככההערביים.

לפחותלמעלהמלאךשאיזה ,ירעדוהחולשאבניעיניים,בכלירן
נפשית!מטוסהתרסקותדיוק,ליתר ,דרךתאונתעליעברהיבכה.

ריחבבטנימעלהשהואמשוםוזאתבחילה,בימעוררהזההמשפט
ממותק,תהכוסותשלריחחולים,בתישלמעומלניםסדיניםשל
רוח,וקצרותצמותשחורותאחיותובערבבבוקרמגישותאשר

"שודדתאותיכינוהןעצבני.במקצבהלבנותבנעליהןהמטופפות
עליגדולהבכותונתהמחלקהלדלפקשהתגנבתימשוםניירות",

ועודמכתבועודמכתב,לךוכתבתידפים,ותלשתימידות,בכמה
מתה.הייתי ...אחרתמכתב.

עםיחדאותםהשלכתאו ,עמךשמוריםעדייןהארוכיםמכתביהאם
אשרהדקיםהחושיםעונגריח .המשיבסדינינטבעאשר ,גופיריח

 ,נאויןהיהאזשמימכווננים?מיתריםכמונ.שמתנובגופותנמתחו
אותייצרתאתהמחקת.כןואחריבמתנהאותולינתתאתה

שלי.הארסעירלמציאותהפךודמיונךהמטורף, ,הגאוניבדמיונך
אךזרה,מוסיקהנשמתיבגוףשעוררזה"אורפאוס",לךקראתי
כשבפעםפעמים,שלושוקמתימתתיולכןמבטךאתהפניתלאאתה

כמוקדוש,בשילושכמוהיפה.גופיאתהקרבתיגםהשלישית
אהבתיאתכבלובגלות,אניעתהדו.דמגןסמלשלתחתוןמשולש

מחזוריותו.מכללהואאףיצאשביהאשהוגוףבאזיקים,

2 . 
הבוקרארוחתאתלאכולישבנוההם,בבקריםכמוההוא,בבוקר
מעוכהמלוחהגבינהוקוואקרדייסת ,כללבדרךכללה,אשר ,שלנו

והייתיהזית,שמןאתלנסוךהיהתפקידי •אבוקדופלחיעםיחד
אשרהרועדות,בידיךמתבוננתזמןובאותולבברוחבנוסכתו
אתבוחשאתהכיצד ,אותןנושקיםהיושיבהשלחומיםכתמים
משלו.מקצבהיהמשנינואחדלכלבדבש.מלאהכףעםהדייסה
במעגלים ,אניואילוומהירים,קטניםבמעגליםבוחשהייתאתה

כמהעדהכיסא.עלמונחתגםהאחתרגליכשכףואיטיים,רחבים
ובבקריםבלילותתועותשהיואלההרועדות.לידיךמתגעגעתאני

בשמיכתגופיפניאתעטפהדאגהבבוקראךהזהב.יערבתעלותי,
שאנימלמלתיחלום,באמצעבלילההתעוררתיודוקרנית.גסהצמר

הכבישאתחוצהשאניחלמתישאת.ביתרלגופךונצמדתיפוחדת
לפתעיותר.איטייםבצעדיםמאחורימהלךכשאתהביתך,מולאל

חוכךלרגע,עצרתאתהאותי.ודרסהטיסהבמהירותחלפהמכונית
אתוהמשכת ,ממקומןבלוריתקווצותבאצבעותיךמטריד ,בדעתך
כךכל"מהלי:אמרת ,לךסיפרתיכאשרביתך.אלמסלולך
אפוקליפטי.לחזוןהפךזהחלוםההוא,בבוקרלמות?"אתמבקשת

דמותוכמו ,ושוטטתישוטטתי ,עיניעצמתילאשלפניהלילהכל
עינימולהשתנונתוניואשרתשבץ,איזהלפתורניסיתיהמלט.של
כברהבוקר"ארוחתהדלת:מפתןעלביובשהקשתאתההרף.ללא

אתנעצת ,קמתיוכשלאלסדיןמתחתמכווצתשכבתיאנימוכנה",
ומתוכהבמראה,העגולים,הצפוןאגםאישוניואתהבלוריתלובן

תכולות".עינייםעםעוללרוצהלא"לא,זגוגיות:זגוגיות,ניפצת
כמוומתכווצת,הולכתאניכיצדהרגשתיהתכווצה.שליהרחםאז

שלצלליתהוצאתירחמיפיאופלומתוךתלאות"בארץ"עליסה
טויתאתהלמות.רציתיותנועה.קולביהיהלא •שחורעורב

החלללעברגםוקלעת ,מחונןסמיוטיקן ,מיסטיקןכמו ,בשתיקותי
במותאךאלה?"אתאואלהאתעתה, ,להזמין"האםשאלתהצפוף.

לאובטחבאלהחפצתילאהכבויים,הקבועים,ובאישוניגופיקול
ושמה, ...השפתייםשלהכריות,כףשלאחיזהרקביקשתיבאלה.
החמקמקליש ,אצבעותיפרקיטסבמלואסטרתיהשבילבקצה

לישישקיימת,אכןשאנילחוש,רציתיכי .••להעדרשבעולם,
שלהבריאההאינטואיציהביןגבולשמתיבגוף;ותגובהתנועה

חשביה.הפעםזומתתי.למחרתאך ,השיגעוןלביןהתולדה

3 . 
ואבניבקולותיהםמצמצוהסלעששפניהיכן ,מתתיהראשונהבפעם

כדיגדולה,בזלתבאבןדבקתיהאדמה.אתכיסוהכבדיםהדולמנים
השפעמולאלפנינשאתיהתולדה.אםלהטבחיבוקולהתמזגלחוש
אלהושלכתישממנוהלכת,כוכבאחרותרתיהלילהשלהזוהר
מורכןראשעםאליךשבההנבונה,הצמרירית,שלי,הכלבההעפר.

וביוםמתתיההואבלילהלעזרה.לכםקראההיא ,מקופלוזנב
חפציכלאתמצאתיהים,במצולותהאדוםהשמשטבועעםהמחרת,
לאכולחדלתי •ביתךבדלתהותקןחדשומנעולמ~טתיעלמוטלים

-הבאהרומןאתרקמתיכבר ,שבתוכיהכאוסמתוךואךולשתות,
לאכדיוזאתהמשוגעת,הנזירההאם, ,נאויןשללדמותההפכתי
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רקעתיאני'זושאניטענו'המומחיםכאשרגםואמנם,אותך.לאבד
אוותראחרתכיאני'לאזושאנישיגידו'הפצרתי'ובכיתי.ברגלי
חדריי'אלבאתאכןלמותיהשלישיוביום •חדרייבתוךלבד

מתוכוהולידוהשבריריהדקגופיבבראשית,כמוזהאלזהונצמדנו
ואתההלוטוס,עלעליכפריחתלפניך'נפתחתיורדים.ומינחלים
כמהעדהר'אח.דגוףלנשמתוהיינוועוד'עודמימיבתוךטבלת
רפדוניבאשישות,"סמכונימחיי:מותיערשטובשבלעדיךידעתי

תחבקני"וימינולראשיתחתשמאלואני'אהבהחולתכיבתפוחים
לקרואממךביקשתיכיצדוזוכרת,אלהשורותמדקלמתאני-

קסמהרזיבתוךשנתמזגרציתי'השירים;שירמתוךבערבים,לפני
שירלהיותרציתימזאת,יותראךהזו'המופלאההשירהשל

שירימתוךגםיחדיוקראנוכאחד.ורוחניחושנישלך'השירים
גםאותווולדה",שירואתאהבתיכמהעדוילקה.ומריחצלאןפאול

אנשישלבואםלפניהשלישית,מיתתיבוקרבערבלךהקדשתי
המדים.

4 . 

קורכןלאהבה?קורכןגופי,אתהקרבתיהאםגופי,אתהקרבתי
לריקבןקורגופי'אתהקרבתיהאםהקיום?שלאוניםאיןלאכזריות

האגרוף?פהשלהחלולההשתיקהלזעקתהנפש,עינישלהאפל
לחדוריכולתיולאביבגדוהתקינותחזיביתצלעותהתעלפתי.

שתשתההכרה,ללאהכרהשביןרגעים,באותםאודיתיללבי.דיי
הסגולים,משדיישתינקבטני'שלהחלבבשראתשתאכלדמי'את

להיגאל.כךידיועלהזה,לעולםקורכןלהיותרציתיהמלאים:
שמעתיהאשרהספרות,מוסיקתצליליביןולנועלשוברציתי

גוסטבשלרוחועםלהזדייןבאך'שלבפוגותמחלחלתלעיתים
אתעימםולשירהרקוויאםמלאכיביןלשוטואהובי'כפילימאהלו'

11Misere re nobis אךומיוסרת!גדולהאהבהלמעןאותילהקריב , 11
 ?שםהייתהאםאותך'ראיתילא •המשיסריגיעלניגרודמיטיפות

שלהמבורךקולהאתשמעתירקהשותתת,בטנישמתוךזוכרתאני
המתאבדת:דידושלהאריהמלותאתשרהטרויאנוסטטיאנה

/ Death is now a welcome guest/ When I am laid in earth " 
/ May my wrongs create/ No trouble in thy breas t 

" Remember me, but ah! forget my fate 
בכיתיחמש,בתבהיותילראשונה,הזוהאריהאתשמעתי<כאשר
ומלותיהמתקתקתאנינום,נוםנום, ) ..הקסום,יופיהעצבבשל
בלבי:מפמפמותדיקנסוןאמילישל

I felt a Funeral in my Brain/ As all the Heavens were a " 
"-Bell/ And being but a Ear 

האמונהעיקריעםפתורלאשורשיענייןלישישידעתי'תמיד
תרזהמריחכמונזירה,שאנידמיינתיתכופותלעיתים .•החדשה
בסיוןמשוםוזאתנפלתי,לגדולהשעליתילאחראךלמשל,

שםמוזהבת,אאודהעםרוחני'חסד-יופירבנזיר'לפתותתשוקותי
משה.הרשללמרגלותיוקאתרינה,סנטהבמנזרהלבן'במדבר
כמיתרתי.והןבחייהןאלי,שבהישושלהצלובהדמותוזאתלעומת

צלצוליצלובים.קדושהאוקדוששלגלגולהנניאולייודע,מי
חסרהופךוגופיעתיקהתוגהבימעורריםלעולםהכנסיהפעמוני
יצירההלחנתישניםלפנימבחן-התקדשות.לפניכמותנועה,

הצללותשלשפעהשתגעו'ו,"הפעמוניםבשםלהשקראתילפסנתר'
רציתי'שלאמשוםוזאתסיימתיה,לאלעולםאךפעמוניות,
מקוםמאותו-פעמוניותםאתלהשמיעיחדלוהללושהפעמונים
תקעואשרהטיבטים,הנזיריםשללתפילותהאזנתיאףהתקדשות
כשופרות.הארוכותבקרנות

5 • 
מזמוריאתורחבלבןתיקבתוךטמנתי .לחדרייאזשבתילא

בביתחדרושכרתיזלדה,שיריואתהחותמותשבעתאתתהילים,
מבואנוסהעשיריםדודימשוםשמואתזכרתילים.צפהאשרמלון

גדולהדירהקנואףהםזה.במקוםלשהותנוהגיםשהיואיידס,
לדמותההפכתיהלילבחצותמעולם.בהדרולאאךבתל-אביב,

מפוחדתדמותנאוין'כמובכיתי'שחרועםהתפלצתאםעיןשל
אךהמרובכיישבתוכיהקדמוןהנחשלחישותאבללך'זקוקהאשר

אשרהמוקלטבקולךמרפאלמצואניסיתיההקלטה.בסרטהוטבעו
שרקטייפוןסערתכמוהתרחש,לאדברכמורגוע,כךכלנשמע
מקוםבאותוהניחהאותךואילומערבוליותהתוךאלסחפהאותי
שעותמולומתתיאשרהמרקעמקרןלידהכתיבה,שולחןליד

ובראשיזובתוךזושלנוהשלובותבידייםנוחםמצאתיאךארוכות,
שניתןככלאושרשלטיפותלגמתי-הנרדמיםחלציךביןנחאשר
המלכהשבתמאכליהכנתהאהבה:ממקוראליךבאתיכיהיה,

אמן,הן,אחרישתאמר.הקפדתיאשרהנרותהדלקתוטקסהצנועים,
באוראחד'לאדםהביתאתלמלאשאווההשופע,לנקבימראההיו

ואמךילדתךאהובתך'רעייתך'להיותרציתיאינסופי.נתינה
התהוםבוראלבחוזקהאותיהטיל~דובותיךאופלאךהמתוקנת,

שיצרתהדמותאתושנאתואהבת,ושנאתברחתאזואתהונפלתי!
בי'הברבובתשלי'המריונטהגוףכיצדחשתיואני-דמיונךבמו

נותר'לביורקעבר'לכלמתפזריםואבריהמטה,מטהצונחת
בבוקרמילין.אלפיבעומקהקרקעיתעלמונחוחם,שותתפועם,
בעינייוהבטתיליפול'המטגופיעלסגולהמשיכותונתשמתי

אודם.וסגולותעגולותהפכוכמהעדלזרה,לישהיוהמפוחדות
אבלבא,לאהואאךבמהרה,לבואותיק/',שהבטיחל/וידידטלפנתי

לבואם.שמחתיאכןהזוובפעםבמקומו'ובאוהזדרזוהמדיםאנשי
התנצלתיואניהדקה,לכותונתמתחתהערוםגופיאתסקרוהם

ושניהםשערי'ואתגופיאתרחצתי .שימתינווביקשתיבמבוכה

אשרהוורודים,הפרחיםעםשלי'השחורההמעטפתשמלתאתרכסו
וזאתבשחור'כולהמלתחתיאתלמענךצבעתיבשבילך:קניתיה

כיצדהה .יחידתךחולצתךשלהשחורהמשיבתוךלהתמזגכדי
בלוריתךבלובןהסדוקות,בשפתיךהרועדות,ידיךבכפותגרפת

אודיתיכמהעדולחה,שחורהמשיכותונתגופי'אתובזיעתך
אוויתיהדקים.נימייבתוךיטמערחמי'לדפנותידבקשזרעך
אותךלעשותאודיתימחדש,ותיוולדכעוברלספינתישתשוב
נפלההמשוגעת,הקדושה,נאזין'ודמותכשלו'נוחותיאךמאושר'
אתתמצאואםירושלים,בנותאתכן(//השבעתיתחתיהוקרסה
שהאנשיםהאמנתיבתום ,)//ינאאהבהשחולתלו'תגידומהדודי'

הםמייסורי'אותילגאולמנתעלבאוהנעימיםהפניםעםבמדים
תשלומים.בענייניבידיסייעווגםוהרחב,הלבןתיקיאתנשאו

סגולובאודםאסוףכשיער-דבשדקה,כגבירהלפניהם,התהלכתי
אלסוף,סוףאותי'שמסיעיםהאמנתיבתוםהשפתיים.עלמרוח
המרפא.בית

43 
 ' 96יוני



 1:~ו
6 . 

רועדתסיגריהעםרחבהואשהמראהנעיםגברלחקירה!הועמדתי
בעיניי-גופישהבחיןהגברלשבת.אותיהזמינוהאצבעותבין

"חקירהשגרתית".חקירהרק//שזואותי,הרגיעהמפוחדות

ענתההרחבההאשהמה?""לשםבלחש,מלמלתישגרתית?",
מרשלברכבונזקגרימתעלנגדךתלונה"הוגשהוביובש:בקיצור

רוגעאחרוחיפשתישאלה,בסימןאליו,ממנהמבטיאתהפניתי ".ק
כתבזהשאין ,להרגיענישובוניסהבראשוהנהןהואאך ,פניו

משליעדותכתבאףלמסורובידי ,בלבדתלונההגשתאלאהאשמה
אוהבתשאני ,למסוריכולתיעדותכתבאיזהמשלי?עדותכתב-

כתביוכלאתתשוקה,בתוגה,ושקראתיהמתלונן,ק.מראת
וכשנעלםיומניו.דפיאתהים,ריחבאששורף,גםאותווראיתי
וטומנתמכתביםועודעודלוכותבתושאניאנה?עדאחריו,תרתי
נתחילבואיטוב,"נואמר:החוקרשלו?הדוארבתיבתאותם

אחר.נקידףותלשהדףאתקימטעיניו,השפילמהתחלה",
בניסיוןענהכמובן", ,שלך"מההתחלהשאלתי.התחלה?'/,"מאיזו

צרותאתהאפוקליפסה,חלום-חזוןאתלפניושטחתילדרבנני:
שלושואתהעוברים,שלכתואתהשלכת,עובריאתהאהבה,
מאומה,זכרתילאשאל.ביניהן?",קרהמהביניהן,"ומהמיתרתי.

המתלונן,שללדירתופנימית"ממחלקהאותיהובילושרגליירק
שםנתתיוגםוילקהמריחשלהאהובשירואתלוהקדשתישם

עלשחרטתיהכתובתואת"רפאל"(רפאני-אל>נולדשטרם ,לבני
אתלהפוךרציתיואוזיריס.איזיסשלמצריבתבליטכיסיתיהדלת
שלי.חיתהלאשמעולםהזו,הדירהאתלביתי.חם.לקןהדירה
שלמותהלאחר ,בןהקורלאחר ,החורבןלאחרעתה,שדווקאקיויתי
האיבהמתוךואולי ,הסבלעומקמתוךנפשותינותתחברנה ,נאוין

הערמהדרךרקהסתמנהק.מרשלנוכחותואךהאהבה.תעלהגם
שמצאווהרתיעה,הפחדאתחשתידרכןאשרתלונה,עלתלונהשל
ואזכרסתן.בנדיטאיזהבחיקגעוואלד!אף,ונוחםמפלטלהם

אניזו ,"הלושם.ללא"אני"אותולמען ,לצעמיגםלחשושהתחלתי
ביניהן?",קרהמה ,ביניהן"ומה •...עניתאני?",זאת"מימדברת".

לדלותניסיתי-וגוברתהולכתכה'במבו ,שאלתועלהחוקרשב
ודרךהצעירהאסטרונאוטשלדבריודרך ,עצמיעלדעת

אודותעלהאמתאתחקרתיהקרובים:ידידיישלמחשבותיהם
נפלתישלו",והאמתאחד"כל ,נדלופירשלביטויוכדרךאךעצמי!

באוסףלדבוקהחלטתילבסוף ,כךומשוםהשונות,הגירסאותבין
ההשוואה!עקרוןמשוםרקוזאתהאסטרונאוט,שלהמגווניםדיווחיו
"זהאמרה:היאכךוגנטיקה",זיכרוןשלדיסקטאוטומטי,"מוח
זוהיהכרה,ללאהכרהביןשרוישהיהבעת ,דוביאתלימזכיר
בריאתתופעתמולאלכבודיראתחשתי-הדמדומים"תקופת
מתוךפועלהואשוניםבמצביםאך ,גופילכאורהשהואהגוףמנגנון

-התתזההאםבמודע.לימוכרותלאבתחבולות ,עצמיותוכוח
למלחמתיוצאוהוא ,יותרעתיקהיגיוןלידינאסףאשרמודע,

בעל"אניאומודע""אניהמשפטשלתקפותומה ,כןאםהישרדות.
טענהוהיאהמבולבליםבדבריקצההרחבההאשהעצמית"?תודעה
דיאלקטית.במתודהכמומכחישה,מכןולאחרדבראומרתשאני
להעניתילמחלוקת,הנתונהבאישיותיהטמוןקסם,בקודנגעהכמו

אבריירמחבכלהגליאניתאנישאכןובהחלטיות,משמחתבנימה
כשטיחהיאהרוח"של"הפנומנולוגיהושהמסה ,עצמותיומוח

מפרכיםנפתוליהאשרהארוכה,מהחקירהעייפההחוקרת •לרוחי
לההיהלאגםוכברחד-משמעית,מסקנהלידימתאגדיםובלתי
המשתתפיםכלאתחונקשלי,וגםשלההסיגריותשעשןאכפת,
(לכאורה>מנת,עלמהלזמןהסתלקהוהיאהצנועהחקירותבחדר

אליודיברזהמרווחניצלהמראהנעיםהחוקרגופה.אתלשחרר
בעולםחסריםושלאועדינה,יפהבחורהשאני ,אפטרופוסיברוך
בשובבות,אמרלמשל",ותי.אקחי"הנה,בי:יתאהבואשרגברים
מסוים,בעצבמהולהבכנותלועניתינחמד",באמת"אתה

ולאחר .מאצבעותיואחתאתהידקהאשרהזהבבטבעתוהתבוננתי
בפרטימודהאנישאכןלחתום, ,רוךבאותו ,ליהציעקלהפאוזה

פליליהלאעבריבגיןאזוכה,ממילאשהרילי:המיוחסיםהתלונה
לנוישהרילכך"סימוכיןבתוכו:נתונהשאניהאהבה,משברובגין
היהלאהטבעשבדרךנזקיםעלגם"מודה"חתמתיומעבר".מעל

 ,התחתוןעולםמסעדתאישידיעלהוצעולבטח(אלהלבצעםבכוחי
 ,לעצמיאמרתימלכודת,לתוךנפלתיהרוק>.אתובלעתי ,הרהרתי
לאאשרבמהרה,הגיעוהמדיםאנשיכיצד ,בזכרוניעלוותמונות
מרומהמכווצת,המשיסדיניעלישבתיכלל.בדרךאותםמאפיינת

שאניזה,מיהופחדתי.ולהם!לומהולהם?לימהתדהמה:ומוכת
שאני ,מבוגרנעראותוזה,מיהוכמוות,עזהאהבהלומייחדת
רגעייכלאתוקושרתשלוהשחורהבמאגיהשבויה ,בקסמיושבויה

אושרשלהקטנותהלגימותאת ,ביכוחיעודכלמשמרת,בדמותו:
רגעיעלמתגבריםאךהגעגועיםייסוריהןנותרו?אשר

גמרתעתהשזה ,דמיונךיצירפרי ,נאויןלאותהואויההתקרבות.
כוונתיאותה","להרוגאומרת(כשאנילהדרגה?אףבלבך

אנה,עדהתבוננת,אתהעצמה)אתהורגתהיאכיצדכלהתבונן
שתיקה.סודעלושמרתהתבוננתאתה?אנה

.ד

אותיהעלהכןואחרישתיהליהציעהחוקרהסתיימה.החקירה
 ,המעמדמעצםרעדוידייאצבעות.טביעתנטילתלשםקומה,
הטבעתילי.יאונהלאשדבראותי,הרגיעוהנוטלעםיחדוהחוקר

והשתומם:לרגעידיאתנטלוהנוטלוהדביקהכההבחומרידייאת
פרצתישקופות".כךכללך,ישועדינותדקותאצבעות"איזה
החוקר.אתהנוטלבלחששאלחשודה?"היא"במהבבכי.
החברשלבמכוניתהמגביםועיקוםמהצמיגיםאווירהוצאת"על

היהיכוללאלמענה,באמת,נובחזרה.לנוטלהחוקרלחששלה",
כי ,הגבתילאכללואני ,הנוטלקולוהריםהעניין?!"עללוותר

אתלכרבל ,בחיקךראשיאתלהניחרקרגעים,באותםהתגעגעתי
חום-בתוךחתולכמוולנמנם ,חלציךלרוחב ,תמידכמו ,רגליי
שוטריםעל ,הכושלהתסריטאתלמחוקחפצתי •גופךלחות

מתוךלקולךלהאזיןהשקטים,שישיערבילאותםולשובוגנבים,
תהילים.מזמורימתוךהישימון","ארץ

8 • 

מתמשךאפוס ,שירהםשחייהרואית,דמותשאניעליאומריםחברי
מעצר!לביתנשלחתיהמרירה:מולאלנוחותידלו ,כךאוכךאם-

9 • 
הללועצירים,כמהבתוכהשהיולניידתאותיליוושוטריםשני

אותםהושיבווגםאזיקיםהושמוועליהםורצח,גנינהעלהואשמו
האחורית,לדלתבסמוךישבתיזאנ:ו,לעומתאניסורגים.מאחורי
 ,צעירשוטרישבממולישאת. 'ביתרוהרחבהלבןלתיקיונצמדתי

 ,לואמרתיטוב",בחור"אתההנסיעה:כללאורךאליחייךאשר
בחיוךענהזה",אתאוהב"אנישוטר?"להיותדווקאבחרת"מדוע
זאת,למרותאךבהנדסה,תוארלימודילמעשה, ,"סיימתי ,ילדותי
משאריותרגבוההמשכורתיגםלכךואיבמשטרהלעבודהעדפתי

זההואאנייודעת,"אתאמר:קלה,דממהלאחרלמקצוע".חברי
אותושהתקפתטעןהואחברך.שלבביתוהנעולההדלתאתשפרץ

ניכראך ,שאלאמנםנכון?"זהכל ,בדירתולמהפיכהגרמתוגם
אותו.שיעשעהגםאכןזושמעשיההכבושים,חיוכיופיעלהיה,

מה ,ומפוחדמבוהלדינראה"הואלעברי:פנה ,חיוךפרץומתוך
חיפשתיהאמנםשלך".האבאהרילהיותיכולהואהה, ,לועשית

 ...אבא'להינקותי.אברוחני.אבהמושלם?האבדמותאתבדמותך
עולמךשבתוך ,בדרכואחדכל ,ידענושנינואך .אולילא! ...כן ,כן

ליאיןעתהאמך.שלגילגולהיאהצלובהנאויןדמותאניהייתי.
בביתאולי,יושב,זה?ברגעאתההיכן-לאן? •..בדרכיואנישם.
חופןלרגע, ,לבךבתוךומגלהותיקה,ידידהבחברתהים,לידקפה
עלישובהמיוחדת,סיבהשוםללאשתמיד·נשארת,לזאתחיבהשל

עדייןאניכילכעוס,מסוגלתאינניכעת,גםואנימרוחקת.הכיסא.
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שלמעלהבתום,ומאמינהשםאחרהתרהפעוטה,אשה,אניאוהבת.
ליגלהרפאל?אתההיכןאךעלי'שומראשרמכונףמלאךמרחף
והואחסד'שלרגעליגלהשניה.לחלקיקולוההסתרמתוךפניך

לתמיד'למות,מוכנהאהיהואז ...השלוותהיפות,בפניךלהתבונן
הזה.והשלםהנפלאהזיכרוןעם

10 . 
ברזל'שערדרךנכנסההניידתאבו-כביר!לאנו,הבאיםברוכים

בנייןמולאלעומדתאותיומצאתיכניסתה,עםמידנסגראשר
בלביאמרתיהעולם",לסוףהגעתיזה,"זהודהוי.חקיבצבעבטון

תיקיאתלשאתהתנדבהצעירהשוטרבכאב.הרוקאתובלעתי
אלה,ברגעיםהפך'הואבנאמנות,אךבזהירותצעדיואחרועקבתי

צריםמעבריםלאורךסהרורית,הליכהלאחרולמבצר.י.למשענתי
קציןהקבלה.למשרדהגענולחים,בטוןמסדרונותולאורךואפלים
ומלוויכלשהי'רפואיתמבעיהסובלתאניהאםשאל'הקבלה
לפניזההחוליםמביתשהשתחררתילו'ענהבמבוכתישהבחין
אלמידאותילהוליךהורההקצין'זאתוכששמעבלבד'יומיים
טריסידשלכשריחתלולות,במדרגותעלינוהמעצר.ביתחובש
אותנוקיבלהואמשנתו.החובשאתוהערנועלייתנואתמלווה
בניידותי'עלעלמקיציםשלובדממהקצרים,ובמכנסייםבגופיה
סיכון~שוםלקחתמוכןלא"אניקבע:בחטף,אותיסקרשגםולאחר

לפתע ," ..נפשי,ובכללוהןרפואיהןלמעקבזקוקההיאלהערכתי
תקיף,בטוןמלוויאלופנהלכאן?"אותהשלחו"כיצדהתכעס,
לאחרפסיכיאטרית!דעתחוותוגםרפואיאישורלושימציאווביקש
הצעירמלוויהפרגו.דמאחוריחדרואלושבקםקביעתו'אתשסיים
המשטרהלמטהשבנולפנינו",ארוךלילה"עודלעומתי:נאנח
באולםספסל'עלדומםישבתי .חדריואתמילאלילהמשמרתוצוות

שרכשמאנגליהצעירבזוגהלילה:בעציריוהתבוננתיההמתנה,
בשתימזויף,אשראיכרטיסבאמצעותוזאתמצרכים,שלשפע

שללעברםוצחקקובידידישבואשררוסיתדוברותבנות-ליווי
במעטעימי'לשוחחיסרבגםהן .ויצאושנכנסובמדיםהגברים
קודיאתלפענחגםניסיתילהבינה.השכלתישלאעילגת,עברית
וזאתעסיסיות,בקללותלהתנצחהירכהאשרהצוות,שלשפתם
שוטרשללעברולפזולאףוהרביתיהלילי'מההרואיכחלקכנראה,
פעםומדיבי'מבטואתקבעאשרחתול'מבטעינייבעלתמיר'
לוייתעבואבילאכול'ליהציעהואיותר'מאוחר .חייךגםופעם

עםאלישברב,לאזמןאחריכ-הן.הבינה,שהואכתףבהגבהת
אלה"אכלי'בחיוך:והפטירופילפליצהבהבבאורזעמוסהצלחה

 ,"הצלחתאלהמחבתמןישרצלקה,מראםשלהטעימיםתבשיליה
בו-זמנית,אךלאדיבותו'כמחווהוזאתאוכלת,עצמיעשיתי

אתלבלותהחליטאשרמאנגליה,המוזרהזוגאתלסקורהמשכתי
חשוףישבשביניהםהזוגבןמעצר.בביתבארץ,האחרוניםימיו

אליוחייךהעירומותרגליובאצבעותוטופףהשזוף,העליון,בגופו
מטאבה"חזרנוקוקני'בסלנגאליפנה ,"ןכ"נבוכה:גבהבהרמת

התהלכהזאת,לעומת ,זוגתובת ," Oh, what a shit ",פישלנוואז
גבריתפלנלחולצתברישולמונחתכתפיהכשעלואנה,אנהבאולם

שעסקצוות,אישהכבדים.מנעליואתגםנעלהוהיאוחורפית,
לסתוםוביקשוהאנגליאלפנההזוג,בנישלבניירותיוזמןבאותו

סוףהופרעה,שזועדבאולם,השתררהמעיקהשתיקההפה.את
שכללהמצרכים,שפעעםשבואשרצוות,אנשישניידיעלסוף,
משובח,וודקהבקבוקנשיים,פריםערך'יקרשעוןהשאר:בין

כלשוקולדים,ומבחרלשיערשמפוקונדומים,שלמגוונותחבילות
הים.לידתל-אביבית,באכסניההזוג,בנישלבחדרםנמצאזה

השחותעלימעיקההיכןידעתילאכבראלה,כגוןאפס,בשעות
תהומייםבגעגועיםהספוגיםחדרייבתוךשםאובמטה,כ~ןיותר'

בכירה,בדרגהקציןלאולםנכנסיותר,מאוחרמרק.המתלונן.אל
לאכאן'נמצאתעדייןאת"נו'אותי:וסקרמשקפיים,עםממולא,
עניתיולכןועצינמוךהיה"קולוחח?! ,'המעצרבביתאותךרוצים

להימצא,צריכההייתילאש"כנראחבלחש,אךביובש,להתרסתו

מאנשיאחדאלופנהמתשובתיהתעלםהואאךשם",ולאכאןלא
רפואיתלבדיקההלילהעודאותישישלחועליו'ופקדהצוות

ונפשית!

11 . 
בחוברותהבטתיבגופי.חילחלזיכרוןעצברעדלשם.הגעתי

מעייןמברסלב,נחמןחרבשלדבריומתוךהכילואשרהמקוצרות,
בנפשם.הסובליםהחוליםלמעןהניחוםשםמרפא,מלותזכים,מים
עניתיואניובגדים,ללבניםזקוקהאניאםושאלת,טילפנתאתה
ימים,כמהעודשםשאשההשמוטבלשכנעני'ניסיתומת.קרבקול
ידעתיכמהעדאז,למעמסה).אולך,(הייתיהתחזקמנתעל

לגעתבמקוםאבוי.אך-אתהורקאתהזהלחוליישהתרופה
מבטםאתאיבדואשרבחולים,התבוננתיאצבעותיך'בכריות
כאח.דומטאפיסיאיוםסודעלשמרוכמושתיקה,קשרעלושמרו

דברעללהתוודותכדיהמחרת,לבוקרעינייםבכלירןהמתנתי
חלילה;אלי(התבואמטה.מרולפנימעלהמרלפניבעצמי!חטאי

:י ..ןיא .../ואניהלילהכאורפניךחיווריםאלי;כחולכהושערך
יראתיך>

~ 

A, 
~-' -_j 

J, 
r--1 

-

12 . 
כמעטכבר"מם,חדרה.אלהרופאהאותיהזמינהרוסיבמבטא
נאנחהוהיאהקירעלתלוישעוןגיליתיכאשרמילמלתי'חצות",

ודיברתי'דיברתיואנישאלה.עלשאלהשאלהכןואחריבהסכמה,
אתדיברתי'שליוהטחולקיבתיאתדיברתי'הדקיםנימיימלואאת

לדברגםרציתידיברתי'טבוריחתכיאתדיברתי'הפגועותריאותי
שלשרוךאךלעולם,באתישעימההצעקהאתשבתוכי'הצעקהאת

החלו ,נענווכשלאהנעולה,הדלתמאחורירוחבקוצרהמתיןחולים
דלתהמאחורימהמתרחשהתעלמההיאבאלימות.לדפוקאף

משעהיותרוכעבורלתנועותיוחןלדבריהןרב,בקשבוהאזינה
מודעתבעצמךשאתכפיקיומי'משברבתוךנתונהאכן"אתאמרח:

חה, ...לתמיכה""וזקוקהבלחבלה,בלה, ..•חולה"אינךאךלכך'
כוחותילדתיכברבתוכיאבללשכנעה,אמנםניסיתי ...חחחה,

 • .המצערלקראתנוספים

הבאליוןגבהמשך ~
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 21-+מעמ'+-המשך
מןבולהתבונןמנסהאיננוהואהארץ.
מנסהאלאלרגע,כאורחאוכמספרהחוץ

מבפנים,הביןהואמבפנים.בולהתבונן
חווייתאתהמומתים""אחיוחיוכיצד

ההתחדשותאתהחרדה,אתההישרדות,

 •העברנטלואת
 ,יכולאינוהארץשילידחוויותאלה

שליצירתואבל •ולהבין,להפניםכביכול
לכנותשאפשרמשהושישמוכיחה,גורי
יהודיקולקטיבאותושלמודעבלתיאותו
לחייםהמאפשרכזהמוגדר:בלתי

 ,מורדיאתלהבין ,לגורישהפך ,גורפינקל
אינהשהישרדותונויברג,מרדכיהוא

הוא ,רוביואתחדשיםחייםלומעניקה
בציפורנייםלהישדדהנאבקקראוס,ראובן

 •ולשדודלרמותכךלשםומוכןובאגרופים
אבלחדשים,עבריםשלאינןהדמויותשתי
לרדתמסוגלחדשהעבריפלא,זהראה
 •דעתם.לסוף

הערות

 ,) 10,9,61 (ירושלים""משפסהרשימהמתוך • 1

עמ' , 1962הזכוכית"תאכ"מולשהתפרסמה
249 , 

 , 1995ממהדורתציסוסים • 2

לעובדהכלשהיסמליתמשמעותלייחסאפשר • 3
גרסכןכאותה ,גרסיהואהגיבורהששם

(והיאהתמימההגרמניותשללסמלשהפכה
היאגרסיפאוסס).במחזהגיחהשלגיבורתו

אתלמצואשקיווהדובי,שלהצלהעוגןמעין
שזכרהעוזרת.אתדקוגילהמשפחתובני

היאהעולם:מלחמתשלפניהימיםמןאותה
המפיח ,המתנכרהגוייבעולםהחיוביהצד

 •להישדדהמצליחבשודדכלשהיתקווה

 39-+מעמ'+-המשך

אתמולעדאשרהסביבהכלפיניכורשל
היאוהיוםומוכרתידועהשהיאנדמההיה

אוהשתבשמשהוכאילוומביכה,בוכרית
 ,מאודבסיסימשהו ,נשבראפילואולי
הצפוןעלבמצפןהמצביעההמחטכאילו
וכלמפסיקה,אינהושוב ,להסתחררהחלה
איתה.מסתחררומוצקיציבשהיהמה

מתחילכאןהנה:קורס.ולבסוף
מתחילכאןהנה:האקזיסטנציאליזם.

בתחושותמתחיליםהם •האבסורד
וההרסהניכורהישע,חוסרהמבוכה,

הקיוםלצונילהיצמדבצורךסביב.הסוגרים
אפילואולי ,לשרודכדיבסיסייםהיותר

השישיםשנותסיפורתכךומתוךלהחלץ.
שהלךאוריעלולכתובלהמשיךמסרבת
 11עופרת"כדורבלבו"נושאוהואבשדות

שנותסיפורתכיהים.מןשבאאליקעלאו
הפלמ"ח,דורלסיפורתבניגודהשישים,

אללמעלה,עיניהאתנושאתאינהכבר
אלאהמשלט,בראשהמתנוססהדגל
ולהתבוינןהמבטאתלהסבבוחרת ,להפך
שנשארואלהשלסיפורםאתלספרלמטה,
שאחזואלהלאספיח,שלתקןעל ,מאחור
אלהאלאהחזית,אלוהסתערובסטן

שהסתופפוהמחנה,בסוףשהזדנבו

המעופרים,האפורים,הנשכחים,בירכתיים

ומצלילהמנצחיםמצהלתהרחק
המוסכים.סככותבצלהמצילתיים,

הזדמנותנתנההשישיםשנותסיפורת

אלה ,עוזעמוסשלוזריםללראשונה
התכלתאורתחתוהנמקיםהקמלים

א.ב.שלולדחוייםלנידחיםהמלובנת,
 ,אפלפלדשלהדמויותלדמויותיהושע,

בשוליים,המדשדשותוהעקרות,העקורות
חלקייחיתקווה.ואבודותדרךאובדות
חורגיםאחיםהכלים,אלהנחבאיםעימכם:
בסופח.כנעןלכובשי

עלחושביםוכאשרבסיפורת.כךובכן:
ועלהשישיםבשנותהעבריתהשירה
אבירן ,עמיחי ,זךשלהאסתטיתהבשורה
בשנותשפילסה"לקראת"וחבורת

שירתשלהאסתטיתהמסילהאתהחמישים

עלחושביםכאשרהשישים,שנות
שלהסלידהאפילואוליאוההסתייגות,

והחדרמהחודהשישיםשנותשירת

להםשקדמוהמודליםשלהפואטיים
אורימכךפחותולא(שלונסקי·אלתרמן

ידיעלוהודחשנדחהגרינברגצבי
נימוקיםשלמכוחםשלונסקי·אלתרמן

מחשגבאידיאולוגיים·פוליטיים>,

והענפההעמוסהמהסימבוליססיקההמתנוסס,
הגורףמהריתמוס ,הלשוןמגודשלעייפה,
"פרוסית"במשמעתהמפוסלוהסוחף

בדייקנותהנשזרתמהחריזהממושטות,

מחמתכיזוכריםוכאשרמד-זווית,של
מודליםמאותםוההסתייגותהסלידה

"לקראת"וחבורתזךפוניםאסתטיים
השישים>שנותמשוררי(ובעקבותיהם

בקפידה,ומטפחים ,ההפוךהפואטילקוטב
"דלותאתגדולהובכוונהבדבקות
פשטותבשירה,נשאףכמודלהחומר"
וברובדחתמטיקחבמישור ,בלשון
הלאהנשכח, ,השוליהדגשת ,התחביר

זה ,החסוי ,הסמוי ,החסוילכאורה,חשוב
השגורזווית,לקרןונדחקשמודח

הפעוטקיומםשגרתמשימוש,והמשופשף

עלחושביםכאשר--הקטניםהפכיםשל
אלה,כלאתזוכריםוכאשראלהכל

היאוהדוקהקולעתכמהעדמתחוור
שלהעבריתהשירהשביןההשקהנקודת
שלהעבריתהסיפורתלביןהשישים.שנות
למרותהשוני.למרותהשישים.שנות

השארביןמונעיםששניהםההבדל.
 •חז'אנריברובדוחזוייםטבעייםמפערים
והחברההתרבותכמוהעברית,השירה

למתרחשרקלאמגיבות ,בכללןהעברית
שמתחולללמהאףאלאהמקומיתבמסגרת
האמורה,הבחינהמןלאוקיאנוס.מעבר
אכןהואישכון"לבדד"עםהמקראיהביטוי
הצדמןאךלשונית,מבחינהלבשובח

שחיהכפיכיוםמופרךהואהמציאותי

לכלהוטבע.הואבהבעתאףמופרך
נביאישללבמשאלתביטאהואהיותר
העםביןחדדישדיאלוגהחששמחמתהזעם

"נדידה"וידרבןיעודדשכניולבין
רצויות(ולאזרותהשפעותשלו"חגירח"
לטריטוריההנבואית>התצפיתמנקודת

מהבדיוקוזההעם.של·דתיתהתרבותית
קללקרות.שממשיךמהבדיוקוזהשקרח.
הפעריםמתגמדיםבההמודרנית,בעת ,וחומר

התקשורת,חידושימשוםגרפיםוהגיא

בלחיצתלחלוטיןונמחקיםנמחיםובעצם
 •כפתור.

הקרובבגליוןיופיעהמאמרשלחשכיחציו

הערות

1. Jay Parini. The Columbia History of 
,. American Poetry. Columbia VP 
. N.Y., 1993; Alex Preminger, ed 

Princeton Encyclopedia of Poetry and 
1974 ,. Poetics. Princeton UP., N.T 

. 236 . 1965 1), p ( 
2. T.S. ELiot. "A Dialogue On Romantic 

: Poetry". in his: Selected Essays 
,. 1917-1932. Harcourt, Brace., N.Y 

. 31-45 . 1932, pp 
זך".נתןשלבשידתואורך"חתך .ויזלסירמאיר • 3

עודחשוב , 409עמ' ,) 1980 ( 10חוב' ,קריאהסימן

המשורריםשלהפואטיתפעילותםאתלהדגיש
מצוינת(בסוגרייםהחמישיםשנותבראשיתהבאים

הללע.הראשון>:שידיהםספרלאוריצאבההשנה
נתן ,) 1951 (שדהפנחס ,) 1950 (כדמיט. ,) 1950 (

כתיבתםאף ,) 1953 (רביןעוזר ,) 1951 (יונתן

החדש""המהלךאתספקבלאוכבשהסללההשירית
שלונסקאית·אלתרמנית.הכתרבאסתטיקה

 , 413עמ'שם, ,ויזלטירמאיר . 4

ראשוניותמערכותבין"היחסיםאבן·זוהר.איתמר , 5

חוב'הספרות.הספרות",שלברב·המערכתומשניות
 , 49 • 45עמ' ,) 1974 ( 17

6. Jay Parini ed. The Columbia History of 
. 303 . American History. p 

7. Donald Barlow Stanffer. A Short History of 
. American Poetry. E. P. Dutton, N.J., P 

. . 257 
. 258 . 8. Donald Barlow Stanffer. ibid, p 

ספרייתהעברית.בסיפורתחדשגלשק.דגרשון , 9
 , 1971תל·אביב,הפועלים,

עמ'שלמחרת,והבוקרחיזעהחירבתגוץ.נורית , 10
 ,ועוד , 138 , 111

כוכביםבתוך:השלישית","האםאלתרמן.נתן , 11
עמ'תשכ"ז,תל·אביב,המאוחד,הקיבוץכחון.
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 41-+מעמ'+-המשך
אפודיקסיים".או"קזואיססייםהםשמות

המליםצמדעלבמיוחדיוצאבןשלקצפו
השערוריהעומקעלחישבו ••• "-הללו

 ,האלוהיהמופלא,התנ"ךהרוחנית:
שללזנותאצלנואותומורידים ,העברי

או ,קזואיססימגעילים.יובשנייםמינוחים
בסרחאינניכאשר-פיחס"אפודיקסי?

לעצמוולבררלבדוקסרחגםאםכלל
לאמקוםמכללקוראיופשרם.אתלפחות,
מובנםאתהסביר

הגדול.כעסוסיבתואת

רנרדניקיםלירוינעורת .,
מעריב",ב"תרבותהמתפרסם ,אחרבראיון

מנחםתוקף ,הספרשבועלקראתכןגם
לנקובמבליבןמנחםאתבעקיפיןפרי

שאנחנוחושב"אני~די:אומרבשמו.

היהשלאתרבותישפלשלבעיצומו
בספרותשהצורךנראהכרגע ..•כמוהו

שישומהביקורת,כמעסאיןנעלם.סובה
גדולמקומוןכוחו.אתלחלוסיןאיבד
קוראשאינושמודהמבקרבקביעותמעסיק

בגללרקכותב,הואשעליהםהספריםאת
פרובוקטיבי".שהוא

כמעססבורפריגםלבן,ק'שרבליאבל
ממשאינם ' 96מודלשהסופריםכמוהו

תמליליםמעבדלושישמישכלסופרים,
 ,ספרהיוםלהוציאמדיושקלסופרנעשה
שלסוגאלאספרות,ממשלאזהאבל

לבקשת •מיסחורמזהגרועאובידור
משיב:הואהאבחנהאתלחדדהמראיינת

שאתהאשהעםסקסביןההבדלכמו"זה
מההיוםליווי.נערתעםלסקסאוהב

רובהםוכאלה ,,;ילנערותזהששולס
הארץ".שלהמכררביברשימתהספרים

מדברילאמהמצב,כללמוסדרשאינומי
פסח,חייםהוא ,פרימדבריולאמירון
ו"בזמורהכיוםב"כתר"המקורספריעורך

גםהוארבהבמידהאשר ,כןלפניביתן"
השמותלמגלההנחשבפסח, •מחוללו
<לזכותוהאחרוניםבעשוריםהגדול
עיריתבלום,קססלשלשמותיהםנזקפים
 ,אמירגפי ,ויילעוזיקרת,אתגר ,ליגור

מגלהואחרים>סמיסשוהם ,סובלייש

הואכי ) 31.5.96 (תל·אביב"ל"זמן
עלהנערמיםכתבי·יד-600כעםמתמודד
לשנהבממוצעדולההואמתוכם ,שולחנו

כלשוןמהם,ועושהחדשיםכשרובותשני
מסכמתכךהנה"סלבריסאים".העיתון,
"פסחעמדתו:את ,ארילבשיריהכתבת,

מיניבכלנזכרכשהואמתרגזממש
היאכבדהשספרותשחושביםנודניקים

הוא'בולשיס'לא.קלהוספרותאיכותית
מודלשנים,מאותבמשךלזה.קורא

שנכתבמההיהעבריתבספרותהכתיבה

עברית.דיברולאפשוסאנשיםכי ,בעבר
שומעים".שאנשיםהלשוןהואהמודלהיום

הביתשחרבנירםה.

אומר-משיחנולדהביתשחרבביום
ביוםעולמועליושחרבמיכלחזייל.מאמר

לשנתתקווהיאבדאל ,' 96הבחירות
2000 • • 

 2-+מעמ'+-המשך
במצוקה.לאנשיםגםביסחוןרשתלפרושהיודעתמדינהרווחה,

שהנהתקווההעלתהגשר,לוי,דודמפלגתשלהופעתהלכן,
אתהמירלוידודאבלכה,עדחסרהשחיתהמפלגהקמה

האתניתהאחדותאתוניצל ,מיניסטריאליבכיסאהאידיאולוגיה
מצביעיהצביעוגםכךואגב,ש"ס,מנהיגיעשוכךמצביעיו.של

קולותיותרקיבלפרסהגולןברמתלדוגמה:העבודה.מפלגת
הצבעההצביעובחלקם, ,הגולןרמתיישבימתכילמהו .יהומנתב

תרבותייםממקורותבאיםמהםניכרחלקפוליסית.ולאתרבותית
פרס,הצביעוהם .המאוחדהקיבוץבעיקרהעבודה,גתמפלשל

אמתשלוםתמורתהגולןמרמתלרדתמוכןשפרסשידעולמרות
לרדת.לאמבסיחונתניהו

לעסוקהמקוםזהשאיןועמוקיםרביםשורשיםהזאתלאנומליה

אחלהשאיןמרתקתתופעהעללהצביערקחיתההכוונהבהם,
מפלגהשתקוםחשובכהלכןהנאורות.אירופהבמדינותורע

רקלאהיכולת,למעוסירדיקליתבצורהשתדאגמפלגהחברתית.
תרבותית.מבחינהגםאלאכלכלית,מבחינה
ראששלהמלוכניתהתנהגותוהבחירות.בענייןאחרונההערה

אדםשלהתנהגותזואמיתיות.חרדותמעוררתהחדשהממשלה
מסוגלרודנותכהונתואתלהפוךנפשוכוחותרצוןגםבוישש

בגללרקולאפשוסהמסקנהמתבקשת ,כןעל •מסוכןזהמסוים.
אחרות,רבותמסיבותגםאלאנתניהושלהשתלטניתאישיותו
ממשלהראששלישירהבחירהחוקהאםשניתלחשובשחובה
 •מתאים.לא ,לדעתילישראל.מתאים
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שקוראמה-עבריתספרות ~

העולמיתהספרותמיטב ~

האיזורספרויות 1 .עםהכרות ~

חברתיתמעורבות ~

ביותרהיפההמתנה
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