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שוסטרמן־פדובאנו,מריםמאיטלקית:

עמודים153וכתר,החדשההספריה

אגוסמילנההסופרת

היאהאבנים'()'מחלת

גםוכךמסרדיניה,

המשונההמשפחה

ברומןמתארהשהיא

הכתובשלה,הבכורה

נערהשלמבטהמנקודת

אסור.רומןהמנהלת

כללאנחנו"למעשהמתווי*:זהוככה

אנחנוסבילה־מנדוזה.משפחתלא

סרדיניהבניבכך,בטוחהאניסרדים,

המאוחרת.הפליאוליתיתהתקופהמאז

בשניככה,לנושקוראמיהואאבי

למטה,שםשכיחיםהכישמות־משפחה

בדרום".

11לבנההצמחיםשתיקת

עמודים395עובד,עם

בעלה,מותעם

הסטודנטיתמתחילה

במשתלה,לעבודתמר

הערותסופגתהיאשם

המוםעלמהבוס

תמראבלשבידה.

בשבילרקשםלא

כדיאלאהצמחים,

טרגדיהועלמשפחתהעלמשהולהבין

השנייה.העולםבמלחמתשמקורה

היושלי"העינייםמתחיל:זהוככה

המעטותהמכוניותהדףהברוש.על

ואנילחייעלסטרהכבישעלשחלפו

רוק.ובלעתיוחיכיתיעמדתי

האםהצמרתבראששמצייצתזו

אליי?"תתגלה

סנדקו־יאן־קילינ!הצלליםלחישת

מגרמנית:

$TS1$:סנדקומגרמנית$TS1$

$DN2$:סנדקומגרמנית$DN2$הכורסאסימון,יוסיפיה

עמודים416ספרים,וידיעות

בנו,אתששכלאחרי

העולםמןפולפרש

הונג־קונג,לידלאי

אישהעכשיואבל

שאיבדהאמריקאית

אותוסוחפתבנהאת

יחדחיפושיםלמסע

ציאנג.הבלשידידועם

׳אמוותהלהיטלמחברנוסףרומן

הלב׳.לפעימותההקשבה

צנוםילדהיה"הואמתחיל:זהוככה

רקגרם,085,2לידתו.עםכברורגיש.

השבועלמרותוזאתמפג.יותרמעט

בניגודאמו,ברחםשההשבוהווסף

למצופה".

טאלבניקולסנסיםשביואנ

639דביר,שגיא,אורימאנגלית:

עמודים

מחברטאלב,כשנסים

'הברבוררב־המכר

ש׳׳דבריםכותבהשחור',

אוהביםמסוימים

משגשגיםהםטלטלות;

נחשפיםכשהם

לאקראיות,לתנודתיות,

הואוללחצים"-לכאוס

שאמורהחדש,לספרוהיתרביןמתכוון

הוןולעשותקודמיוהצלחתאתלשחזר

המבולגנת.החייםממציאות

נרותמכבה"הרוחמתחיל:זהוככה

אי־אקראיות,גםכךשריפות.ומלבה

ודאות,

$TS1$,איודאות$TS1$

$DN2$,איודאות$DN2$:לאאותם,לנצלמוטבכאוס

מפניהם".להתחבא

raiשריקה
׳־

crבר־יוםף

עמודים96המאוחד,הקיבוץ

השיריםבספר

קובעתשלה13ה־

וחוקרתהמשוררת

חמוטלהספרות

"קריאתכיבר־יוסף

שווהשירים

ממחירמחצית

המדעיתההרצאה

שירים",אותםאתהמפרשת

שיריםלכתובממשיכהזאתובכל

ששמעההשפותבבלילשנוגעים

עצמה.ובשירהבאהבהבילדותה,

ללעוס"לשרוק,מתחיל:זהוככה

אסורבשגיאות/ולדברמסטיק

וגננת/מורהשליחידהבתלי,היה

מקול׳ל".שכול,אומלל,בבית
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שהמתיםהמצווה

לקייםמתקשים
שלהבהוביםלעתיםמתגליםלשכולשכולבין

בר־יוסףוזמוטלשלהשורותביןוהתאהבותאהבה

בקואמיר

שריקה

ריתמוס,סדרתבר־יוסף.המוטל

עמ׳,95המאוחד,הקיבוץהוצאת

שקלים64

מיידעתי״לספרעצמיעל״רק

המ־הפתיחהשורתאתיכירלא

פורסמת

$TS1$המפורסמת$TS1$

$DN2$המפורסמת$DN2$היארחל,שלביותר

אותובלובשטיין.רחלהמשוררת

המ־שלירוקוצרעלאישיוידוי

שורר,

$TS1$,המשורר$TS1$

$DN2$,המשורר$DN2$וידוייםרקלמסורהמסוגל

לביטוינהפכההשורהאישיים.

בטו־שלאאוליבעברית,שגור

בתו

$TS1$בטובתו$TS1$

$DN2$בטובתו$DN2$רקפותחת.שהיאהשירשל

גםמעייניםאנונדירותלעתים

בערובשנכתבהשיר,שלבהמשכו

הביתהנהרחל.שלהקצריםימיה

הרטו־השאלותשתיעלהאחרון,

ריות

$TS1$הרטוריות$TS1$

$DN2$הרטוריות$DN2$הנפשומפחהחרוןמלאות

הליזאךחותיכלאותו:החותמות

ענקים./מידטמירפחדוהךמיע/

למההפלא?/לי,'חופיקךאתםלמה

ךחוקים?"אורותכזבתם,

עכ־שירה'בספרינעלעלאם

שרים,

$TS1$,עכשרים$TS1$

$DN2$,עכשרים$DN2$מחקרלערוךבליגם

יסתמןכינרמהמחייב,סטטיסטי

רא־בגוףהנכתביםלשיריםרוב

שון,

$TS1$,ראשון$TS1$

$DN2$,ראשון$DN2$בכו־לכאורהוהמתמקרים

תביהם.

$TS1$.בכותביהם$TS1$

$DN2$.בכותביהם$DN2$בגוףהנכתבתשירהאך

כמובןלנולהעניקיכולהראשון

ות־אורחותיוליומןמעברהרבה

חושותיו

$TS1$ותחושותיו$TS1$

$DN2$ותחושותיו$DN2$טו־כשהיאהמשורר.של

בה

$TS1$טובה$TS1$

$DN2$טובה$DN2$,עינינואתפוקחתהיאוחזקה

סביבנו.העולםואלעצמנואל

ולדברמסטיקללעס״לשרק,

יחי־בתלי,היהאסורבשגיאות/

דה

$TS1$יחידה$TS1$

$DN2$יחידה$DN2$אמלל,בביתוגננת/מוךהשל

שלספרהנפתחכךמלןלל״.שכול,

בשיר״שריקה״,'בר־יוסף,חמוטל

לשרוק״.למדתי״איךשכותרתו

נפטלשאבאפוא״התנדבתי

ותחת...לבקבוק/הגדולהפחמן

התף/עורקורעותחריקותחסות

העולההפחמשאבתבכנתשל

.../ונשפתי./שפתיכוצתיויורדת/

עללשרק/למדתיבמחתרת,/כה

בקלות״.הכל/

בוחניםבר־יוםףשלשיריה

שלהבביוגרפיהקריטיותנקודות

ביופסיהרגימותאלההיוכאילו

להישארקשהחייה.רקמתשל

האישילנתיבביחסנפששווה

המו־הפואטיוהמבטמהם,העולה

רכב

$TS1$המורכב$TS1$

$DN2$המורכב$DN2$עלמבטנואתגםמעשיר

שהרכיבאח/לי״היהשלנו:חיינו

כמובואחזתיכתפיו./עלאותי

אתעוללכמוצירו,/אתכדור

הואלי!//סטרפעםאמו.//אצבע

נפךקתי.התפוךרתי./ואנינמוג

עכ־יחידה.//נותרתינפרעתי./

שיו

$TS1$עכשיו$TS1$

$DN2$עכשיו$DN2$מרכיבהואאחי/הואהעולם

עלל"יוסוטרכתפיו/עלאותי

״׳.משוגות

בר־יוםףבעברשסיפרהכפי

הב־אחיהעיתונאיים,בראיונות

כור

$TS1$הבכור$TS1$

$DN2$הבכור$DN2$העצמאות,במלחמתנהרג

באירועשמונה,בתהיתהכשהיא

כדורפליטתהיהאםהובררשלא

הש־סטירתהתאבדות.אובשוגג

כול

$TS1$השכול$TS1$

$DN2$השכול$DN2$ובמידהבהוריה,בערההזאת

בנים״כשאהבתימאז.בה,גםרבה

מקב־מקימהשאני;ךעתי/לא

רו

$TS1$מקברו$TS1$

$DN2$מקברו$DN2$לילהשיבמתעקשתאחי/את

.../ומנחם./ונכוןוחזקחיאותו/

v7yrכשכתבתי t'dVhשהם

השותקהמעוך,/אביאתרוכבים

ה״.בכרםשעות

בר־יוסףשלהמוקדמתילדותה

כמהביןבנדודיםעליהעברה

שי־ובכמהומושבים,קיבוצים

רים

$TS1$שירים$TS1$

$DN2$שירים$DN2$בתמצוקותמהדהדותבספר

בעיר.והתבגרהשגדלההקיבוץ

הרא־לבבתיקךאתי״׳אהובה׳

שונה,

$TS1$,הראשונה$TS1$

$DN2$,הראשונה$DN2$/.אותהה׳טגתיהעירונית

רגלים/ורקיעותאפךקךןבשכיבה

הךאשי,הרחובשלהמדרכהעל

להמרחתי.../הראוה/חלוןל^ר

השחרהמשחהאתהגוףכלעל

הגדולהמהלןפסההשמנונית/ךה

פצעיםעלהילדיםלכלששמים

היר־עמקשלבקיץ/מגלהעם/

דן./

$TS1$/.הירדן$TS1$

$DN2$/.הירדן$DN2$אג־להספרתי'אותה,חבקתי

רות,/

$TS1$/,אגרות$TS1$

$DN2$/,אגרות$DN2$ואימתיבהנזפתיוכשבכתה

לילה״.לשומרתשאקראעליה/

והתאהבותהבהשלהבהובים

השו־ביןנדירותלעתיםמתגלים

רות.

$TS1$.השורות$TS1$

$DN2$.השורות$DN2$הםומהורהרים,שקטים

בלתיבדימוייםאותנומפתיעים

ב־חדרתילבךחררי״אלצפויים.

ק;ךמה/

$TS1$/בק;ךמה$TS1$

$DN2$/בק;ךמה$DN2$מגרשת/ךחובחתולתשל

מכלים/לא'רהיטיםביןחומקת

העין,/מןסמוימקיוםמחפשת

סומים״;גוריםלהמליטנוחמקום

צמו־עםמהתנורחםכהה״לחם

קים

$TS1$צמוקים$TS1$

$DN2$צמוקים$DN2$בנשיקותתולשתשאני

מה־מהצוארמהפה,'מהלחיים,

כתפיים,

$TS1$,מהכתפיים$TS1$

$DN2$,מהכתפיים$DN2$,וגםמהטבור,מהפטמות

השמאלית״.הרגלכיףשלמהקער

לאבנים"כשאהבתי

7we/ rnnמקימה

אחי/אתמקברו

לילהשיבמתועשת

ונכוןוחזקוזיאותו/

ומנחם"

חוזרהספרשלסופולקראת

קרבייםמהפכיבשיריםהשכול,

בעו־שמתהמשוררת,שלבנהעל

רו

$TS1$בעורו$TS1$

$DN2$בעורו$DN2$.נער

מןשישתכחהמתעל״׳מצוה

כבושיןךבךיאומרתאניהלב׳,

שנהשלשיםשכברהקטן/לבני

היההואמתבגר./לאמתפורר,/לא

התוךהלאםךבן./מאד.נבוןנער

לאלכבד.לאהבי.עלינוצותה'

רבותמעליותמצוותוגםלחימה/

ישלמתיםליכלתנו./מעברשאינן

והםלהשתכח,/אחת:מצוהרק

לקימה׳׳.מאדמתקשים

בשירמשיאיולאחרמגיעהספר

״אל־בו,לעמודשקשהקינה

כוהול״:

$TS1$:״אלכוהול״$TS1$

$DN2$:״אלכוהול״$DN2$שממנהלכוס/״נשקתי

הרק־אלכוהול.//אתמול'/שתית

תי

$TS1$הרקתי$TS1$

$DN2$הרקתי$DN2$עי־^צמתילזכוכית/פיאת

נים

$TS1$עינים$TS1$

$DN2$עינים$DN2$/שממנהלכוס/ונשקתיכליל

'.../אלכוהול/אתמיול/שתית

כשאמר־בכוס/שניםתקעתי

תי

$TS1$כשאמרתי$TS1$

$DN2$כשאמרתי$DN2$/חמותשפתים'/הרקתישמך

ונשקתיעיני/^צמתילזכוכית/

אתמול/שתיתשמימנהלכוס/

והדםהשבורה/הכוסאלכוהול//

ונושקאתישמך/הבוכהבפי/עוד

אתמול/שתיתשמימנההכום/את

אלכוהול״.

ויטגנשטייןלורוויגהפילוסוף

הדרךפורץחיבורואתמסיים

בקביעהפילוסופי״לוגי״מאמר

לדבראפשרשאי״מהמהרהרת:

לשתוק״.ישאורותיועלעליו,

היית־תוהים:השירה,קוראיואנו,

כן

$TS1$הייתכן$TS1$

$DN2$הייתכן$DN2$עליו,לדבראפשרשאימהכי

שירה?נכתבתאורותיועל
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