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סיפורת
ליספקטור
קלאריס ֶּ

ַא .להסתכל בג'וק וחוֹ וה שבר
מר הבסיסי שלהם ,את הזהות

מיטל זהר

של הסתכלות בג'וק" ,הנראה
ריסים; למרות הקומפקטיות
פות בצל ,כמו שכבות על־גבי
ת ושחורות – נראות כל אחת

ז׳.א.
התשוקה על־פי ַ

הפרוזה הלירית של נ ב ד ה הולכת על חבל דק שבין
התפרקות ללכידּות .מתוך השברים הולך ונבנה הסיפור,
פיסות של חייםֵ ,אבל ,אשמה וכמיהה .אט־אט נחשף מרחב
משפחתי שהוא אתר התרסקות ,דגם משפחתי שנמצא
“בתוך שבר אחד גדול" .יותר מכול נ ב ד ה הוא סיפור על
אב ובתו :אב שקומתו הולכת ונכפפת ,וילדה שבגיל שש
מנסה ,כמו אביה ,לעוף.

נבדה

"הק ׁ ֶשב
רגש היחיד של ג'וקֶ ,

ליספקטור
קלאריס ֶּ

לּוּבנָ א ,האחות המטפלת באמו במוסד הסיעודי .היא
מדי פעם באה לבקרו ְ
מקשיבה לסיפורים מילדותו ,בעיקר על יחסיו עם אביו המסוגר ,וגופה
הגדול מנחם אותו בלילות.
גונן מתאמץ להירפא מפרשת אהבה בת שנתיים עם עתליה הנשואה ,אך
בה־בעת כופה על עצמו לחיות שוב ושוב את התשוקה ואת הכאב .פרטים
רבים במציאות חייו עדיין קשורים באהובתו ומזכירים לו אותה ,ודמותה
לא מרפה ממנו גם כאשר הוא בורח לאיסלנד הרחוקה.

גונן נשר | קונכיות

ורת השביעי של ליספקטור,
תי בעל מעמד קנוני ,שרבים
ברזילאית" ,וליספטור־עצמה
יותר את תביעותיה ככותבת.
בעיתה שעברה ביום הקודם,
לת ,שחיה בגפה כמעט־חיי־
מה דרך מבטם של האחרים,
קודם ,לאחר שהמשרתת שלה
דר שנמנעה מלהיכנס אליו זה
של ניקיון .אך כשפתחה את
התנועע ג'וק זקן" ,קדמוני".
דופן הארון ,חי ,מחצית גופו

נ ב ד ה נפתח בהתרסקות מטוס ,ובקופסה שחורה שמתגלה
שנים אחר כך בלב הבית .בתנועה שחוצה יבשות ומדלגת
קדימה ואחורה בזמן ,מנסה המספרת לאתר את החלקים
שהתפזרו ,ולהרכיב מחדש את דמותו של אביה ,הטייס,
ואת סיפור המשפחה.

מיטל זהר
נבדה

גונן נשר ,הגיבור־המספר של קונכיות ,גרוש ואב לשניים ,חי בקיבוץ
שבו נולד וגדל .הוא מיטלטל בין אהבתו לאמו ,המאושפזת שנים במוסד
הסיעודי בקיבוץ וכבר אינה מדברת ,לבין תחושת הדחייה ממה שנותר
ממנה ,והמשאלה כי תמות.

גונן נשר

קונכיות

הקונכיות ,ההגנות שבהן אנחנו מחביאים את הנפש ,על פצעיה וכמיהותיה,
עומדות ברומן אל מול המסגרות החברתיות וצוויהן הנוקשים .הרומן בודק
אפשרויות חשיפה של החלקים הרכים והפגיעים ,ואת סיכויי המפגש
של החלקים הללו עם הזולת .רק מי שמתקלף משריונו יכול לשמוע את
המיית הים שבקונכייה.

זהו ספרה הראשון בפרוזה של מ י ט ל ז ה ר .ספר שיריה,
ה ב י ת לָ ק ח (הליקון ,)2014 ,זכה בפרס שרת התרבות
למשוררים בראשית דרכם ובשבחי הביקורת.

המספר הוא כבד שמיעה; הוא חווה את העולם באינטנסיביות של צבעים,
של ריחות ,של טעמים ומגע ,ובאמצעות דמיונו הפראי .רגשותיו מועצמים,
והוא צולל בתוכם כמו בים ,משוחרר ממכשירי השמיעה.

של חזיונות נפשיים ותובנות
המרה עצמית וליציאה מעצמה
שבכל בני־האדם .היא תנסה
ה שנקלט; להיות "החומר החי
היא יכולה להבין רק דברים

כתיבתו של גונן נשר עשירה ,חושנית ואסוציאטיבית ,ונעה בווירטואוזיות
בין עבר להווה ,ובין מציאות לחלום או הזיה.
קונכיות הוא ספרו השני של גונן נשר .ספרו הראשון לעוף כמו בוב בימון
ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ( ,)2010וזכה בשבחי הביקורת ובפרס
רמת־גן לספר ביכורים.

פרות של אמריקה הלטינית –
'.א .למישור של קיום
לה את זֶ ַ
ר" :החיים הוֹ וים־להם לי ,ואני

הוצאת הקיבוץ המאוחד
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עיצוב הסדרה :דוד בן הרא״ש
Cover Image: Two Women atop Jeffrey
Pine on Sentinel Dome; courtesy of
California Historical Society
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ליסּפקטור
ֶ
קלאריס
ספר הסיפורת השביעי
מאת הסופרת הנערצת של
'.א ,.פסלת שחיה
ברזיל .זֶ ַ
בגפה כמעט-חיי-מותרות
בריו ,מספרת על
בפנטהאוז ִ
חוויה קיומית מבעיתה אשר
שינתה את כל הבנת החיים
שלה .סיפור אימה הגוּ תי
שנחשב לאחת היצירות הכי
חשובות בספרות הברזילאית.
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עיצוב העטיפה :אמרי זרטל
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מיטל זהר

גונן נשר

נובלה מקורית .בת מנסה
להרכיב מחדש את דמותו
של אביה ,הטייס ,ואת סיפור
המשפחה .מתוך השברים נחשף
מרחב משפחתי שהוא אתר
התרסקות .ספר ראשון בפרוזה
לזוכת פרס שרת התרבות
למשוררים בראשית דרכם.

ספרו השני של גונן נשר,
שהוא גם הגיבור-המספר:
גרוש ואב לשניים ,כבד
שמיעה ,חי בקיבוץ שבו
נולד וגדל ,ונקרע בין
אהבותיו .רומן עשיר ,חושני
ואסוציאטיבי המעמיד את
ההגנות שבהן אנחנו מחביאים
את הנפש ,על פצעיה
וכמיהותיה ,אל מול המסגרות
החברתיות וצוויהן הנוקשים.

בסדרת פועלים סיפורת

בסדרת הספריה החדשה

טלפון להזמנות / 03-6163978 :רונית

בסדרת הספרנית
בעריכת יהודית קציר
www.kibutz-poalim.co.il

סיפורת
בית לאדם אחד יצחק אוורבוך אורפז

לראשונה ב .1975-זהו רומן תל-אביבי מובהק,
ם בצפון העיר ,סביב רחוב בן-יהודה בואכה נמל
רידינג .זהו מרחב המחיה של איזי אורנן ,משורר
שמבעד לעיניו נשקפת תל-אביב צבעונית ,תוססת
רומן נפרשת מן האביב של  1973לאביב של ,1974
האבל
הכיפורים .מחציתו השנייה עומדת בסימן ֵ
ם של איזי עם נפילת הבן הבכור ,אולם המלחמה
שקדמו לה .כנגד ההווה הישראלי הקדחתני עומד
דו ברוך הרליך ,חוליית הקשר החיה שלו עם עברו
לפני השואה ,במשפחה ענפה שרק שניהם שרדו

ת פרטי הרומן ואירועיו .האחד הוא סיפור העונש
ת מששקעה בהוויה של שחיתות ונהנתנות .הציר
רון העבר היהודי אל ההווה ,בבחינת מקור של
ברה זו ,התוהה על דרכה ועל טעם קיומה .הכול
רנן ,הנחלץ מן התעייה העקרה ומן הבית המיועד
משפחה משלו ,שתישא גם את שמם של אבותיו

בית לאדם אחד מסמן מפנה דרמטי .זמן קצר לאחר
מחרוזת של סיפורים קצרים ,פנטסטיים למחצה,
וגדל בה .ב 1979-כונסו בספר רחוב הטומוז'נה,
וש הרוחני הנמתח לאורך חמישים שנות יצירתו.

יצחק אוורבוך אורפז
איזי אורנן ,משורר ועיתונאי חסר מנוח ,משקיף על תל-אביב צבעונית ,תוססת
ותאוותנית ,בשנה שקדמה למלחמת יום הכיפורים ובשבר שלאחריה .רומן
תל-אביבי מובהק שראה אור לראשונה ב ,1975-מאת חתן פרס ישראל לספרות,
שהלך לעולמו בשנת .2015

עיצוב עטיפה :אורי מורן

ב 1921-בברית המועצות ,ועלה ארצה ב.1938-
מת העולם השנייה ,וכקצין תותחנים במלחמת
ב פרא ,ראה אור ב .1959-יצירתו כוללת כעשרים
קצרים ,נובלות ורומנים( ומקצתם שירה והגות.
שראל לספרות .באוגוסט  2015הלך לעולמו.

בית לאדם אחד
יצחק אוורבוך אורפז

בסדרת כתבי יצחק אוורבוך אורפז

כתבי יצחק אוורבוך אורפז
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בית לאדם אחד

ילדים

ראה הסיבה שכמעט לעולם

לפני שידעה לצייר.

0 031

אוֹ :

או ַ :מ ה ָ ּק ָר ה ְ ּב חוֹ ף ַה ָּי ם ׁ ֶש ל ֵּת ל ָא ִב יב?
ֹ

איש־עם־הכלב?' ,שזכה
אה מצטיין לשנת ,2018
ו את הדמויות המוכרות
לכת על ארבע.

ֲה ַד ס ֵל יבּ וֹ ִב יץ'

ַה ֵּס ֶפר וְ לִ ְפ ּגֹש ֶאת ָר ִפי
חד ִעם לו ָּקה ַה ַ ּכלְ ָ ּבה ַעל
ים ו ְּמ ַענְ יְ נִ ים ַעל יְ ֵמי ֵ ּבית
יבי
ֶּ
הפ ַסח הוּא ְמ ַס ּ ֵפר לְ לִ ִ ּ
עוֹ ת לְ ַה ְר ּ ַפ ְת ָקה ַעל חוֹ ף

ֲה ַדס ֵליבּ וֹ ִביץ'

ַמה ָ ּק ָרה ְ ּבחוֹ ף ַה ָּים ׁ ֶשל ֵּתל ָא ִביב?

2

וחד

יאל ּ ֶפ ֶלג
ִא ּיו ִּרים :דָּ נִ ֵ

ליבי  2או :מה קרה בחוף
הים של תל אביב?
הדס ליבוביץ'
ליבי מחכה בסוף כל יום לצאת מבית הספר
ולפגוש את רפי גולדברט ,האיש-עם-הכלב,
שמחכה יחד עם לוקה הכלבה על הספסל .ביום
שלפני חופשת הפסח הוא מספר לליבי ולגאיה
סיפור אחד שבעקבותיו הן נקלעות להרפתקה על
חוף הים של תל אביב.
ספר שני בסדרה .בליווי איורים של דניאל פלג.

כמה זה חמש דקות
נעמי בן-גור
אבא מבקש מאיתן שיקפוץ למאפיה שליד הבית
וישאל את צימוקי האופה מתי תהיינה הלחמניות
מוכנות" .לחמניות חמות ומתוקות יהיו מוכנות
בעוד חמש דקות ",אומר צימוקי" .כמה זה חמש
דקות?" שואל איתן.
בליווי איורים של אביאל בסיל.

לגילאי 5-3

שית קריאה

רא
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שירה
רק קו שמש אחד

רק קו שמש אחד

חיים נחמן ביאליק

מבחר

מבחר ראשון מסוגו ,בעריכת
עוזי שביט וגדעון טיקוצקי,
לשירת חיים נחמן ביאליק.
מחיר 59 :ש"ח

הקיבוץ המאוחד

עיצוב :דוד בן הרא"ש

עַד ׁשּוב ֶא ׁש ְמַע אֹו ת ְָך

עַ ד ׁשּוב ֶא ׁש ְ ַמ ע אֹו ת ְָך

חיי ם נ ח מן ביאלי ק

ט ׁשָם ּו ִמתְגַבֵר.

חיים נחמן ביאליק

חדוה הרכבי

חדו ה הר כ בי

ק כָל־הָעֹולָם,

לִבִי עֵר ּומְדַ בֵר;
ַמעְיָן טָהֹור ֶאחָד

רק קו שמש
אחד

יתי
יתי ְׂשרֹוכִ יםַ .א ַחר־ּכָ ְך ָהיִ ִ
יתי ְּב ֲחנּות ְּבגָ ִדיםָ .ר ִצ ִ
וְ גַ ם ָהיִ ִ
יס ִטיםֶ .ה ְחלַ ְפ ִּתי ִׂש ְמלָ הּ ,גַ ְר ֵּבי ֶמ ִׁשי,
הֹופ ָעה ֶׁשל ַּפנְ ִק ְ
ְּב ָ
זָ ֶ'קטַ ,מּגָ ַפיִ םּ ,כְ ָפפֹות .לָ ַמ ְד ִּתי לִ נְ ס ַֹע ְּבכָ ל ִמינֵ י ְמ ִה ֻירּיֹות.
ָחזַ ְר ִּתי ַה ַּביְ ָתהָ .ר ַח ְצ ִּתי ֶאת ַהּכֵ לִ יםָׁ .ש ַט ְפ ִּתי ֶאת ָה ִר ְצ ָּפה.
ּתֹור ָך
ִס ַּד ְר ִּתי ֶאת ַה ַּמ ָּצ ִעיםִ .ה ְׁש ַא ְר ִּתי ֶאת ַה ַּׁשח ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחןְ .

עד שוב
אשמע אותך
חדוה הרכבי

מבחר

מבחר משירי חדוה הרכבי –
זוכת פרס ביאליק לספרות
יפה – בעריכת הלית ישורון.
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בסדרת מבחר ('זוטא')

פרפר ָ ּ ְ
הפוך
רחל חלפי ׀ ּ ַ ְ ּ ָ

וּבָ ֶע ֶרב ַההוּא,
ַ ּב ֲח ַדר ָה ַא ְמ ָ ּבט ׁ ֶש ִ ּנבְ ָרא ְ ּבכַ דּ וּר ְ ּבדֹלַ ח דָּ חוּס לִ ְרוָ ָחה,
ֶאל ִקפְ לֵ י ַה ִ ּב ְטנָ ה ַה ּ ְפנִ ִימית ׁ ֶשל יַ לְ דָּ ה ַא ַחת וִ ִיח ָידה
אשוֹ נָ ה וְ ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ִשיר ְ ּבתוֹ ְך ׁ ִשיר,
רוֹ ֶק ֶמת ָה ֵאם ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לְ בִ ָּת ּה לְ בַ יִ ת לְ כָ ל ַמ ֲח ֵרי ַה ָּמ ָחר.

תמרה אבנר | שעתם היפה של המים

פרפר ָ ּ ְ
הפוך
ַּ ְ ָּ

דבר המשוררת :קובץ שירה זה מוקדש לאמי ,לידיה אשרי ז”ל ,העדינה ואצילת הנפש.
גדלתי בבית של קסם .כדור הבדולח של ילדותי פרש בפניי את העולם כולו .גם אם לעתים
מיסכו אדים את המראה הצלולה ,נספגו בי תפרים של אהבה ,שרקמה אמי בתוכי .המים
הקטנים מהאמבט שבבית הוליכו אותי אל המים הגדולים ,אל מסעות — בגוף ובנפש ,אל
מרחב חיים ארוג באובדן ובפרידה — אישית ובין־אישית ,מקומית ואוניברסלית ,ומנגד ,של
תקווה וחיפוש מתמיד אחר משמעות .עתה הגיעה שעתם היפה לכתוב עליהם דבר.

חני אבנית

רחל חלפי

שיריה של חני אבנית וקטעי הפרוזה שלה ושל אחרים ,בספר צל ריקוד אחרון
התמודדות של המטפלים בבני משפחתם הלוקים בדמנציה ,ונותנים
שוזריםאבנר
תמרה
שמ ְר ָאה כי המחלה האיומה הולכת ומחריפה
ביטוי לתקופה מתמשכת ומיוסרתַ ,
המים
היפה
שעתם
שפעם היה אדם פעיל ועתה הוא שקוע בתהום
של מי,
מוחו של
ומדרדרת את
השכחה והאבדון.
מבעד לטקסטים נחשף הקורא לחוויה ויזואלית עזה ,כאילו הוא עצמו נוכח ואט
אט נמוג ונבלע בעולמו האטום של החולה הדמנטי .יהיו הדברים האלה מצבת
זיכרון רגישה וכואבת עבור המטּופלים ,שכבר אינם עוד כפי שהיו ,כמו גם ביטוי
להתמודדות הקשה מנשוא של המטפלים בחולים במסירות ובחמלה.

צל ריקוד אחרון

ֲאנִ י מוֹ ָדה ַעל ְרגָ ִעים
ׁ ֶש ַּמבְ לִ ִיחים ְּכמוֹ ַ ּג ְחלִ ילִ יּוֹ ת ַ ּבח ֶֹש ְך,
ו ִּמ ְתעוֹ ֶר ֶרת
ו ִּמצְ ַט ֶע ֶרת
ַעל ָה ְרגָ ִעים ׁ ֶש ִּמחוּץ לַ ֲחלוֹ ם,
ַעל יָ ִמים ׁ ֶש ִ ּנכְ נְ ס ּו וְ יָ צְ א ּו ַ ּבדֶּ לֶ ת,
ְּכ ׁ ֶש ָע ַמ ְד ְּת ְ ּבשִׂ ְמלָ ה ָּכזוֹ אוֹ ַא ֶח ֶרת
וּזְ רוֹ עוֹ ַתיִ ְך ְמ ַמ ְּלאוֹ ת ֶאת ַח ְד ֵרי ַה ַ ּביִ ת ַה ּמו ָּאר,
ׁ ֶשלּ ֹא ָעצַ ְר ִּתי לְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ַעל ַה ִ ּב ְטנָ ה ַה ּ ְפנִ ִימיתּ ָ ,ב ּה נָ ׁ ְשבָ ה רו ַּח טוֹ בָ ה,
וְ ַעד ַהיּוֹ ם לֹא ָּכ ַתבְ ִּתי ָעלֶ ָיה דָּ בָ ר.

בסדרת מבחר ('זוטא')

הספר מהווה מסמך עדות נוגע ללב ונושא בין דפיו עצב עמוק וביטוי להתמודדות
ההשתנות שאין לעצור אותה ,ואובדן
הבלתי אפשרית כמעט עם הריק ,ודאות ִ
צלם של אדם ,שאבד הקשר עמו.

חני אבנית

צל ריקוד אחרון
שירה ופרוזה שחיברו המטפלים
בבני משפחתם שחלו בדמנציה ובאלצהיימר

צל ריקוד אחרון נותן ביטוי לצער ולפגיעה המכאיבה ,שמתעצמת מדי יום
ומדי שעה ,אצל המטפלים ביקיריהם הדמנטיים ,תוך מאבק הרואי המאפשר
את המשך קיומם.
עם זאת נולדת אהבה אחרת ,מכילה ,ונרקמת מטמורפוזה של תרגום האהבה
(באופן חד צדדי) לעשייה טיפולית יומיומית .ההתמודדות עם תסמיני החולי
וההשתנות ,שמאפשרת היזכרות בקשרי עבר חמימים ,קרובים ועשירי רגש למי
שזכרונו אבד לו.

אליק,
חני אבנית ,ילידת רחובות ,מתגוררת בראשון לציון .שנים רבות עוסקת
בפיזיותרפיה.
צל ריקוד אחרון הוא ספרה החמישי .קדמו לו קונכית ( ,)1974ריחוף
בכחול ( ,)1990פעם הייתה תכלת ( )1994ובראשית היה געגוע (.)2012
תמרה אבנר ,בעלת תואר ראשון ושני במשפטים ,סופרת ומשוררת.
ספרים קודמים :להיאחז במים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ;2007 ,התנתקויות,
הוצאת כנרת זמורה ביתן ,2009 ,זכה במענק "עם הספר" מטעם משרד התרבות
וקרן רבינוביץ' לאמנויות; שקרים מהבוידעם ,הוצאת מטר.2013 ,
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הוצאת הקיבוץ המאוחד

רחל חלפי  -פרפר הפוך -עטיפה
יום רביעי  24יולי 13:23:19 2019

פרפר הפוך

שעתם היפה
של המים

ספר שירים חדש לרחל חלפי,
כלת פרס ביאליק ,פרס ברנר
ופרס דליה רביקוביץ לשירה.

תמרה אבנר

רחל חלפי

ספר שירים חדש לסופרת
והמשוררת תמרה אבנר.

חני אבנית
שיריה של חני אבנית
וקטעי הפרוזה שלה שוזרים
התמודדות של המטפלים
בבני משפחתם שחלו
בדמנציה ובאלצהיימר,
ונותנים ביטוי להתמודדות
של המטפלים בחולים
במסירות ובחמלה.
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צל ריקוד אחרון

עיון
ענת מטר | על דלות המוסר
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ט קריטי ,המעמיד הצעה מהפכנית.
פוליטיקה שואבת את הצדקתה מן
דל מכדי לאפשר תוכן פוליטי שאינו
ציות כוחניות .הסדר הוא הפוך :השיח
המוסר שלנו צומחת ממסה קריטית
תוחים פוליטיים ,עובדות אמפיריות,
ם-מחנכים .אלה מצילים את המוסר
את התוכן הזה אפשר לנסח בקצרה

באוניברסיטת תל-אביב ופעילה פוליטית.
ה של השפה ובפילוסופיה הפוליטית של
לי מתמקדת בתמיכה באסירים הפוליטיים
ולל שינוי פרוגרסיבי בתוך האוניברסיטה.
( Modernism and the Lהוצאת
ראה אור הקובץ שערכה עם עו"ד עביר
( Threat: Palestiniaהוצאת .)Pluto

0 0310006745 4
דאנאקוד31-6745 :

י ,מהפכני ,למחשבה על עתיד העיר .לא עוד
ה ,במובנה הסמלי העמוק :הסרת גדרות
כדרגה עליונה של קדּושה ובעלּות .מידת
עולה מעיוניה מאירי העיניים של גוברין
ה ,ועד להדהודיהם העכשוויים באמנות
ה הקשובה בשירתו של פאול צלאן ובהגותו
היה שותפּה לחיבור ספר העיון 'גוף תפילה'.

מספריה האחרונים' :התכנסות
שירית והגותית.
ֶ
אהבה על החוף' )רומן( .2013 ,ספריה הקשורים
ה הים :כרוניקת פירוש' )מסכת שירית(;2000 ,
ושירים'.2008 ,

מיכל ג ֹוברין  -ירושלים ,מקום התאווה :מסע אל המיתוס

וץ המאוחד
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ענת מטר

ענת מטר

על דלות המוסר
מסה קריטית
הפילוסופיה יכולה להפוך לעוצמה חומרית ,כפי שהיא נתבעת
להיות ,רק באשר היא "אוחזת בהמונים"; ואיך יתחולל הנס הזה?
הנה היא שוב ,שאלת המוטיבציה :מדוע שלא נשקע בניהיליזם
פסיבי? תשובתי ברורה יותר עכשיו ,אני מקווה .לא עקרונות
מופשטים ,לא רגישות אסתטית ואף לא תביעתו של האחר יכולים
להיתרגם למונחים של רצון פוליטי וודאי שלא לפעולה פוליטית
ישירה .כל אלה מגלמים ,באופנים שונים ,מציאות כוזבת ,שבה
האתיקה ניטרלית ,קודמת לפוליטי ,והבנתה מנותקת מן ההוויה
והחוויה הממשיות .אבל באשר הפילוסופיה יכולה לאפשר את
המסגרת המושגית שבה הרצון הפוליטי יוכל להתנסח ,היא כלי
הכרחי במאבק .באשר היא יכולה לסלק דימויים כוזבים ,שלפיהם
המאבק הפוליטי נענה לעקרונות או לקורבנות – ואינו עולה בראש
ובראשונה מתביעה עצמית למימוש חירות ומהתנגדות לדיכוי –
עליה לעשות זאת .ומנגד ,באשר היא יכולה לתקוע טריזים של
דיפרנד בתנועות האוטומטיות-מדי של קהילת הרעיונות השמאלית
ובכך להזכיר את מהותו המתנגדת של השמאל ,היא מחויבת לעשות
זאת .זו אינה "מחויבות מוסרית" ,אלא פשוט מהותה הפוליטית של
הפילוסופיה ומהותו הרפלקטיבית של השמאל.
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רושלים וברבדים נשכחים של המיתוס על
מיד נחשקת.
ות האל־האחד ליבתה לאורך כל שנותיה
ת מורכבת זו ,מצביעה מיכל ג ֹוברין על הצורך
רושלים כגורם מהותי בכל פתרון עתידי .היא
במציאות ובמיתוס — אל היהדות ,שהעניקה

על דלות המוסר
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בניגוד לתפיסה הרווחת ,שלפיה הפוליטיקה שואבת את הצדקתה מן המוסר,
ספר זה טוען כי תפישת המוסר צומחת מהתנסויות אישיות וממודלים
תרבותיים-מחנכים ,המצילים את המוסר מדלותו וממלאים אותו תוכן קונקרטי.
ענת מטר היא מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב ופעילה פוליטית.

בסדרת קו אדום כהה

ירושלים ,מקום התאווה :מסע אל המיתוס

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מיכל ג ֹוברין

ירושלים ,מקום התאווה
מסע אל המיתוס
בלב מיתוס ירושלים שוכנת התאווה :דמות נשית וגבר הבוחר בה מעוצם
בצ ּי ֹוןִ ,א ָ ּ ּוה ְלמ ֹו ָׁשב ל ֹו.
בחר ה' ְ ּ ִ
תהליםִּ " :כי ָ ַ
תשוקתו .כך מתואר האל בספר ִ
ותיה" .אהבת האל הפכה לאורך שנותיה
עדי ַעדּ ,פֹה ֵא ֵׁשבִּ ,כי ִא ִ ּ ִ ָ
וחתי ֲ ֵ
זֹאת ְמנ ּ ָ ִ
של ירושלים דגם לחיקוי לבני הדתות המתאווים אליה בדרכי הרוח או
בלהב החרב .אולם ירושלים שבמיתוס היא מרובת פנים והתשוקה אליה
איננה רק הדחף לכבוש אותה ,אלא גם הכמיהה להרפות את האחיזה ולנוח
האר ֹוס,
בחיקה .בעומק התאווה לירושלים מצוי ביטוי אינטימי לקוטביות ֶ
בין התשוקה הגברית לחיק האישה לבין הערגה לחיק האם.

מיכל גֹוברין
מסה אינטלקטואלית ואישית .מסע יוצא דופן ואמיץ בעקבות הרבדים הסמויים
של ירושלים ,שביסוד המיתוס שלה עומדת העיר כאישה אהובה ,בוגדת ,נבגדת
ותמיד נחשקת; ומכאן הרגשות העזים שהיא מעוררת אצל מאמיני שלוש
הדתות.

בסדרת קו אדום כהה

חוקרת ומרצה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית,

 :חנה רובינא בתפקיד לאה בהצגה הדיבוק ,צבי פרידלנד
הל׳ה אפרת בהצגה מירהל׳ה אפרת ,דליה פרידלנד בתפקיד
הבימה.

אני בדרכי אלך

יום רביעי  29מאי 09:35:26 2019

עיון משפטי ופסיכולוגי בשישה מחזות
תיאטרון יידיש

אני בדרכי אלך :עיון משפטי ופסיכולוגי
בשישה מחזות תיאטרון יידיש
יניב גולדברג ונוגה לוין-קייני

אני בדרכי אלך

רון יידיש ,מרצה במרכז האקדמי פרס ובמרכז

יניב גולדברג ,נוגה לוין־קייני

לה והקסם מתחיל .עולם התיאטרון ,כמו עולם
האדם .אלו עולמות מרתקים ,יצריים גועשים
מיות ,ומלמדים אותנו שעלינו לראות לא רק את
התבונן פנימה ובכך לראות גם את עצמנו.
ספר זה עוסק בששה מחזות המעוצבים ביד אמן.
ם תורגמו לשפות רבות ושונות ,הועלו בהצלחה
האוניברסלי של הטקסט .ספר זה בוחן לראשונה
אשר מעניק לטקסט מבט חדש ומרענן ,ומעמיד
גם את הקונפליקטים שבין הדמויות.
של המחזה והמחזאי מגלה את עומק החוויה
בכך מסייעת לצופה כמו גם לבמאי ולשחקן,
בינן באור חדש .המבט הפסיכולוגי משתלב עם
מסקנות משפטיות חדשות ,הייחודיות למחקר

יניב גולדברג | נוגה לוין־קייני

מיכל גוברין  -ירושלים מקום התאווה  -עטיפה

ספר זה עוסק בששה מחזות שנכתבו במקור ביידיש והועלו בהצלחה גדולה
ברחבי העולם ,ובכך הראו את כוחו האוניברסלי של הטקסט .הספר בוחן את
הטקסטים במבט משפטי ופסיכולוגי.
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בסדרת הילל בן חיים למדעי היהדות
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