
<והיצירה>היצרחשבוןעלבא<המדעי>החקר
 .אחרבמקוםכבראולישהיא

אתלהזכירבלאזורשימהלסייםאפשראי

גולןאבירמהשל<והאמיץ>המענייןמאמרה
 ) 14.11.06('הארץ'תרבותיות"הרב"כשל

לב.אליוהושםלאהאלההימיםמהומתשבשל
הרבהזהויותשפוליטיקתטוענתהיאבמאמרה
קורעתהיאולמעשהלכתהרחיקהתרבותית

היוםדואגזרםכלכאשרלגזרים,החברהאת

היהתרבותיות"לרב •שלוהנרטיבלטיפוחרק
כורשלהמונוליטיותבפירוקחשובתפקיד

לחברהההיתוךמכורהמעבראבלההיתוך."
כוחניתלהתפוררותהידרדרמגוונת,

'הכיווןכמועתשכתבטענותומתנכרת".

אליהן.להתייחסיהיהחייבמזרח'

המילההתגשמות

 ,<כרמלחומהבניתילאמילידפסחשלספרו
ואולילקורא,מזמןעמ') 124 , 2006ירושלים,

אחרתבקריאההטמונההפתעה ,למשוררגם

שלמשמולכאורה.שנרמזתמזושירתושל
פוליטית,הפרדהבחומתמדוברכינדמההספר
החומהכגוןאובשטחים,ישראלשבונהזוכגון

המלחמהבעידןהגרמניותשתיביןשהפרידה
הקוראסובר ,מכאןלמערב.מזרחביןהקרה

זוסברה •בעיקרופוליטישירהספרשלפניו
בחלקה,כמוטעיתהקריאהבמהלךמתבררת
 ,בורביםפוליטייםשיריםשאיןלאלפחות.

יותרששוביםהשיריםכימגלההואבהדרגהאך

דווקאהםהמשורר>לבאתגם<וכנראהלבואת
הרבהיש .לאורכוהפזוריםהארוטייםהשירים

<בערבשיריםועלמיליםעלבספרשירים
אתבצדקשציינהמיחיתה ,לכבודוההשקה
בארמיתשפירושו ,למיליןמיליםשביןהקשר

התעופפו':'המיליםהשיר ,למשל ,כמומילים>.
רצתיפרפרים;כמוהתעופפו;"המילים
<עמ' " ...אותןלצודכדירשת;ובידיאחריהן

מתחילותהמילים ,לטעמיאולםהלאה.וכן ) 12

הגופניבהקשרןוממשותעומקיותרלקבל
בשירועצמוהמשוררגםעומדכךועלדווקא

כותב:הואהשירבפתחכלה'.היא'המילה
והיאבה;יחשקמיאךכלה/היא"המילה

כותב:הואבסיומוואילו " ...עירוםאוהבתאינה
היאהמילהחתניה;/לכלכלה;היא"המילה

בעילת .) 25<עמ'אותה"הבועליםלכלנדוניה;
חכמים>תלמידיבידיהתורהבעילת<כמוהמילה

מיליםמלצודיותרמשקלכבדמעשהכברזה
עודכלכן:עליתרכפרפרים.שמתעופפות

קשרנוצרלאעירוםאוהבתאינההמילה
המשורר.נועלה,לביןבינה<ויצרי>יצירתי
התרשמותרקלאשזוסבורואני ,מעניין

עוסקשהשירמקוםבכל ,שליסובייקטיבית
מקבלהואבלבד>באמירהאובמילה<ולאבגוף
למשלהםכאלה .יותרחזקיםונוכחותנפח

'עירום' ,) 59<עמ'ים''איזההיפיםהשירים

שבהמשכם ,) 66<עמ'עירום''המלך ,) 64<עמ'
חומה',בניתי'לאהשיראלגםהקוראמגיע
מפורשות:נאמרשבו ,הספרקרוישמושעל
שהאהבות/רציתילאחומה;בניתי"לא

 .) 71<עמ' " ...בכותליתנגשו

שלתהליךחווהבספרושהמשוררחושבאני

מודעלגמרילאשהואבגוף,המילההתגשמות
'גשם'בשירמופיעלמשלכזהביטוי •לו

עלשירלמעשהשהואהתגשמות><שמשמעותו
שלוםשלום;זהמה"אזאומר:הואשבושלום
עורהואשלוםבשר;הואשלוםגוף;הוא

למושגנותןהואכלומר ,) 76<עמ'ועצמות"
ביטויבספרו><לראשונההמופשטהמילולי
גופני.קונקרטי

המחזורהואהמוכרחת,ואוליהגדולה,ההפתעה
השונה ,הספרבסוףגוף""שיריהמרשים

כלכאילוהקודמים.משיריוובלשונובצורתו

זכההחוצה,לצאתדרךוחיפשבהםשגיששמה
שיריםחמישהבןמחזורזהלהתגשם.לפתע

לפתעמביןשבוכתיבתם>עלנוסף<ושיר
 ,חייוהםוגופוגופוהםחייוכמהעדהמשורר

עכשיו"חורףבזה:זהתלוייםהםכמהועד
ביניים;קריאותומייצרמתקומם;הואבגופי;

אתהחותםובשיר " ...ורעמיםברקיםכנגד

מיהרתי;כשהתעוררתי"בבוקרנאמר:המחזור

יכולתילאעצמי;אתומיששתיבראילהסתכל
חי;אניהאםאניזההאםשלם;שאנילהאמין

גופי",בתוךאניהאם

אתהחותםהיפההשירגםשייךלכאןובעצם
מתוךהשמים',לבאתשורטות'כמוהספר

"."הלבכיהחשה, ,רביקוביץדליהעםשיחה
שיםמדברים;שאנחנוזהברגעגםבוער;שלי

תיכווה",שלאתיזהררקלבי;עלידךאת

חורזים"שישראליםהחרוזים;"תופעת

ו של 4מס'החדשבגיליוןהמענייניםהדברים
לאוהם ) 2006ספטמברבית,<אחוזת '!רה'

הנושאיםשניבמסגרתהמובאיםאלהדווקא
רגעים"השטן:-מוקדשהואלהםהמרכזיים

המאהמספרותשוניםתרגומיםהמביאבחייו",

שלבדמותוהעוסקיםוהעשריםעשרההתשע
שלהשיריתבצורההעוסקו"מרובעים" ,השטן

בעליובעיוןבשירדבריםדווקאאלאהמרובע,
אידיאולוגית ,'!וה'שמיוחדהישראליההקשר
מהם.להסתייגנוהגלפחות,

היפה,שוואעל'הבלדההואשבהםהראשון
יוסימאתהבלליקה'ועלגגבלילילותעל

מאהבמלאותפןלאלכסנדרהמוקדשתגמזו'
אינניהחוברת.בפתחוהמובאת ,להולדתושנה

אבל ,גמזויוסישירתשלהמושבעיםמחסידיה
ובאנרגיההלשונייםבכישוריומכיראני

הפואמתיהשיראתההולמתשלוהשירית
מעידותמעטלאישזהבשיראםגם .הארוך

שיאיםכמהבוישוקלישאיות,פזמונאיות
למשל:יפים.וקומייםליריים

 ,נו

והעיריבללילקהלינגני

והאובות!הרפאיםאתמקבריהם

סיביריממזראחד,עללינגנינגני,

ממנולומדשאב

קצת

 ...אבותפרקי

עדכיאומרלחוברתבמבואמנורדוריהעורך
"המתאפיינת ,גמזושלהרציניתשירתוהיום

אינהכמעטנדירה",צורניתבווירטואוזיות

האחרוניםבעשורים .העכשווילקהלמוכרת
פ.העטשםמאחורילהסתתרגמזונאלץאף
העתבכתבבעיקר ,מיצירותיולפרסםכדיקול

קוראיםקהלבהדרגהצברוכך'הליקון',לשירה
ומשיב:שואלמנורנלהב.
מקוםלולקנותגמזוכןכלהתקשהמדוע

שהסיבהאפשרהישראלית?השירהבמרחב

מווירטואוזים.פוחדיםאנחנו :בזהדביוקנעוצה

כלואפורה,יומיומיתלשירההתרגלנוכךכל

נסעלהמעלהמגומגמתשירהעםהסכנוכך

כללזהותממהריםשאנחנוגמגומה,עצםאת

פזמונאותעםמתנצלתבלתיוירטואוזיות

פתרוןזהאךאנכרוניסטי.קיטשעםקלילה,

(עמ'כבדבמחירהעבריתלשירהשעלהנמהר

12 (. 

 '!רה'שלהאג'נדהאתהולמיםמנורשלדבריו
שקולהשירהלקדםכידוע<השואףייסודומאז

מתאימהגמזויוסיששירתספקואיןוחרוזה>,

עלחסותלפרושמזדרזהייתילאזאתעםלה.
השירבתיכלעללאגםו ,גמזושלשירתוכלל
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ששנייםלברודסקילמשללהשוותו<ודיהזה

לעמודכדיבחוברת,כןגםמובאיםמשיריו
גדוללמשוררכגמזו"וירטואוז"ביןההבדלעל

שישלהודותמוכןאניאבלכברודסקי>:סתם
בבלדהומשעשעותמבריקותשורותמעטלא
בהנאה.ככולהרובההנקראתזו

מענייןלטיפולמצדןזוכותוהמליצההקלישאה
ומאיהנץרויאלשלמקוריתבמסהבחוברת

העממיהחרוזעל-המסכות"נשףערד
שהנושאראשונהפעםשזוידומנהישראלי",

גםברשתוהמעלהשכזהמקצועילטיפולזוכה
הםבהתאם,המסה,נושאאתהפתעות.כמה

חרוזה,בלשוןכןגםדבריהםבפתחמנסחים

כך:

החרוזיםתופעתעלמאמר

ישראליםכותביםשאותם

הזדמנויותימינבכלומבצעים

בשמחותומיוחדיםבימים

בעיקרפורחהעממיהחרוזכיומצאוחקרוהם

מיוחדאתראפילוויש"ברכות"שלכז'אנר
רב>חומרדלו<ממנושמו"ברכות"באינטרנט,

כביטויאםשכאלהברכותמתנקזותאליוואשר

שאילהלצורךכמאגרואםהגולשיםשלעצמי
נושאים:לפיממוינותשםהברכותוציטוט.

וכדומה, ,אבללימודים, ,נישואיןמולדת,יו
המובאתנהיגה,רישיוןלקבלתברכהואפילו

נכון?/שזהלהיות"יכולדוגמה:לשםבמאמרם
יותרמתרגשיםאנורישיון!?קיבלתבאמת
 " ...איתרלסיבובכברומחכיםממך;
לתשובהאופוליטיתלתגובהגםמשמשהחרוז

נועדהואבמקורואבלבטוקבקים,פולמוסית

ממאפייניואחדוזהקהלבפניפהבעללביצוע
הסוציולוגית,קביעתםמעניינתהעיקריים.

"מסכה"לשמשנועדההחרוזההברכהלפיה
המברךבין"מתווך"משמשהחרוזוהטקסט

 )"תוהמסכ"נשףמאמרםשם<מכאןוהמבורך

ולאמסויםמרחקעללשמורכדידווקאוזאת
הישראלילדבריהם,מדי.אישיבאופןלהיחשף

הברכהשלהאנגלו-סקסיתהמסורתאתחסר
 after dinnerה-או toastה-הנאוםאו

speech , איןוגםכהלכה,אליהםשמתכוננים

בתילחניךכמופהבעלדקלוםשלמסורתלו
"אנוכותבים,הם ,לפיכךהרוסיים.הספר

המכריעהגורםהבאה:ההשערהאתמציעים

המבוכההואהישראליהעממיהחרוזבצורת

אתהופכיםהישראלישלהשפההרגלי ]".[
כדימאיימת.לחוויההפומביהדיבורעצם

שלכקבייםרקלא ,הניירנדרשבהלעמוד
 ,) 144<עמ'מסכה"שלכתווךגםאלא ,זיכרון

מןהקריאהבאירועעצמואתמעליםהדובר
שאיןגםגישהמדהניירמןהקריאה •הנייר

ביןחציצת-מהוישבהכרחספונטנייםהדברים
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הברכה .לפניוהנוכחנמענולביןבשירהדובר
ממבוכתמשהועתמרב ,לפיכךהכתובה,

ישיר.שבדיבורהחשיפה

העממילחרוזמאפייניםכמהמוניםהם
דווקא.משובחחרוזהואאיןכיעליוהמעידים

צורניים,משחקיםנעדרמטאפורות,נעדרהוא

וכדומה.מורכביםרתמייםמשקליםנעדר

השלמה,השורההיאשלוהצליליתהיחידה
שורות,בסופיהחריזההואשלוהיחידהמבנה
 ,כלומרבקריאה,ההפוגהנקודותגםהןואלה

לדבריהם,המשפטים.אתחופפותהשורות
אוליהואהשורהשלהפנימיהארגון"העדר

החרוזלשירתביותרהמהותיתהתופעה

שאיןמענייןאוסיף:ימשל<בהערההעממי",

העממיהביטויאתמזכיריםולאמכיריםהם

בצעירותישיוחדו"צימרמני""צימרמן"

לאודוגמאותכאלה,לא-מאורגניםלחרוזים
החרוזכיכךעלעומדיםהםזאתעםחסרות>.
המתאימהצורהאלאפגומה,צורהאינוהעממי

וכאןהברכה><שלהחברתילצורךבמדויק
העממיהחרוזמינימלית.צורהבדיוקנחוצה
גרידא,מסכהלכדימלכתחילהעצמומצמצם

חריגהמכלהנזהרתמכוונת,אי-מקוריותזו
אתמאמצתולכןחשיפה,בהשישאישית

כזהלהיות"תמשיך<למשל:האנונימיתהנוסחה
והםאחד"),רקיששכמוךותדעמיוחד;

מסכמים:

מאודשראליתיצורההיאהעממיהחרוז

מעמדעםלהתמודדישראלימקושיהנובעת

היומרהביןשבתווךהמצויהצורה .חגיגי

לנוכחהמבוכהןילבגינוניםלהעדרהישראלית

המגונןתיווכםללאעצמיתשבחשיפההכורח

מונעתהישירותיומרתאחדמצד .גינוניםשל

יתפרשצורנימשחקכלשהרי ,מורכבתצורה

הדיטרמןהמבוכהשנימצד ,מתחנחנתכחריגה

שאינה ,מסכהלעצמוליטולמחייבתהישיר

יהעממהחרוז :דיהמוטעמתאךמדי,עשירה

 .) 161 1(עמ

החרוז.שלפשטותוכחולנמורכבדיסיכום 3
האמנותיתהשירהעלהשלכותגםלכךויש

המקור.•אללילךכדאיולמתענייןהרצינית.

אילמיםצללים
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