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עמ' 58 , 2010כתרהחול'חייעוז:דניאל

 , 2010חושןאבןחרובים,ברקוביץ':אילן

עמ' 145

שנימאתשירהספרישניאורראוהאחרוןבחודש

 ) 1978(ילידעוזלדניאלדור.אותובנימשוררים

זהו ) 1973(ילידברקוביץ'ולאילןביכוריםספרזהו
שלראשונהבקריאהכברניכר .שלישיספר

ומחויבותרצינותמפגיניםהכותביםשניכיהספרים,

ביטויכליבהורואיםשלהם,הכתיבהלמלאכת
גםהואשעוז(אףעליון

אישוברקוביץ'מוזיקאי

בשביביכרתמחקך),

מיוחדתמשיכהגםהספרים

שמצויההעברית,למילה
גםשהםכותביםאצל

שהיטיבוכאלהקוראים,
שהתחילולפנילקרוא
שביבעצמם.בלכתו

החלוחיי / '"דניאל

בעיקרנכתבוהספרים

שליותרהגבוהיםבמשלבים
איןשאמנםהעברית,השפה

כתיבהמשלבהיוםלה
שלממשלבבמובהקמובחן
בהלזהותניתןאך 1דיבור

שירהכתיבתשלרגיסטר

 1יותרמהודרתבעברית

ממילאית,לאקתדראית,
שנישגורה.פחות

גביעלסוחביםהמשוררים
עלישמחואםבין-שמם
-פחותישמחואםוביןכך

עלהקוראשלאישימידע
הקוראשאיתראודותיהם,

הואעוזהקריאה.אלניגש
הסופריםאחדשלבנו

המוערכיםהישראלים
ואילו 1ביותרוהאהובים
בשניםמכהןברקוביץ'

שירהכמבקרהאחרונות

שלוספרות''תרבותבמוסף

נאות:(גילוי'הארץ'עיתון
מקריאתמטוריך),באחדרשימהעליכתבברקוביץ'

המשורריםששניהתחושה,עולההספריםשני
משפחהמהקשרינקימרחבבשירתםלייצרמבקשים
דבריםהקוראאללכווןומשתדליםועבודה,
מי 1ואכןמקדים.שיפוטבליבשקט,שייקראו
עלרכילותימסוגעדויותעוזאצללמצואשיתאמץ
הבןלהיותזה"איךעלאואבי"שלבצלו"החיים

עוז .שלוהשירהבספראותםימצאאםספק 1של"
הפנימייםהאניבמרחבילהתארחהקוראאתמזמין
מעשים,ופחותמחשבותבעיקרכותבכשהוא 1שלו

שעשויבשיר(גםעברפחותוהרבההווהבעיקר

10 
 349גליון

של'פיהכגוןילדות,חווייתעלכמבוססלהתפרש
ונותר 1השירלאורךמצטללאינוהזיכרוןטיה',
בדומה,אגדה).מתוךכמוכמעטומפורק,רסיסי

מתדמיתלהתנערמבקשברקוביץ'גםכיעולה
 1בולדבוקשעשויההלשוןוחורץהשיפוטיהמבקר

-לאשהואהבהלעולםאהבה-באהבהולעסוק
הליכהתוךבעיקרמוצאשהואאושרשלוברגעים
אופיזיתרחוקה,האהובהאם(גםהעירברחובות

'רעבשירכמו 1אושרבומעוררתהיאתודעתית,

שחודרתשבחוץסערהשמתאראחריות'מגלגל

לושמחוצהאת;"רקהדובר:שלחדרואלפנימה
הקרויזהאולי 1כלשהורעדיבמותירה / 1ליומחוצה
אושר"),

מודפסלמראה,ויפהמהודרברקוביץ'שלספרו
 1חושןאבןהוצאתמספרירביםכמו 1מיוחדבגופן

שיטותעלמיוחדדגששם 1אגסיעוזישעורכה,
וחומהקשהבכריכהנכרךהספר .רגפיועיצובדפוס

מטרילוגיהשניחלקלהיותואמורחרוב,כצבע
ואחריתה(הכתום)תפוזיםשראשיתהברקוביצ'ית,

חלקישלושתביןהקשריםעל(צבעוני?).חרוזים
הספרפרסוםעםלעמוד 1אולייהיה,ניתןהטרילוגיה

שברקוביץ'לומרניתןתפוזיםלנוכחאךהבא,
ובמושאיבסגנוןהקודם,ספרואתכאןממשיך

החביביםהנושאיםעללכתובשבהואהכתיבה.
בניסיונותהמתפקעיםאהבהשיריובראשם 1עליו

ומציבחווהשהוארגשותושליופישלתיאור
'אישבשירלב.וטובשמחהכגוןונעלים,כחשובים

(בןהבודדהאישעלחומלהואקפה'בביתבודד
אתלעודדומבקשממנך)אחרזאתולמרותדמותו
חיוך,של;דמיוניתסירהלומושיט"אנירוחו:
רחוקטובהבמפרשיתאותך;תשיטשהיאכאילו

מאושר".היהשבהםהגדוליםהמקומותאל / / 1מכאן
פצועחיילעלבסרטצופהכשברקוביץ'בדומה,

הסיפור:שלהיפההצדעללהתעכבמתעקשהוא
חיילהיההואפעם /בבךכה.שוחהרגלים"קטוע
שעלהעדהצפוני;הגבוללאורךבבטחה;שהילך

ונקייהבטוחההברכההאויב.//שטמןמטעןעל
מדריכהלויששוחה.הואעכשיו./ממטענים
עמוקמביטוכשהואלהתקדם;אותושמעודדת

עוסקכשברקוביץ'גםצולל".הואעיניה;לתוך
בתוךופועלהמעורבמשוררשלבחוויותבשיריו
ומוספיהערביהעלהישראליתהשירהסצנת

מבקשהואהספרותיים,עתהוכתביוחבורותיה

ברוחאותהולפזרהסופריםקנאתעלמהצדלהביט
מפרירשימה/עלשיר"בכתביב'פרלוד':כך .שיריו
טיפין / 1יריביועלניגרשרשעואדם;שלעטו
סביבונאספות/ 1שיריאלמחלחלותודאי;מזה

אבל 1להכניעומאיימותהפצע,/מןהפורץכדם
/מנצח".אביב.מכניס; / 1חלוןפותחקם,/אניאז;

בהיריםברקוביץ'שלשיריוהקודם,בספרוכמו
מהיברורתמידכמעטלהבנה,ונהיריםלקריאה

כלפיה.הכותבשלהיחסומהוהמיוצגתהסיטואציה
אלאניסיונית,וכתיבהמתרסקיםשיריםכאןאין

להגידרוצההואמהשיודעמישלחדיםניסוחים
לכלהתכוונותושלהבעהשלכובדלהעניקומבקש

ברקוביץ'פרסםבקובץמסוימיםשיריםשירי.טור

'מטעם'העתבכתבברקא'הפסבדוניםתחתבעבר

'המשוררובראשםלפסבדונים?),נזקק<מדוע

במהלךומזכירהקובץאתשחותםהמאושר',
ההפקר'מןבאורזכיתי'לאאתבוהמתואר

בנוסחהקוראיםאלפנייהנוקטאך 1הביאליקאי
לוכדשהואתוך 1זךשלבבקשה'שקט 1אחד'רגע
ברשתשניהםשלהארספואטיתההתכוונותאת

אני/זה 1י ry "הברקוביצ'י:היופיצידשלהפרפרים
המאושר./המשורראניושר:;לכםהקורא

הפכתיומאשנשרפה;נפשיחורבןכששודרתי

לקרואמעונג/ודיממתישמחהוצעקתישרפה;
מאוד".עדעליזיםשיריםעליזים,שיריםבפניכם

הולםשערמעמידעוזשלספרומראה 1מנגד
הציוראת .שבתוכווהסמליםהדמיוןרוויילשירים

זהובתאשהדמותובו 1המשוררציירהכריכהשעל
עירבשמיכמלאכיתהמרחפתעורוורודתשיער

'מלאכי·מאותםאחתהיאאוליושחורה.חשוכה
להקת"אנחנוכותרתו:שזוהייפהבשיררחוב'

יודעיםלאבכללחשבון;עושיםלאמלאכים,/
תום;/רקתולדות,יודעיםלאבכללחשבון;
לא·חודריםשמים;גרמיכמובסמטאותחולפים
משיקיםזה;אתזהמוצאיםאינםלעולםחיים,
טובים,/מעשיםמשילים;נוצותוכמוהבגדבכנף;

אנחנונעלו;זמתיעדשואליםפני-אדםבחלון /
חיבהלעוזח.ורם".יציאתמסולם;מלאכי-רחוב,

עדין.ולסוריאליזםדמיוןשללהמצאותמיוחדת
ניתניםובלתיכחידתייםלעתיםנקראיםשיריו

לדוברהמיוצגת,לסיטואציההנוגעבכללפיענוח
יצורבידינכתבוכאילוהשניים,ביןוליחסבהם

העולםשלבכליםלהשתמשהמבקשאחרמעולם
שהדוברשיריםבספררבים .עצמואתלבטאכדיהזה
מחדש,פעםבכלשמפתיעבאופןדוברת,הואבהם

הדוברביןלזהףתהקוראשלהציפייהאתומרסק
"אמרתי'אףך;נ;ך;ס':שכותרתובשיר 1כךלמשורר.

ב-ס~ן·קדע-ס~ן~ם wמתנהעולם~שףקית~אז,לך
רקלוהחן;מפינבעתנווכןאחררדפנוואניאת
לדעת,/מבלילעצמולאהוב;ככהצפעגםידע
אומרתאניעכשיולגעת/ולאלהתאבדלבחוראו
רקאנחנוגדלות/לאאנחנוואניאתותזכרי;לו

סימןהואאורובורוסגדולות",כמולהילחםלומדות

כללבדרךומציין 1זנבואתהנושךנחששלעתיק
בתיאוריהנפסקת.שאיננהומעגליותמחזוריות

אלאדםשלהתייחסותהסימןמצייןהיונגיאנית
ושדונים.פיותשלמציאותמזכירהשירעולםעצמו.
המהלךמהואיתה?מדברתמי ?הנשוקיתמיהי

בהשתברותכאןמדוברהאםשתיהן?שעברו

הןמהאחרמה?עלאודמות,אותהשלנרקיסית
בשורהרקלהילחם?לומדותהןמהמפנירדפו?

יותראבלבדוברת,שמדוברמגליםאנחנוהשמינית
לשער.ואפילולקבועמאודמאודקשהמזה
אורענייניעםעוזשלההתעסקותבמיוחדרבה

בומתוארתשלאאחדשירכמעטאין .וחושך
נאצהב'שיר 1למשל 1כךהשניים.ביןאינטראקציה

איךעל;משהו-שורהבראש"אכתובלים':
 / 1ישרבקולשוט,יודעיםרחוקיםהכישהאורות

כךבכוונה;אשכחואזאלינו;עדדוקאבמדויק,
בשירוכךאלי",באורחוקיםהכיהמאורותגם



חדל·החושךבחיק"אךבנדיבות':החמהנחנה'אכן

איןבמקומוהכלמה;דברהוארטרםהחסד;
'רגעובשירעמי"חרשוהחושךאנישוועהופכין;

שאנילפני"רגעהאור':אתמדליקשאנילפני
ידלוק./שהואבוודאותיודעאניהאור;אתמדליק
מתכווצים./אישונייותר./מבולגןנהיההחדר

להגיד".הולכתאתמהיודעאנילבנים./הקירות
מולוהבוהקהברקואפלולי~ת,מא;ך;תשלשירה

מובןשלשירההיאמוגפים,תריסיםשלחושך
בלתינחלם,היותשלסףעלתמיד 1מובןובלתי

עוזלהסתיר.חייבאךלהראותמבקש 1תקשורתי
אתמבקשהואכשםהקוראמןלחמוקפוחדאינו

המשוררית,הווייתועלכותבכשעוזגםלוב.תשומת
הואהמודפסים,השיריםשלהחומריהפןעלאו

שממלאאורשקושרתמטאפורהידיעלזאתעושה
השיריםאתשולחאנייופי!/"איזההחושך:את
אליחוזריםוהםהעת,/לכתביריקיםשלי

נתמלאושליתשלילייםלילהשמיכאילומנוקדים;
ניקחאםשלי'),ילדותיתענוגאודות<'עלכוכיבם!"

להבנתכמפתחותהיונגיאניםהארכיטיפיםאת
לחשובנוכל 1עוזשלבשיריוהנפרשהפנימיהעולם

<הואוב~לבאגוכעיסוקוחושךבאורהעיסוקעל
רוציםהיינושלא 1בקיומנוהמודחקהיצריהצד

כאשהעוזדוברשבהםהשיריםועלבו>,להודות
שלספרו 1כךאוכךשבו.האנימהשלהמבעכעל
שמבקשקוראבפנימהמורותאחתלאמציבעוז

הספרראשונה.בקריאהאחת,בבתשיריםלהבין

אוליופענוחםעוז,שלהסימניםמפתחאתכולל
חידה.כולוכללמעשהאך 1אפשרילעתיםנראה

·:· 
בראלבוית

סרטןמזל

הוצאתחיובית,תוצאהויסמן:דורית

עמ' 203 , 2010כרמל'

ושתיים.חמישיםבתרביאהאשההיתהויסמןדורית

 1אחדיוםיצירה.עבודה,בית,רגילים:היוחייה

 1תקיןשהבלאמרבענייניות,שדיהאתמיששרופא

שתעשה<התעקש>ביקשביטחוןליתראבל
סרטן.מזלמזל.לההיהממוגרפיה.

גםוכעתהמשוררת,מגוללתהחדש,בספרה
המחלה.עםהתמודדותהאתויסמןדוריתהסופרת,
נוגעאישיוידויכאןמוגשוחושפני,רגישבתיאור

פרוזהמקטעיהמורכבספרותיטקסטזהוללב.
המסעאתהמתאריםומלוטשים,חדיםקצרים,

ההחלמהועדהמחלהדברעלהבשורהמרגעהמפרך
באיכויותיההיצירהשלכוחהזה,במובןממנה.

 1בדיוניבסיפורכאןמדוברהיהאםהספרותיות.

ואףשכזאת,פיוטיתבפרוזהלהסתפקהיהאפשר

המחלה.שלדיוקנהאתההולםטרגילסוףלצפות
מהותיענייןבוישנוסף.ערךישהזהלספראבל

באותןפעמיםכמההמחברתחוזרתשעליוודחוף,
שאחרותכדיזאתכותבת"אניממש:מילים

לחשוףשהתביישהעצמהעלמעידהויסמןתדענה".
רפואיתבבדיקהאוציבוריתבמקלחתגופהאת

היאהמחלה,גילויעםזאת,ולמרותשגרתית,
תערוכה,קירעלכךכלהאישייםשיריהאתפרסמה
פרסוםעםכעת,לחייה.שהציצובאנשיםוהציצה
הרגעיםאתקוראיהעםויסמןשובחולקת 1הספר

עושהשהיאלחשודואיןשעברה,ביותרהקשים
מהתערטלותהבאעצמיסיפוקשלמטעמיםזאת

היתההמחלהעלשהכתיבהעולה,מכאןבציבור.
נועדהאך 1הריפויבמעשהמשמעותיחלקאמנם

אחריותמתוךנתינה,שלנעלהצורךלמלאגם
אחרים.שלגורלםלמוסרית
טרוקה:סירקהשלשירמתוךלקוחלספרהמוטו

אלאבחיים,נשאריםאנחנואםאיננההשאלה "."
אנימהעליודעתאניבנו.להישאררוציםהםאם

היאמהעליודעתויסמןדוריתגםכמוה,מדברת".
בהודעהשתחילתומסעעלמדברתהיאמדברת.
מתשע,אחתאתאמר. 1ממאיר"הגידוללקונית:

הואשם,אתכןאמר.לסטטיסטיקה,נכנסתאמר.
ההודעהאחריאמר".קלאב,טווהוולקוםהתעקש.

שראשיתןאנושיות,תגובותסדרתמתחילההזאת
המוביללכעס,הנהפכתבהכחשה,המתחלףבהלם,

מהעולם.הידבלותשלולתחושהפנימיתלהתכנסות
לקרות,לעומדבאשרהשאלותבאותמכןלאחר
גםזהכריתה.הדין:גזרמפניבפחדמלווותוהללו
כגופייהלכדיהרעיםהרגשותכלחובריםבוהזמן

כךלה.ומחוצההנפשבתוךהרסהזורעתאכזרית
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