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עלשלימושגהואאמי;שםרקאינו"מלני
פורמןרחלכותבת ) 108<עמ'ותובנה"רחמים
האחרוניםהשיריםבאחדאלוטוריםשניאלבז.
לכתיבתה:התשתיתאתבתוכםאוצריםשלה,

אלאותםלשאתוהתובנההחמלההרחמים,
 .השיריהמישור
מלני.לאם,געגוערקאינולמלבי""געגוע
המניעהואהחסרהמתנועעת,הלשוןהואהגעגוע

לבית,געגועהפנימיiר.השרפהאתהכתיבה,את
למשפחה,געגועאנוש,בןשהואלאדםגעגוע

מהעודשאינהולארץואינם,שהיולאנשים
פורמןשלכתיבתהאתמכונןהגעגועשחיתה.

נושאת"אתהבריאהמעצםמראשיתה,עודאלבז
תמונתאוצרתאנימתוכושחור;ענןברחמך

החסרמתוךהנגזרהגעגוע .) 18<עמ'אמהות"

ההוויההנוסטלגית.ההתרפקותלחסדימכווןאינו
אתמוצאתהאפלהרחםמןכברהעולההחסרה
הואגםהנגזרהשםבבחירתבשפה,ביטויה

אחות-אבי;שםעלנקראת"אנימדרוןמאותו

שמה-אתלוחשתאניהתעלה;בתוךהירויה
השפה .) 19<עמ'קדיש"עלינוואומרתשמי;

העברביןחיבוריםהיוצרכשלדמתפקדת
תמונת .השיריבהווהוהחייםהמוותביןוהעתיד'

הלוחשתהחיההאחייניתבתעלה,המתההאחות
וייאמרבהווהשנאמרשתיהןעלהקדישכעת,

שורות.ארבע-הזהוהשירבעתיד'

בסוףהמופיעותהתמונותמספרגםהואארבע

שנספתההאבאחותפסיה,אותו:וחותמותהספר

ברומניה,האםמלניבפולין'מצולמתבשואה
הדודהופייגההאדום,בצבאנשקהאב,פורמן

כולם,השיריםנתוניםסמליבאופןכךברומניה.
הרחוק-קרוב,העברבמסגרתהיצירה,שנותאו

בצלושלמיםחייםאליה.וחוזריםממנהיונקים
המשפחתי.הזיכרוןשלהארוך

'זיכרונותבשירכמומוקדמים,אחרים,זיכרונות

ילדותלעולםהצצותבבחינתהםסאליב'מוארי
חרסינה,"צלחותלרווחה.קרועותעינייםמתוך

ילדותגלימותנחושת/פמוטימרופטות,נעליים
עופותריחמרוטות,נוצותמחוררות-עש;

אפלתאלבדרכיאותימלוויםשחוטים;
סאליב.""ואדישלהסיטונאיבשוקהאטליז;
ראתהשבוה"ילדי"למקוםחוזרתבשירהדוברת

עלונשאההריחותאתנשמההשברים,את
מסכההואהזמןהאם.אימתאתקטנותכתפיים

שורפים.בנתחיםנתוןוהזיכרוןמדומה

הנגזרותהנפשסערותאתמעליםרביםשירים
בימוילהוראותמתפקדותעצמאיים,לחלקים

לאבזפורןמרחל

יכלמלעועגג

ZOlםוךשוrסרמ 0 - 1984 

התמונהאתלהשליםמהקוראודורשותקצרות
בעיני-אימהמסרטנלקחהכאילושנדמה-

מלטתקרתבוקעת/עמוקה"תרדמהרוחו:
מפילהיםבחוףחולותחורשטרקטורנופלת/

נגוע;דםחשוך;חדרגבוה;מתחחשמל;עמוד
באמפויחיםגחליםעיניואחדואישפגוע;אור

כאשתבוערתאותימובילבלילות;נמלטבימים
 ,) 41<עמ'סדום"במלחלוט

עםשם,ניצבהואכאילולקוראנדמהפעמים
איתהיחדבשיר.הדוברתעםהמזוהההמשוררת

וחסרהאומללהכבול'"האחר"אתחווההוא
הואלעולםאךל"אחר"לורבותדמויותהישע.

מזקנה,ממחלות,סובלהחברה.בשוליחי

לשיםבוחראודחקמעבודותבדוחקמתפרנס
הקיוםאתלהמשיךרקולעתיםלעליבותו'קץ

הבירההלנה;נטושה"נמרהולהתנתק:הפיזי
שמלתךשלך;הגדוליםהשדייםבתוךזורמת

השמים;אלמופנותהרחבותירכייךמופשלת/
ודאיאתהמים;תוךאלבוההמנותקתואת

המראהאת;לנפץהצלחתישלאמאושרת
אתמפרהשחיתהמהפכה;בךולחוללהמשתקף
עלשרועהבךכשצפיתישלך;המוזרההשלווה
ענייןומלבדךמלבדילמיהים;בחוףעץספסל
 .) 97<עמ'זה"בכל

והחמלההרחמיםאתלנסוךמצליחהאלבזפורמן
מתחכמתובלתילכאורהפשוטהשפהאותהמתוך

לדמויות.מתארקוויפוצעת,בעוצמההמעלה,
ההתבוננותאתהטווההמשוררתשלנוכחותה
הקוראאליה.הקרבהאתמגבירההזו'האנושית

השירים,"גיבורי"כלפישלההחמלהאתחש
עמם.הזדהותהאת

המקורהם"גיבורים"אותםעםוהמפגשהחיים

רביםשיריםכיטבעיאךזהמצדלכתיבתה.
שלדרכהאתחצואשרלאנשיםיוקדשו

קאסם,אלסמיחסולימן'פיירכמוהמשוררת,
פלו'עודדדולך.ויונהבסריעקבעודביה,ג'ורג'
המובהקקולהעלבהקדמהכותבהספר'עורך
ששתשלהמייצגבמבחרהעולההמשוררתשל

אםיצירה.שלשניםוששועשריםהשירהקובצי
אלבז'פורמןשלקולהמובהקותאתלמקדצריך
לצלילוהתייחסותמתוךזאתלעשותאפשר

להפליאציוריתבשפה-הטווההברור'הבהיר'
נוכח.אדםעד'שלממבטהחברהלדמותקווים-

ההתבוננותאללחבורשלאיכולאינוהקורא
האנושיתהנוכחותהכנות,מתוךהזוהלירית
משוחדת.הבלתיוהעיןהכובשת

שכברהאםישועתאתמבקשהאחרוןהשיר

מתמשכת,גאולהבבקשתהספרנחתםכךאיננה.
אשרעתידאלפניוהנושא-מתמשךהווהמעין

"מלניהמתה.לאםהגאולהאוליתימצאבו
מעטעודצער;שיבולימלקטתבשדה;משוטטת

 ·:·ישועה".לבקשהאסם;אלתגיע

שרררצשטיין-בסרטלי

ואניהתולעת"ואני

הנקר"

סרסבן-דוד:יערה

התודעה,מבטןטרויאני

 96 , 2011כרמלהוצאת

עמ'

יערהשלהחמישי'החדש,ספרה
מבטןטרויאניסוסבן-דוד'

בחווייתכולואחוזהתודעה,
עת.בטרםהאחמותעלהכאב

שללאורכםהעוברתהאלגיףת
בשלדווקאמועצמתהשירים
והיעדרהלשוניהאיפוק

הקולאז'ים,סנטימנטליות.
המשוררת,שלידיהמעשה

 .השברחווייתאתמראות,כבמשחקמהדהדים,
לפנינוכיוצבישלוםכותבהספרעטיפתבגב
אנסהליניארי".בקוהמתפתחת"פואמהמעין

בשירעיוןבאמצעותזוהתפתחותאחרלעקוב
הספר.מפרקיאחדבכלהפותח,השירלרובאחד,
עלהמבשרבשירנפתח"בטרם"הראשוןהפרק

אתהיופי'בסבךהמוסוויםבדןוהאוהאימה

המוסתרהיידגר'שלבלשונובבית"לא"היותה
רצפתעללאט;ול.ךנעליך"שלמהעין:בינתיים

בואכהואסבבודגניההעץ;בביתהחורקתהעץ

מעופריםלאהעציםשורשיכאןובכלוליו;היער
 /שלףלאבשורשיםקנאהתגידבאוויר;
ונדוןהשקטבשורשישלף./יהיולאולעולם

ירוק"."

מןנעיםאנובפרקהשיריםקריאתבמהלך
המתעמקתהאפלהאלוהמוארהפתוחהירוק,
הנול.דאתרואההדוברתוצלליו.היערבסבך
צידההסלמלואלקחתהאחמצףךהמסעכלפני
ואוליהמסך".רדת"לפניריק"הלמקוםלדרך'

שלמקסמוחופנייםמלואלקחתצורךחשההיא
 .הצפוי?ריקנפשיחוסןשל~ידההזר'המקום
ילפתועודהקונוטטיבימטענםעלוהצידה~ידה

."<>-
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1 
 .בהמשךהקוראאת
שלבואםעלמבשרהפרק,אתהפותחזהשיר

היער ,הזרהטבעיפיבסימןהעומדיםשירים

 ,יופילאותואויאבל .ואידילישופע ,האירופי
המבחיןהאנישלאימתואתלהשקיטכדיבושאין

הזרהאימתולטרף.המשחרהציידשלבנוכחותו
תלוייםשפוחלציםהעץבקירותנרמזתהעולםשל

נעשיתוהצידהיערומטאפורתעליהם
שללסיומוקרביםשאנוככליותראינטנסיבית

הדוברתומאיים.וחוזרשבצ.י.דהשורשהפרק.

טובע 1בעיגישנוגעמה"כלוכךזאתיודעת
התולעת/ואניהעץביתאתהחובק;בחושךכמו
כונסתוהעלווה 1בבוקרהמעירהנקרואני

 .) 14<עמיעיניים"

עולהשאירוניהבשירנפתחהאהבה""שוואהפרק
שלקולואתהדוברתשומעתמרבפיכחון .ממנו
ודוחקיקירהאתבחטףלקחתהבאהמוות,שר
אהבה;אנשיםמדוברתשפה;חפצים"עזובבו:

עצמףש~חצהמילה;בגדים;בהירהמחשבה
 shavהאסוננסלבן."אינסוףהנה /רף wוב

סיכון"קחידיים",("שלבהשירלאורךהחוזר
שורתאתמטעיןועוד>,שפה""עזובמחושב",לא

-משמעותבכפלהפרקכותרתואתהפתיחה
וכאהבההמוות,מןלגאולהאהבהשליכולתהכאי

 ,בדברהתלויהאהבהשקרית,בטלה,
~תה':גקהלא י~"ב~מותלדיברהקונוטטיבית

~ w א 1לש~מד~ת:שאר". · · · 
העזיבה,חיפזוןאתמדגישותנוספות .אליטרציות

המוותשלהגרוטסקיתהלהטוטניתליצנותואת
עלמדלגוהזמןאוזל;"הכלבכל:סדרהפורע
ומתהפךזז;הכל ]".[כברבוא קר"./קומות
הזר;אמרכך / /-טרקטריקונטרקנפתח

ממדמטביעההמוותקפיצת .) 23<עמיולקח"
ועלהחיים"עלהילדותיתבשבועהואירוניטרגי

שאלהגורלית.קיומיתלשאלההנהפכתהמוות",
שמחצה"מילה;הלשון:שלבכוחההמוכרעת

שלמראהכשלילתההיפוךובשרך."",עצמך
נטעןהואאף ,הסדרשל"התהפכותו"היש,

החרבשללהטהנו;כחהעמוקהבמשמעותו
העדןגןאלמבואהאדםעלהשומרתהמתהפכת

הנצח.חייעץואל
רוחעלמבשרהאהבה""שוואאתהפותחהשיר
,המתגנבטרויאניסוסשלבדמותוהמוותהפרק.
יצופו.ונפתחות""נטרקותשאלותמהומה.וזורע
בובהבתוך"בובהיקדש,פחהעולם ,יוטלהספק
האלתרמניהזרהחגאימתומכדלקה".בועה

שלבכוחהשובמועצמתבהתממשותה
כלעםשלוםלושיהיהצריך"אדםהאליטרציה.

מבקשתהדוברתאבל ,נחמןרביאמרהעולם",
לעצמו."מחוברשיהיהצריך"אדם-מזהפחות
נוספתבמחשבהאחרים".~בייםלחפשיתעהשלא

מזה".יותראולי-
לסיפורלהגדה,אינטרטקסטואלייםחיבורים
דליהשלממוכנת'ליבובה ,ושמשוןדלילה

יצחק,לעקדת ,לדיןחנוךשל'חפץ'ל ,רביקוביץ
שלולשירולדולילאגדת ,ועשיויעקבלסיפור
השבר.חווייתאתמעבים ,ועודהיינה,היינריך

14 

הוא"בטרם",שבפרק ,המקפץ ,הלולייניהזמן
גווניםמשנהרגליים;מרבה"זמןעכשיו

 .ה~יןאלבמנוסתו"
לאחורמדפדףחלום"טורקת"רוחהבאהפרק

שאביוילדאל ,ושברוחלוםאלהילדות,באלבום
במשחקבבור;נבלעוחלק"חד ,ממנונלקח

עדשספראחריגםיצאולאמכור;מחבואים
המתאביועלאהוב ,כעשיושהואהילדעשר".
הנוסעתממכוניתולמנחתו.להתרצותיכולשאינו
אך ,ממולהמדרכהעלהמתנכרבבןהאבמבחין
יכולאינוהילדהחלון.אתלפתוחימהרלשווא
בחלום;"רקאוליילדותו.תמונתאלעודלשוב
מתנשף".אותוידביקהאבהי;מהחסדאפסמטווח

גםהוא ,הספראתהחותםהפרק"רקוויאם",

 .בדןהאובחווייתכולוממוקדוהוא ,ביותרהארוך
הדוברתבדידות.וצינתכאבמבטאהפותחהשיר

הואהזמןבשינה.להתכרבלאלאמבקשתאינה
"התפריםייאמר:אחרובמקוםנפרםתפרקו

גםמלתעותיו"."סוגרהזמןלועוגם:כואבים"
ולהתמוטטות.לשברכמטאפורהוחוזרשבהמקום

ואילו-דברים"נחתכולאבפיזהאובבבל"רק
והיעדראדמהרעידתמבשרתהצידההנטייהכאן

אחיזה.אפשרות

להשיבוהרצוןה"בטרם"אלהשיבהתשוקת
הילוכואתולכווןהזמןאתלהפוךכנם,עלדרבים

שהזמןאלא ,כאןגםמפעמיםלידה,הטרוםאל
גוברת.ההרסותשוקתשרטון"על"עלה
יצירההרקוויאם,פרקדווקאאירוניבאופן

טקסישלולפיוטיםלטקסטיםהנכתבתמוזיקלית
מיליםבהיעדרהשתיקה.בסימןעומדאשכבה,
המוזיקהמטאפורתנוכחתהכאב,אתלבטא

מוסיקתהשפתיים,חישוקהאלם,ש~ןזpה,

גמורה."בלתיסימפוניה"כמוהמשיבון
אלפנימהמתגלגלמחוקקול"פסמתרסקת",
בתנועהמסמןשלנו/והמנצח"לילה;ההתחלה",

השתיקהתוכןכיהנההשתיקה".על 1ה 9 ~ך~
המוארך.הוא

היאלכתוב.שלאיכולהאינהשהמשוררתאלא

המילההזמן".אתלהעביר"בשבילכותבת,
מגיחהמקובלותלאשבשעותלתולעת,מדומה
אחרת,בווריאציהושבהנעלמת,הלילה,לטיול
אחר.בשיר

ידיהמעשהקולאז'יםארבעהמשולביםבספר
וברכהלפריוןסמלהדגה,שפעבן·דו.דיערהשל

עםמתכתב ,הראשוןבפרקהמופיעבקולאז'
נרמזתבוכבראך ,האירופיוהשדההיערשפעת

הקולאז'יםשלושתלעומתוהרשת.מלכודת
מאיים,גלובליכרךשלמראותלוכדיםהאחרים

פרדוקסלית,סבוכה,גיאומטריה .צדועלנוטה

 .אשרשליועבודותאתרעיהעתבתהמזכירה
מוצא,ללאמבוכיםעלהמלמדותפרספקטיבות

לשלוטהאדםשליכולתושאלתאתהמעוררים

 ·:·בגורלו.

קאופמןמזל

ערטילאיתעדינות

לסמדרקיץמסכתאדלהייט:עמוס
עמ' 34 , 2011עמדה-כרמלוחליל'

שירתלירית,עדינותשלפואטיתאופציהישנה
להוויה,האזנהמוגברת,מילוליתורגישותטבע

העבריתלשירהשאבדוופסטורליה,תמימות
אדלהייט,עמוסהאחרונות.השניםבעשרות

שדבורהמענייןהמשורראלה,שורותכותבלדעת
השיריתבכתיבתומנסההצעירה,שירתנו

"היסטוריהמעיןזוהיאותה.להחיותוהביקורתית
כפיהעברית,השירהמפתשלאלטרנטיבית"

המארשיםעליההשתלטואלולאלהיותשיכלה
ואחריהם ,ונסקישלתרמןאלשלהרוסיים

זך.של ,לטעמיפחות,לאהכוחניתהמוזיקליות
יעקבבשירתשראשיתהפואטיתאופציהזוהי

שמעונוביץ',שלבאידיליותואב,ואסתרפיכמן
למצואאפשרובימינו ,שטרןנחשלהטבעבשירי
 ,שימלהרולדשלהאוונגרדיתבשירהאותה

תיכוניתהיםבשירה ,פלועודדשלהטבעבשירת
עמוסשלהמופשטתובשירהפנקסישראלשל

אלדהייט.

במיליםהמשתמש ,·ציירמשוררהנואדלהייט
עדיןמורכב, ,סבוךמילולימארגליצירתכצבעים
מפלסטינה,איגרתהקודם,בספרואםומרגש.

הציונותשלסיפורה-כלשהו"סיפור"היהעוד
לנוף,וחיבורתמימותימיהמדינה,קוםלפני
עלילה.אין-וחליללסמדרקיץבשמסכתהרי

פרוזה,איננהשירהמבוטל.לאאומץלכךונדרש
לירית,שירהלהפךסיפור.לספרמחויבתלאהיא

רגעים,תופסתהיאהסיפור,אתנוגדתבטהרתה

כיוםהתרשמויות.רחשים,תחושות,הוויה,זרמי

ולירייםקצריםשיריםמוזר:כלאייםיצורנוצר
והשירהבכללהשירהבכיפתשולטיםמטבעם
נעדרתהליריתהשירהאבלבפרט,העברית
וסיפוריםקצרים.סיפוריםשלשירהליריות,
רגישותנעדרירבים,במקריםאלה,קצרים

פרוזה,אוקצרסיפורלכתובבמקוםלשונית.
שלאלאקצוצות.בשורותהסיפוראתמספרים
מצליח,שזהמקרים,ויששכזוטובהשירהתיתכן

רגישויותלאיבודגורמתהדומיננטיותאבל
לרגש.שמנסההסיפורחשבוןעללשוניות

כולוהספרסיפור.איןכאמור,אדלהייט,ואצל
מלאימילולייםמרצפיםהמורכבתמסכתהוא

אין.הסיפור?מהאבלקטעים,כ"ארגישות,
עלילתיתמסרגתלבנותלי~פשרוקריאותשלוש
הדוברהנםהארוךהשיר"גיבורי"ביותר:רופפת

ובלתימושגתרחוקה,קרובהנשיתונמענת
 ,וישראלייווני ,תיכונייםנוףהואהנוףמושגת.

ישנההשירבאמצעאחרים.לנופיםגרתהפלעם
המדעלמחוזות ,המחברעלהחביבההפלגה,
שובובהמשךיקום,ותחושתחלליות ,הבדיוני

התיכון.היםלנופיחזרה
לגיאןהשיראתהמחברמשווהסיוםבהערת

לקריאתרבריכוזנדרשהדבר.כךואכן ,חופשי


