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 .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
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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



לאיבוד.ללכתואומץהמסכת,
שהשפהבשירהמדוברלאאבל
בסגנוןשלה,היחידהאובייקטהיא

מסמניםאלאלמשל'מאלומה
עולמותלפתוחשנועדורופפים

שיראמירה.אותימהלסגורולא
עלמוותראינוזהמופשט

הואהמציאות,על"העולם",
נשמהאחדותשלעולםמייצר
והזוימקומיתיכונייםעולםוטבע,

שרוצהשירהזוהיזמנית.בו

לדעתבלישממריאה,להמריא,

מילולייםצירופיםכנפיעללאן'
שםחופשי'בג'אזוכמומחשבה.ומעורריעדינים

כךואחרבתחילההמנוגןמוזיקלימוטיבישנו
גםכךולסולואים,לאלתורהנגניםממריאים
לאיבו.דהקוראאתמוליכההזאתהמסכת
עםנקצבהגלים;עלכקצףהכל"עכשיולמשל:
חוחיםבחים; qבבחלליםהנשרקותהרוחות
גדתהעדמן /הנגלדותהשריטותמןפתאוםפורחים

והמיליםקמיםהלשוןשלהלוחמים /הנקצפות
תרים;ותאריםשמותכפעליםבעצמיםנוגעות;
קרות;מטרבאצבעותבשיניהםנוקשיםומשחרים

גשמיתענניםנעורתמטח;ועודמטחניטחיםעוד

ומתעצמת.""

תמונתעדינה,למוזיקהמחויבמצלולימארגזהו

שפה.עםליריתנוף
היקוםבאפלה;נעותמסגדים"כיפותוגם:

קמיםלילותיו;לילהכלרגליועלקםהעתידי
שורשיבסבךעתיד;גופיכהתברגותנושריםעליו
המתגברהקורפכפוךעתידו;אתיונקיםעצים

לטלטלולהכריתועליו;המתקומםלילומגוף
בזיכרוןאליוהצףמחתולוהרביעית/מקומתו
ענוגנערהראשהער;הליליהרצףשבריהער;

כעתצחורכרעלראשךנעור;כעדצחורכרעל
עמוםכהדנעור;כעתהמדברשלהצימאוןנעור;

הרים".ביןשמתבקע

למדומה.מדמהביןקשרעלמקפידלאאדלהייט
רפיפותבכוונה.הקשראתמרופףהואלמעשה
לילותפירושמהלדמיון.אפשרויותפותחתהקשר

וקשר .כן ?נושרתהתבגרות ?כהתבגרותנושרים

עדעתידו.עלהחושבלמתבגרעציםביןנרקם
וכעת .בערטילאיותווקוהרנטיעדיןהמרקםכאן

לטעמי:טובות,פחותשורותשתימגיעות
אליוהצףמחתולוהרביעית/מקומתו"לטלטלו
אידיוסינקרטיות,תמונותשתיאלו-בזיכרון"
הופרדולמסגרתשייכותשאינןמדי'פרטיות

בזיכרונותשמדוברלהביןאפשרשנבנתה.
לפחותנדרשתערטילאיכהבשיראולםפרטיים,
ההמשךסמנטית.קוהרנטיותתמונתית,בהירות

מעברבווריאציות,מיליםעלחזרהמתחבר:שוב
עללאשהאהבההתקרבות,לשני'שלישימגוף
מדברי.נוףרקע

בכובדהקוראשלבראשומכהאינהטובהשירה
הקרבהמתמונת .עליהןרומזתאלאמשמעויות,

אפשרהנגלה,מהיופיהמדבר'רקעעללאשה
בכלללשירהלשירתו'יועץשהמשוררלהסיק

לנוףקשוביםלהיותולקוראים,
התיכוןלמזרחחיים,הםשבו

מתנכריםהישראלים,שאנו'
תיכוניתהיםוהאופציהאליו.
ישראלבשירתגםקיימתהזאת
רצףליצורבשירתוהמנסהפנקס,

היםלמדינותמדינתנובין

התיכון.

ארוגמקומינוףתמונתוהנה

אלגיתבנימהיקומי-בדיוני'בנוף
מודרניהמשךיחד'גםואידילית

"אךשמעונוביץ':שללאידיליות
חורקקיץלילככזבלילהאיזה

שלכתמיםציריו;צלעותיומתולעכרהיט;

עלנשוכותגלקסיותשינישקיעותיו;צוהב
בגלגליהבודדהרוחונגיסותשפתותיו;
המתקומם;היקוםגולגולתבאפלתהכוכבים;

מקיץהפלגהזריחותיו.""שלהשמנוניתבמכונה
איזה-היקום"גולגולתל"אפלתתיכונימזרח
השמנונית"במכונהגםכמוויפה,טעוןצירוף

זריחותיו",של
משהו'שכלתניתאדלהייטשלשירתואחדמצד

ברצףמינימליוידעקריאהמיומנותדורשת
דווקאשני'מצדוהעולמית.העבריתהשירה
הקשיםהללו'המורכביםהמילולייםהקירות

למשוררהמאפשריםוהזרהמרחקיוצריםלפענוח,
אלה:כמווישירות,מרגשותשורותעםלהגיח
כחשמל;הקוצףנעורינוקצבגולשעוד"האם
הגבעותביןשלנו;העבותביערשרכיםמתיר

ההתברגותפירזתהעמוק;השוניםויםהמוריקות

הסבוךבערבפלנטות/זרימתכפנסיםהנוצצים
מחשבהשלרוגשביםצוואר;עדשקועעדכיער

נפסעעיקשת/מחשבהשל;קפואביםבוערת
שלאפורכיםנוטפים;עפרגליענןמרבדכעל

ילדשאלתישירה,אמירהאחדמצדעיקשויות",
כמעט-נעורינו"קצבגולשעוד"האםכמעט:

המבוגרבתוךהאםביאליק.שלנעורי""איהכמו
צירופיםשניומצדוחלומותיו?הנערחייםעדיין

שלאפור"יםכמו-יותרומרוחקיםמפתיעים
עםקונקרטיהמתיךאמיץצירוף-עיקשויות"

מופשט.

דרכואתממשיךאדלהייטעמוסשלהרביעיספרו
וחדש.ישןהמצרפתהעבריתבשירההייחודית

למעטים.נועדהזוששירהעלמעטצרלעתים
לעתיםנפקד:לאהמשוררשלחלקוגם

אתמרופפיםהחופשיוהאלתורהערטילאיות
ספרבצדשולייםטענותרקאלהאבלהלכידות.
והשירהבכלל'השירהשלשכוחההמעיד

במותניה.עודהעברית,

גלעדיוכל
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עשר .השירגיבורתתופיע·עשרההאחתבשורה

מעולם,החימום.להקתהןהראשונותהשורות
פיזיקה.הרבהכךלכלנמלהזכתהלאכנראה,

שאפילוהריטובה,בשירהפוגשתכשפיזיקהאבל

ים.משתגחוקיה
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