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על סקלה נוטפת דם
לאה הרפז: הקשב הזה, ספרי עתון 77 

2015, 75 עמ'

כאשר באים לדבר בספרה החדש של לאה הרפז 
הקשב הזה כדאי לזכור שהיא לא רק משוררת אלא 
היא גם ציירת מקורית ומעצבת אופנה של סריגים 
מרהיבים. יכולתה כציירת שימשה אותה גם בציור 
מפרסומיה  זיכרוני  למיטב  הזה.  לספר  העטיפה 
קשר  בלי  העטיפה  את  ציירה  היא  בפייסבוק 
לספר, אבל כשהכינה את הספר, הבינה היטב את 
החיבור העמוק שיש לעטיפה אל לבם של השירים 

הכלולים בו.
כמעט  באורח  מייצגת  העטיפה 
פלאי את המתח העצום בין ארוס 
בגלל  בספר  השורר  לתנטוס 
מקצרי  ותחלואים  הגיל  אימי 
בפירוט  בהם  שמדובר  חיים, 
בפרק השביעי של הספר. בפרק 
של  מחוויותיה  שירים  יש  זה 
מציל  ניתוח  סביב  המשוררת 
מופיעים  העטיפה  על  חיים. 
הפתח  את  המייצגים  דימויים 
נראים כעלי  בזמן הם  ובו  הנשי 
שלכת. בדימויים אלה ההתכללו 
באורח פלא הארוס, הלידה, הִזקנה והמוות. יתר על 
כן, הדימויים האלה גם נראים כבקטריות בצלחת 
פייטרי בהגדלה של מיקרוסקופ וכך נכללה בהם 
גם הסכנה שיש בארוס הגואה בנפש בלי רסן. גם 
הרקע האדום של העטיפה אוקסימורוני: הדם הוא 
מייצוגיו של הפריון הנשי, דם המחזור ודם הלידה. 
אבל דם שלא במקומו ובמועדו קשור בפציעה או 
במחלה ונושא עמו סכנה וחרדה. הצבע האדום הוא 
וחיוניות, של לידה, פרחים  גם מסמן של פריחה 
ויין, אבל לתוך האדום של העטיפה חודרים צללים 
כמו  המוות,  מנוכחות  משחיר  הדם   - מאיימים 
בשיר 8 של המחזור השביעי, שבו מתואר מפגש 
עם מלאך המוות "ּוְבֻחְצָּפה ַנֲעִרית ֲאִני סֹוֶחֶפת אֹותֹו, 
ה  ַעל ְּגִליָמתֹו ַהְּׁשחֹוָרה/ ְוֵאין הּוא ֵמֵעז ְלָסֵרב ִּכי ַעזָּ

ִהְתִסיָסה/ ְוַגם דמו ַהָּׁשחֹר ּתֹוֵסְסְסְסְס" )עמ' 66(.
 

בפני  יצירה  שהיא  מסמנת  צורפה  שבידי,  לספר 
עצמה, הצבועה גם היא באדום כהה. המלבן של 
ששימשו  דקים  זכוכית  מלבני  מזכיר  המסמנת 
בשעתו לבדיקות דם במיקרוסקופ, אבל חומריותו 
אסוציאציה  מעוררת  האדום  של  התבליטית 
היטב  מסתכלים  אם  מהגוף.  רקמה  של  מאיימת 
את  המעביר  קטן  פרח  גם  המאיים  באדום  נגלה 
אל   - והחיוני  היפה  אל  האסוציאטיבי  הזרם 
ויין. נוסח אחר ומילולי לתכניה של  אודם ורדים 
 .52 עמ'  האימה',  'וסביבי  בשיר  מצוי  המסמנת 
ְנחּוִׁשים/  ִּבְצָעדים  ָלֶבַטח/  צֹוֵעד  ַהֶּזה  "ְוַהְּכלּום 
ְּפֵני  ַעל  ַהְּזַמן/  ְּפֵני  ֶאת  ָלָבן/  ַּבד  ַעל  ְמַצֶּיֶרת  ֲאִני 
ָצחֹור";  ׁשֹוָׁשן  ְמַצֶּיֶרת  ֲאִני  ָּדם/  ַהּנֹוֶטֶפת  ַהְּסָקָלה 

דימויים  ליצור  המשוררת  של  היכולת 
אוקסימורוניים בשירה ובציור היא מהאיכויות של 

בפירוט  הזאת  באיכות  דן  מעולים.  אמנות  מעשי 
בספרו    )Silvano Ariety( ארייטי  סילוואנו 

 Creativity: The Magic Synthesis.
שירי  בין  השמיני   - לעיל  ציטטתי  השיר שממנו 
הוא אחד   - בניתוח מציל החיים  המחזור העוסק 
המוקדים הגלויים ביותר בספר של המתח בין ארוס 
ביצירתיות במוטיב מתוך  הוא משתמש  לתנטוס. 
סרטו הגאוני של אינגמר ברגמן 'החותם השביעי' 
- משחק שח של אביר עם המוות. הסרט מסתיים 
בריקוד עם המוות של כמה מדמויותיו, ובמקביל 
גם השיר נחתם בריקוד של המשוררת עם המוות. 
של  פרפור  משמעו  הריקוד  שבסרט  בעוד  אך 
כניעה לחידלון הכפוי, בשיר המשוררת מביסה את 
המוות במחול חושני. דמה התוסס בלהט מכושף 
בהשפעתה של מוזיקה צוענית, מעיר בה חוצפה 
דמו  וגם  עמה.  לרקוד  המוות  את  לסחוף  נערית 
השחור תוסס. ארוס משחק שח נגד תנטוס וגובר 
האדום  הדם  והמחול.  המוזיקה  באמצעות  עליו 

מביס את הדם השחור. 
ביטוי אחר של הקונפליקט בין מוות לחיים מתואר 
שייסוריה  בשעה  מחזור.  באותו  התשיעי  בשיר 
ויולדים בנפשה הדוויה  של המשוררת מתעצמים 
שנאה עזה לחיים, מצילה אותה מהוויתור הסופי 
תורן  רופא  או  אח   - בירוק  מלאך  של  נוכחותו 
המלאך  כאביה.  לשיכוך  נוסף  כדור  לה  המביא 
בירוק גואל אותה לרגע מיאושה הנורא מול מולך 
החיים התובע אינספור קורבנות. הירוק כידוע הוא 
היפוכו של האדום במעגל הצבעים. המלאך הוא 
דמות גברית רבת חסד שהיא חפה מכל אנוכיות - 

הוא אהבה וחמלה טהורות.

הספר כולו עומד בסימן נוכחותו של המוות והוא 
מעיד על ייסורי גוף קשים מנשוא. טבעי שבנקודה 
כפות  ועל  סיכומים,  מעין  בנפש  יתרחשו  זאת 
ופיתויי  הכליון  נמנעות של  האי  יוטלו  המאזניים 
ּתֹוֲעפֹות  ֶאת  ַהֶּפֶלס,  ַּכף  ַעל  ַמִּניָחה  "ֲאִני  החיים: 
ַּכף  ַעל  ַהִּמְתַּכֶּלה//  ֶאת  ַהֶּנְגִּדית/  ַהַּכף  ְוַעל  אֹוִני/ 
ַאַחת ֶּדִחי ְועֹוד ֶּדִחי/ ְוַעל ַהּנֹוֶתֶרת/ ַאְבֵני ַהְּיָקרֹות/ 

ַהַּמַעׂש ְוַהְּתׁשּוקֹות" )עמ' 11(. 

יצוצו  כזאת  אפוקליפטית  שבתקופה  גם  טבעי 
זיכרונות ילדות בחיקה של אמא, שאלות נושנות 
יגיחו מחביונן ותשומת הלב לתקתוקיו  זהות  של 
של הזמן האוזל תתרחב: "ַהּגּוף ֶׁשִּלי מֹוֵדד ְזַמִּנים/ 

ֵמֵעֶבר ְלִתְקּתּוק ְׁשאֹון ַהְּזַמן" )עמ' 9(. 
האהבות  שזיכרון  טבעי  גם  כאלה  בנסיבות 
נמנעים  הבלתי  תסכוליהן  על  והקטנות  הגדולות 
ישוב לפקוד את הנפש. סיכום כל הסיכומים הוא 
זה: "שרק עורב ידע לבחור את הנוצץ/ בין אבנים 
ניתן  המוות  קרבת  של  מהחוויה  רק  מאפירות." 
לזהות את מה שבאמת חשוב לנפש. מכל מקום, 
כצפוי  הוא  קשה  כה  בעונה  דווקא  מכל  החשוב 
עצם מעשה היצירה. דימוי השלכת שעל העטיפה 
קשור בהכרח בשיר 'עץ נשיר' )עמ' 33(: לּו ָהִייִתי 
ֵעץ ָנִׁשיר, עֹוֵמד ְּבַמֲעֻרָּמיו/ מּול רּוַח/ ֵאיְך ָהיּו ִׁשיַרי 
נֹוְׁשִרים ֶאל ָּכל ֵעיַנִים/ ֶּדֶרְך ַחּלֹון ָּפתּוַח/ ַוֲחלֹום ֶאָחד 
קֹוֵלט ֶאת ַהַּדִּפים/ חֹוֵבק ִמָּלה, נֹוֵׁשק ַלְּצִליל/ ּבֹוֵרא 
ְלַעְצמֹו  ּבֹוֵרא  ַהֶּיֶתר/  ּוִמָּכל  ׁשֹוֶקֶקת/  ַאַחת  ְּתמּוָנה 

עֹוָלם.".      

           מרדכי גלדמן

תהום באמצע הסלון
קרן קוך: עד תקרת הבית, הוצאת קשב 

לשירה 2015, 84 עמ'

המשוררת קרן קוך היא זאבה בנעלי בית. אחת 
לטובת  הערבה  אדמות  את  מאחוריה  שהותירה 
ביתה.  בסלון  ארוגים  בשטיחים  עטופה  רצפה 
מרגיעים  קולות  בהשמעת  המירה  יללותיה  את 
הנשיות  אש  היצירה,  אש  מגדלת.  שהיא  לילד 
הפכה  החיים  את  שבולעת  האש  המתפרצת, 
זעיר־ חמימות  הרגשת  המפיצה  קטנה  ללהבה 
בורגנית בתוך חיי החולין. "היום הזאבה עושה 
ביד/  עושה  ילדים  עושה  כביסה  עושה  כלים/ 
נזכרת  שהיא  קורה  חיה".  עצמה/  את  עושה 
הפראית,  במהותה  להאכלה  חיתול  החלפת  בין 
מתקוממת  היא  גחלים  "לוחשת  האותנטית 
מפעם לפעם/ מנסה לחקות את יללות הזאבה.../ 

אבל אז נשמעות יללות אחרות מחדר הילדים".
מנת חלקם  מורכב שהוא  בעולם  חיה  המחברת 
של יוצרים רבים שמנהלים חיי משפחה, עובדים 
לפרנסתם גם בתחומים שאינם שאובים מעולמם 
לשמור  נלחמים  זאת  עם  ויחד  והעשיר  הפנימי 
על גחלת היצירה. "את היד עוצרים, עוד בטרם 
אחזה בעט,/ בכיו של בני, הכלים בכיור". אבל 
לא  היא  התובענית  המציאות  חלקי  למרות 

אופיר משרקי

מ.ת.ג
 

ַהֶּמֶתג ֶׁשּלֹוֲחִצים ָעָליו ַמֲעִביר ַחְׁשַמל
ְּבחּוִטים ַּתת ִקיִרִיים )ֹלא ִנְרִאים

ָלַעִין, אּוַלי ֲאֻדִּמים(
 

ַמִּגיִעים ְלֵבית ַהְּמנֹוָרה, ְוַלְּמ
נֹוָרה ַמֲעִביִרים ְמָסִרים

ַלֶּמֶתג ְּכָלל    ֹלא ִאְכַּפת
ֶׁשַהְּמנֹוָרה ִנְׂשְרָפה ִלְפֵני

 
ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים   אֹו ַאְרָּבָעה
ַאָּתה ֵמִבין ְלָאן ֲאִני חֹוֵתר

                      ַאָּתה ֵמִבין
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משלימה עם מצב של אפרוריות שבו "קרני השמש 
מחליקות ממנה אל האדמה בלי להשאיר חותם". 

זה  לצד  זה  בו  סתורים ששוכנים  חיים  של  פסיפס 
ייאוש ותקווה, תשוקה וקיפאון, כובד וקלות "ולמטה 
נפולת  את  עוקר  חיים,  תלמי  חופר  מישהו/  עובר 
העשב השוטה/ הנושר ממרפסת ביתם. בעונה הבאה 

למרות הכל, פרח נדיר יגדל פרא בגינתם".
באמצע הסלון של המשפחה פעורה תהום. מקומה 
בבית מוכר וידוע. קל לעקוף אותה ולהישמר ממנה. 
לעומת הסכנה הזאת החיים מחוץ לבית מאיימים פי 
כמה וכמה גם מתוך הצורך לשמור בהם על חזות 
רגילה ונורמלית: "אנו מנהלים אורח חיים רגיל גלוי 
וחשוף לעולם/ אבל בפנים, מאחורי הדלת, כמחתרת 

חשאית, מתחבאים מהעולם, נמנעים ממנו". 
בחייה  מהפך  יוצרים  גידולו  ותהליך  הילד  הולדת 
ישנים  חוטים  פצעים,  מאחים  המשוררת,  של 
פרומים נקשרים מחדש ואחרים שוב נפרמים, עולות 
שאלות של זהות עצמית ותהיות על חוזק נפשי מול 
וצומח.  שנולד  הרך  של  האבסולוטית  תובענותו 
קצה  שאין  בצל  כמו  ממנו  מתקלפת  "המתיקות 
בתוכי  ילדי/  הן  העולם  קליפות  וכל  לקליפותיו/ 

באושר גמור, מהבהבת ילדה".
ובכנות  ביושר  ישרה' האם מבטאת  'התקרה  בשיר 
ראויה להערכה את חששותיה מפני כישלון להוות 
"את  הנתמך  ילדה  את  אליו  לקשור  בטוח  עוגן 
נשען  שלה/  שהילד  בעולם  הראשונה  האמא  לא 
לא  את  משענת/  מרגישה  לא  כשהיא  גם  עליה 
האמא הראשונה בעולם שהילד שלה/ נשען עליה 
בא  שוב  משענת...ילדך  מרגישה  לא  כשהיא  גם 
אבל  מי".  על  נשען  מי  בטוחה  לא  את  להישען/ 
היצורים  ושני  והצחוקים  המשחקים  אבי  הוא  ילד 
לשעשוע  חולשתם  את  להפוך  מצליחים  הרופפים 
מהנה ומחזק: "ילדך שוב נשען עליך/ שניכם נופלים 
לרצפה ... ילדך צוחק לרווחה/ את צוחקת איתו". 
הילד שגוזל ממנה זמן יקר ממלא את עולמה ואף 
מייתר את הצורך שלה בביטוי יצירתי "אני נופלת 
על קרקע העולם בחבטה/ עד הרגע בו שוב יפקחו/ 

שתי גולות ענקיות/ וקורות חיי ימשיכו להיכתב".
לקודש  אותנו  להכניס  חוששת  אינה  קוך  קרן 
הקודשים של חדרי ביתה. הרצפה עקומה, התקרה 
כי  באמצע.  עמוקה  תהום  יש  לקרוס,  מאיימת 
אלופי  שלנו,  החדרים  גם  נראים  כך   - יודעת  ההסתרה.              .היא 

שלמה בן־בסה

 פליקס לונה
תרגם מספרדית: רמי סערי

 

אלפונסינה והים

 ֶאל ַרּכּות ַהחֹול ֶׁשַהָּים ִלֵּטף
 ֲעֵקָבּה ַהָּקט ֹלא ָיׁשּוב ָיֵחף

 ְוָנִתיב ּבֹוֵדד ֶׁשל ּתּוָגה ּוְדָמָמה ֶנֱעַלם
ַּבְּתהֹום ֶׁשל ַהַּמִים —

 ֵּכן, ָנִתיב ּבֹוֵדד ֶׁשל ֶעֶצב ָּכְך ֶנֱעַלם,
 ֶקֶצף ָׁשַמִים.

ַרק ָהֵאל יֹוֵדַע ְלָאן ַאְּת ָהַלְכְּת,
 ֵאיְך ַלַּצַער ָּבְך ֶלֱאֹחז ִהַּנְחְּת, 
 ַאְּת ִנְׁשַּכְבְּת ֵלָאה ֵּבין ַּגִּלים, 

 ֲאפּוָפה ִּבְצִליִלים ֶׁשל ָּדִגים ְוַאּצֹות ָים, 
 ְוִׁשיֵרְך הּוא ִׁשיר ַהְּבִדידּות ֲאֶׁשר ַּבְּמצּוָלה, 

 ִׁשיר ֵּבית ָהעֹוָלם. 

 ְלִכי, ַאְלפֹוְנִסיָנה, ִעם ֵצל ְּבִדידּוֵתְך,
ֵאיֶזה ִׁשיר ָחָדׁש לֹוֵבׁש ֶאת ְּדמּוֵתְך?
 קֹול ַעִּתיק יֹוִמין ֶׁשל ֶמַלח ְורּוחֹות 
 ֶאת ַנְפֵׁשְך סֹוֵחף, ְּכמֹו ָּכִריׁש טֹוֵרף

 הּוא לֹוֵקַח אֹוָתְך ַלֲחלֹום
 ְרדּוָמה, ַאְלפֹוְנִסיָנה, 

 ְלבּוָׁשה ִׂשְמַלת ָים. 

 ִעם ֵׁשׁש ְּבנֹות ַהָּים ֵאין ָלְך ַמה ִּלְדֹאג
 ִּבְנִתיֵבי ּכֹוָכב, ִּבְׁשִביֵלי ַאְלֹמג, 

זַֹהר סּוסֹוֵני ָים ְקַטִּנים ֶׁשְּסִביֵבְך ְמַסְּמִנים
 ֶאת ִהַּלת ַהָּיֵרַח. 

 ִּבְמִחַּצת יֹוְרֵדי ָים ְׁשקּוִעים ַּבַּמֲעַמִּקים
 ַאְּת ֵלב ּפֹוֵרַח. 

 ֶאת אֹוֵרְך ַהְנִמיִכי, ָּבַבת ֵעיִני, 
 ְוִליֹׁשן ַהִּניִחי ִלי ְּבַגִּני, 

 ַאְך ִאם הּוא ִיְׁשַאל, 
 ַאל ֹּתאְמִרי ֶׁשֲאִני ָּכאן ִאָּתְך, 

 ַרק ַסְּפִרי ֶׁשָאַהְבִּתי. 
 ִאם ִיְׁשַאל ָעַלי, ַאל ַּתִּגיִדי לֹו ׁשּום ָּדָבר, 

ַרק ֶׁשֹּלא ַׁשְבִּתי.

בן למשפחה  הוא  והים'  'אלפונסינה 
יותר:  מדויק  )או  עובד  הים  שבה 
אובד( שעות נוספות. חשבו על 'זמר 
אהבה לים' מאת רפאל אליעז או על 
ודמיינו  פו  אלן  אדגר  מאת  'אנֶּבִלי' 
את השחייה לאין קץ של אותה נערה 
שכל טלנובלה תריע לה. והלב? הלב 
נקרע גם אם מתחת להילת ירח היא 

"לב פורח".
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