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שלפנינו,  השיר  לקוח  שמתוכו  השירים  ספר  של  האחורי  הפנימי  בדש 
עמ'   ,77 עיתון  ספרי  הוצאת   ,2015(  2014-1975 שירים  לקט   - פגיע 
וגדל בה. צוין גם  נולד ב־1955 בתל אביב  גיורא גריפל  63(, נכתב כי 
כי כיום הוא מתגורר בארה"ב 
מגיל  שירים  "כותב  הוא  וכי 
צעיר". מה גרם אפוא לגריפל 
את  עכשיו  רק  לאור  להוציא 
נסיבות  הראשון?  שיריו  ספר 
ספרותיות  ונסיבות  החיים 
שעכשיו,  אלא  הסתם.  מן 
לאסוף  החליט  הוא  כאמור, 
ואף  ראשון  לספר  שיריו  את 
ציין כי מדובר באסופת שירים 
זו  החלטה  ימינו.  עד  מ־1975 
מצרפת את גריפל לגל הולך 
וגדל של כותבי שירה מבוגרים 
שהחליטו דווקא בשנים האלה 
ספריהם  את  לאור  להוציא 
זה  ואת  כה,  עד  הראשונים. 
צריך לציין בהכללה הכרחית, 
רוב הכותבים הללו לא הביאו 
לשדה  חדשה  בשורה  עמם 
העברית  השירה  של  הסוער 
החדשה, לא מבחינת הנוסח לפחות. רובם ככולם נשענים על נוסחי כתיבה 
מוכרים, כל אחד על פי זרם הכתיבה שאותו הוא אוהב, והחידוש אצל כל 
אחד מהם נמצא, אם בכלל, בעיקר בתמאטיקות של השירים המתפרסמים 
בספרים, כגון שירי אבלות, אובדן ומחלות, או שירים על פריחה מאוחרת 
בכתיבה ובחיים. גיורא גריפל לא שונה מקבוצת הכותבים הזאת, אם כי 
נדמה שהוא מודע הרבה יותר מאחרים לסיטואציה ולא מנסה לכפות על 

שירתו את מה שאין בה.
כבר  להופיע  נבחר  לא   - מעניין  עריכתי  שבאופן   - 'היכרות'  השיר 
בפתיחת הספר אלא רק בשער הרביעי מתוך שבעה שיש בתוכו, "ובחלומי 
רחוב", מתחבר אל הנקודה הדרומית בהיסטוריית הכתיבה האישית של 
גריפל, שכאמור מתוארכת בקצה התחתון שלה בשנת 1975. השיר מתחיל 
לכאורה באוגוסט 1980 אבל כמובן שהוא מושך גם אל הימים שקדמו 
למעבר הדירה. ייחודו של השיר הזה בעובדה שכל פרט ביוגרפי הנמסר 
במהלך טורי השיר בו - ושירי הספר כולם הם מהבחינה הזאת ביוגרפיים 
יכול לפתוח פתח להרחבת מעגלי השיר האישיים והציבוריים   - מאוד 
לציין בשיר שמדובר במעבר למרכז תל  גריפל לא טורח  כאחד. אמנם 
אביב, אבל צריך לציין שקודם לשיר הזה מופיע בספר השיר 'תל אביב' 
הממוקד  לשיר  יותר  נרחבת  פואטית  אקספוזיציה  מעין  מהווה  אשר 

והפרטני שבו אנו קוראים עתה.
העיר  שרעש  בכך  מתנחם  בשיר  הדובר  מדוע  הקורא  עצמו  את  ישאל 
מהסיבות  אחת  שזו  לוודאי  קרוב  הכתיבה?  מכונת  תקתוק  את  מסווה 
לכך שפרסום השירים בספר התאחר כל כך. זאת ועוד, מכונת הכתיבה 
מחבר  של  הלידה  זמן  אל  מרפררת   ,1953 יצור  שנת  רמינגטון,  מסוג 
הוא אומרים מרפרר לשלום שעוד  או  היא  וה"שלום" שלכאורה  השיר 
השילוב של שם  גם   .)1981( למצרים  ישראל  בין  יפרוץ  עתה  זה  מעט 
הכותב בתוך השיר עצמו, תחבולה משוררית ידועה, יכול להיקרא בשני 
אופנים אלה של האישי והלאומי: "זה לא נשמע קשה אם מבטאים רך", 
באזורנו.  הישראלי־ערבי  הדמים  לסכסוך  אפשרי  כפתרון  אפילו  אולי 

שירת ישראל / אילן ברקוביץ'

היכרות / גיורא גריפל

ְּבאֹוגּוְסט 80 ָעַבְרִּתי ִּדיָרה
ְּבלֹוְך 37 קֹוָמה ְׁשִליִׁשית

ָיָׁשן ַאְך ַּבֶּמְרָּכז ָהַרַעׁש
ְקָצת ַמְפִריַע ַאְך ַמְסֶוה

ֶאת ִּתְקּתּוק ְמכֹוַנת ַהְּכִתיָבה
ֶרִמיְנְגטֹון ְׁשַנת ִיּצּור 53

ָנא ְלַהִּכיר "ָׁשלֹום"
ַאְלַּפִים ּוָמאַתִים ִליָרה ַמָּמׁש ְמִציָאה

חּוץ ִמֶּזה ֻחְלָצה ַאַחת ַעל קֹוָלב
ּפֹוְסֶטר ֶׁשל ַצ'ְרִלי

ְוֻקְפַסת ַּפח
ְּגִריֶפל ִּגיֹוָרא  ָנִעים ְמֹאד

ֶזה ֹלא ִנְׁשָמע ָקֶׁשה
ִאם ְמַבְּטִאים ַרְך.

היבט זה של השיר, שבו נעשה גם שימוש יפה בחריזה )קופסת פח / אם 
מבטאים רך(, קושר גם אל שם הספר החריג כשלעצמו, "פגיע" )באנגלית: 
Vulnerable(. הסיכוי שספר שירים בעל כותרת כזאת היה רואה אור 
בשנים הראשונות לפרוץ המדינה, שבהן גם החל גיורא גריפל לפסוע את 
פסיעותיו הראשונות בעולם, הוא קרוב לאפס. מכאן גם אפשר להמשיך 
את הקריאה בספר על מנת לנסות ולהבין מה האפשרויות שעמדה נפשית 
כזו של המחבר מקנה לשיריו והאם אמנם היא מצליחה בכלל להתממש. 
סיום השיר החותם את הספר, 'חמש שנים חיכיתי', המתאר המתנה מפרכת 
בת חמש שנים לגאולה כלשהי, מלמד שלא מדובר בשאלה פשוטה כלל 
ָהֲאָנִׁשים/  ִמְּפֵני  ַּתְחׁשֹש  ַאל  ִּתיָרא/  ַאל  ְּתֵהא רֹוֵדף  ל  אַַ ָּתבּוז  "ַאל  ועיקר: 
ְלָוה ֱהֵיה" )עמ' 98(.        .ֵעיֵניֶהם ְנׂשּואֹות ָהְלָאה/ ַאָּתה ָהֱאֶמת ַאָּתה ָהֶאָחד ְוַהָּיִחיד/ ַּדֵּבר ֶאת ַהֶּׁשֶקט  ַהָּגדֹול/ ֶאת ַהַׁשּ

יערה בן־דוד

אהבה עברית על גדת הירקון

.1
ִצּפֹור ְלָבָנה ַמְנִמיָכה ַלַּמִים, 

ֹלא, ֹלא ִצּפֹור —
ְסָתם ִּפָּסה, ִעַּסת ְנָיר ְזרּוָקה ָׁשָטה ָלּה, ְמַׁשָּנה צּוָרה.

ְוֵאיְך ְׂשָפִתי ֶׁשִּלי ִמְתַרֶחֶקת ּוִמְתָקֶרֶבת ְּכמֹו ֲעָדָׁשה
ְּבֵעֻדּיֹות ִמן ַהֶּׁשַטח ִּבְדֵגִׁשים ַקִּלים ַוֲחָזִקים, ָרִפים ּוַמְכִּפיִלים
ִקיּוִמים ַּבַּמִים ְּתנּוָעה ִמָּיִחיד ְלַרִּבים, ְּבִרחּוק ַהַּטַעם ְוַהְּזַמן.

ְמֻחֶּלֶקת ַלֲהָברֹות ְּפתּוחֹות ּוְסגּורֹות ֲאִני ְׁשָוא ָנע
ְוִלְפָעִמים, ְּכמֹו ְּבמּוַטְצָיה, ְמַרֵחף ְוָנח

חֹוֵתם ְנִׁשיָקה ַאֲחרֹוָנה ַּבֲהָבָרה ֻמְטֶעֶמת.

.2
ְׂשָפִתי ֶעְרַות ִּדּבּור, ֶרֶחם ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות, 

ֶרֶחם ַרֲחָמַתִים,
אר ְלֵׁשֶבט אֹו ְלֶחֶסד, ִמָּלה ְלִמָּלה  ִמִּלים ַעד ַצוָּ

ִנְפֶעֶרת ּבֹוֶעֶרת ִמְתּגֹוֶלֶלת ִמְׁשּתֹוֶלֶלת 
ֶלֶלת ִמְתמֹוֶלֶלת ֵּבין ְזַמִּנים ִמְׁשַּתְבּ

ּוִמְזַּדֶקֶפת ֵמִרְבָצּה. 

.3
ָהִעְבִרית ֶׁשִּלי ִמְתָמֶרֶדת ְּבִמּלֹות ַהַּיַחס.

ִמִּלים ִנְרָּדפֹות ֶׁשָּלּה רֹוצֹות ִלְהיֹות ְּפרּודֹות ַאל־ְּכֵאב — 

יר ְּכָבר ָאַמר ִלי ֶאת ְּדָברֹו ַהְמַאְלֵחׁש ַהִׁשּ
ַאֲהָבה ַוֲאִהיבּות.


