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תמיד יהיה יער במקום 
שאין תחנה 

מיכל מוגרבי: החלומות נטו על צידם, 
הוצאת 'קשב לשירה' 2016, 73 עמ'

החלומות נטו על צידם הוא ככל הנראה ספר 
רב.  זמן  זה  שקראתי  ביותר  ההרמטי  השירה 
הבנתו  אל  פונה  ואינה  כמעט  מוגרבי  מיכל 
של הקורא, ההפך, לעתים חשתי כי היא פונה 
להתנסות  אותו  ומזמינה  הבנתו,  חוסר  אל 
בסגנונה  בעצמה.  עברה  אשר  פירוק  בחוויית 
הקוראים  בפני  מוגרבי  מציגה  האימז'יסטי, 
לחלוטין  כמעט  חפות  תמונות,  של  רצפים 
קוראיה  את  ומזמינה  ישירים,  רגש  מביטויי 
להתבונן במציאות ההולכת ומתפרקת, קורסת, 
מתרוקנת   - תמיד  וכמעט  מתפצלת,  נשרפת, 
הרמטית  שירה  שבכתיבת  הסכנה  ממשמעות. 
מותירה  שההרמטיות  יש   - מאליה  מובנת 
פני  אלו  לא  אך   - לגבולה  מחוץ  הקורא  את 
הדברים ברובם המכריע של שירי הספר הזה, 
בו  ומעוררים  הקורא  של  גבולו  את  החוצים 
היא  לכך  הסיבות  אחת  כי  ייתכן  עזה.  תגובה 
כי מוגרבי מגיעה בשירתה אל מעבר לפירוק, 
אל מקום שהתהליך נעצר בו ומאפשר בהירות. 
אולם, ברבים מן השירים אין המדובר בעצירה 
בהגעה  אם  כי  וריפוי,  תובנה  על  המבוססת 
עוד,  אפשרי  אינו  נוסף  פירוק  שבו  מקום  אל 
ועוד,  זאת  מוות.  או  כניעה מוחלטת,  רק  אלא 
מרתק לראות כי כאשר עוסקת מוגרבי במוות 
ויחד איתה מגיע גם  מתבהרת לפתע שירתה, 
וקר.  חשוף  אם  גם  מבטחים,  חוף  אל  הקורא 
אמקד  ובו  הספר,  של  כוחו  מקור  עבורי,  כאן, 

את הדיון ואת הדוגמאות. 

כדוגמה ראשונה אביא במלואו את השיר ללא 
בו  מתקיים  הפירוק  תהליך   .59 בעמ'  כותרת 
והוא מתואר כנסיעה ברכבת. בדומה  במלואו, 
רבות,  עם  באגדות  הסימבולית  למשמעותה 
היציאה  היער את  היציאה אל  מייצגת לדעתי 
והתרבות  והמארגן של המודעות  המגן  מחיקן 
שדרכם  האימז'ים  הנפשיים.  הפרא  אזורי  אל 
מתואר התהליך הנם המראות הנשקפים מבעד 
והמסע  השיר  של  ובסופם  הרכבת,  לחלונות 
מופיע המוות כבית שניתן לשוב אליו, כמקום 

מנוחה:

ַמִּתיז  זְנָבָּה  לְָטָאה/  ּכְמֹו  ִמְתַּפֶּתלֶת  "הָרֶַּכֶבת 
ֲאנִי  הַּבַיְָתה/  הַּבָָאה:  הַַּתֲחנָה  ָאבָק/  נִיצֹוצֹות 
קֹוֶפֶצת לְִפנֵי הַָּׁשעָה// ָּתִמיד יִהְיֶה יַַער/ ּבַָּמקֹום 
מְקֻעֲקִָעים/  הֵָעִצים  ּגִדְֵעי  עַל  ַּתֲחנָה//  ֶׁשאֵין 
הַּנְִסָּתר  הַּיָרֵַח  ֶׁשּיָאִיר/  ְמַחּכִים  ְׁשכּוִחים,  ֵׁשמֹות 
ִּבְמִחילָה/ ֶׁשּנְֶחְּפרָה ְּבאְֶצּבָעֹות/ וְטּור ּגְַחלִילִּיֹות 
הִַּמְתיֵַּׁשב/  הַּלֵב  ֶׁשל  הַָּפרּום/  לַַּמעֲֶבה  חֹודֵר/ 
לָנּוַח עַל ֶסלַע// הֲָאדָָמה ּפֹונָה לִי עֹרֶף/ וְׁשֹוקַַעת 
ְמַחֶּכה  ּבַיִת,/  צֹוֵמַח  הֶעָָפר/  ּוִמּתֹוְך  ּבְעְַצָמּה/ 

לְׁשּוִבי/ ּכְמֹו ֶקֶבר לְבָנָיו". 

תהליך  מתאר   43 בעמ'  כותרת  ללא  השיר 
דומה - "ִמי ֶׁשּנֹולַד רֹוֶצה לְִחיֹות/ זֶה ּבָרּור/ ֲאנִי 
נֹולַדְִּתי לָמּות ]...[ וֲַאנִי ְמנַָּסה רַק לְהִַּׁשיר מֵעָלַי 
וְֶאדְַעְך  ֶׁשאְֶפַחת  ֶׁשַּמהֵר//  ּכַָּמה  ֶׁשּיֹוֵתר/  ּכַָּמה 
ּכְמֹו ַּתְצלּום ֶׁשּנְִתלַׁש ִמּדַף ִעּתֹון/ לַעֲטֹף ֶאת ּדָג 

הַּלֵב". 

את  כולו  מתאר   14 בעמ'  כותרת  ללא  השיר 
מערכת היחסים שבין המשוררת למותה, וגם בו 
המוות נתפס כיעדו של המסע - "מֹוִתי הֹולְֵך 
לְפָנַי/ ּכְמֹו עַּמּוד עָָפר// אֲנִי ַמדְּבִיקָה ֶאת הַּפַעַר 

]...[ אֲנִי ְמרֶַחֶפת ְסבִיבֹו ּכְאָָּמן ְסבִיב יְִצירָתֹו". 

שוב מסתיים השיר בגסיסה ובמוות, המבשרים 
את סוף המאבק, ההשתוקקות והמכאוב הנלווה 
ּבְִטְפטּוף  ּבְֵעינַי/  עַלְעָלָיו  זֹורֶה  "הּוא  אליהם: 
ּוְמבַּקֶֶׁשת  צֹורֶֶבת  וְהָעַיִן  אִינְפּוזְיָה//  ּכְֶׁשל  קָצּוב 
הָעַיִן  עֹוד/  ּוְמבַּקֶֶׁשת  ִמְתיַּבֶֶׁשת  וְהָעַיִן  עֹוד/ 

נֶעֱֶצֶמת ּוְמבַּקֶֶׁשת ּכְלּום". 

מעניין להשוות את התייבשות העין בסיומו של 
שיר זה לתהליך שעוברות עיני הדוברת בסיומו 
של השיר 'אור נוזלי' )עמ' 18( - "ּכֹוכַב הַַחּיִים 
ָטבַע.  הַַחּיִים  ּכֹוכַב  לַּיָם.  הָלְכּו  הַָּמוֶת  וְכֹוכַב 
ּכֹוכַב הַָּמוֶת יַָׁשב עַל הַחֹוף ּובָכָה. ּובְֵעינַי הָלְכּו 

הָאִיׁשֹונִים וְהְִתּכְַּכבּו לְאִָּטם". 

לכאורה שוב מתוארת בו התכנסות אל המוות, 
הדוברת  אליו  מתמסרת  לא  שהפעם  אלא 
הקודם  שבשיר  בעיניה,  מלאה;  התמסרות 
מרחב  נפרש  המוות,  אל  התמסרו  בו  שעסקנו 
חדש אל מעֵבר לפיצול שבינו לבין החיים. שיר 
נוסף שאינו מסתיים בהתמסרות מלאה למוות 
בעוד  אולם   .8 שבעמ'  כותרת  ללא  שיר  הוא 
מסתיים  בהתרחבות,  מסתיים  נוזלי'  ש'אור 
התפר  קו  על  מצומצם  קיום  בתיאור  זה  שיר 
שאליה  בנקודה  קיום   - למוות  החיים  שבין 
מוביל המאבק הבלתי מוכרע בין שני הכוחות 
בפנימיותה של הדוברת - "ְּבבֵית הֶחָזֶה נִלְחִָצים 
הַַחְמצָן  ּכָל  נֶאֱגָר  אֶָחד  ְּבֶחדֶר  ֲחדָרִים/  ְׁשנֵי 
ֶׁשּבָעֹולָם/  הָרַעַל  ּכָל  ְמַטְפֵטף  ּבֵַּׁשנִי  ֶׁשּבָעֹולָם/ 
ּבְַּפרֹוזְּדֹור  וְנְִׁשֶּכֶבת  הְַּמִחּצָה//  ֶאת  ְמִסירָה  אֲנִי 
עַל ַקו הַהְַפרָדָה./ הָאֵׁש מְלֶָחכֶת ֶאת הַַּמיִם,/ עֵָקב 
ּבְצַד ְׁשִתיקָה, ּכָל הָאֲנִי ֶׁשּבָעֹולָם/ ְמַפרְּכֵס ְּבתֹוְך 

קְֻפסָה".

צלול כמבטו של עיוור 
בחושך

דנה אמיר: קריעה, ציורים: סמדר 
אליאסף, הוצאת אבן חושן 2016, 43 עמ' 

זו   - ּבַחֶֹׁשְך"  ִעּוֵר/  ֶׁשל  ּכְַמּבָטֹו  צָלּול  נִזְּכָר,  "הַֹּלא 
השורה הפותחת את הספר קריעה, ולדעתי היא 
שמתוכו  התודעתי  המצב  את  בבהירות  מתארת 
להיזכר,  ניתן  הבלתי  גבול  אל  הליכה   - נכתב 
צלולה  שירה  המולידה  להיאמר,  ניתן  והבלתי 
משום שהיא חותרת אל המקום שמעבר לפיצול 
שבין אור לחושך. צלילותה של השירה בקריעה 
הזה  הגבול  את  לחצות  היכולת  מן  נובעת  אינה 
לשהות  היכולת  מן  אם  כי  בבהירות,  ולהיזכר 
אמיר  של  העיוור  מבטי  ולהתבונן.   - הסף  על 
אינם מאירים את האפלה, כי אם מקרבים אותה 
דקים  מעטים  בקווים  ותודעתנו,  תודעתה,  אל 

ומדויקים.

את הספר מלווים ציוריה של סמדר אליאסף, אשר 
בהתאמה מושלמת מאפשרים את אותו התהליך. 
קווים  של  רשתות  הדף  על  פורשת  אליאסף 
במרקמים שונים. תודעתו של המתבונן ברשתות 
המצוירות מתרחבת גם אל הרווחים שבין הקווים, 
אל הקרעים ברשת הלא אחידה, אל הדף הריק, 
ואל החלל הריק שמעבר לו. עבורי, יותר משהיא 
מציירת רשתות, אליאסף מציירת את מה שלכוד 

בתוכן - הבלתי ניתן להיזכר ולהיאמר.

קריעה נכתב כפניה של אמיר אל אחות - דמות 
 - המשוררת  לבין  בינה  פעור  שקרע  סבל  רווית 

בשירי  היפים  מן   ,)13 )עמ'  'תמונה'  השיר 
עיקרי  את  לתפיסתי,  בתוכו,  אוצר  הספר, 
נפתח  הוא  בהם.  עוסקת  זו  שרשימה  הדברים 
האדמה.  בבטן  ראי־ענן   - הרמטי  באימאז' 
מתמקדת  והשלישי  השני  בבית  כאשר  אולם 
מוגרבי בתיאור גסיסה ומוות, היא עושה זאת 
ומתארת  זה,  בנושא  לה  האופיינית  בצלילות 
בסגנון לירי את המוות כמקום מנוחה. צלצול 
מעוררים  האגם  הצטלבות  ובייחוד  הפעמונים 
של  להיפתחו  האפשרות  את  הקורא  בתודעת 
מרחב חדש, אך באופן האופייני למוגרבי, אין 
בהם כל הבטחה ושקיעת האגם פשוט נמשכת. 
מופיעה  המוחלטת  בעצירה  הכרוכה  הוודאות 

בבית האחרון, עם סופו של התהליך:  

ּבֵין  לִנְּבֹר  לִי  קֹורֵא  הָאֲדָָמה/  ְּבבֶֶטן  "רְאִי־עָנָן 
ּגְוָנָיו// ּפְִעיַמת הָאֲדָָמה/ ּפֹוגֶֶׁשת ּבִפְִעיַמת הַּגּוף/ 
נֶאֱנִָקים/  ּפַעֲמֹונִים  קָפּוא./  לָמּות://  זֶה/  ּכָכָה 
וְׁשֹוקֵַע//  ִמצְַטּלֵב  סִָמיְך/  אֲגַם  ֵמאָחֹור/  ּבִָעיר 
אֶל/  מְִׁשַּתֵּבר  הָאֲדָָמה  ּבְִפנֵי  מְִׁשּתֵַּקף/  ּגּוַפת הְַּסָתו/ וְנֹועֵל ֶאת לְִסתֹותָיו".            .רְאִי־עָנָן 


