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ז׳יל סּוּפֶרְויֶל

הציפור  

ִצּפֹור, ָמה ַאְּת ְמַחֶּפֶׂשת, ְמעֹוֶפֶפת ֵמַעל ְסָפרַי
הַּכֹל זָר לְָך ַּבֶחֶדר הַּזֶה הַַּצר.

— ֲאנִי ֹלא ַמִּכירָה ֶאת הֶַחֶדר ֶׁשְּלָך, ְרחֹוָקה ִמְּמָך
ֵמעֹולָם ֹלא נַָטְׁשִתי ֶאת ָחְרִׁשי, ֲאנִי ַעל הֵָעץ

ֶׁשּבֹו הְִסַּתְרִּתי ֶאת ִקּנִי, הֵָבן ֲאֶחֶרת
ֶאת ּכָל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ְלָך, ְׁשכַח ִצּפֹור.

— ֲאבָל ֲאנִי רֹוֶאה ִמָּקרֹוב ֶאת ְטָפרַיְִך, ֶאת ַמּקֹוֵרְך.

— ְלֹלא ָסֵפק ַאָּתה יָכֹול ְלָקֵרב ֶמְרָחִקים

— ִאם ֵעינֶיָך ָמְצאּו אֹוִתי זֶה ֹלא ְּבַאְׁשָמִתי

— ֲאבָל ַאְּת נְִמֵצאת ִּכי הֲֵרי ַאְּת ֵמִׁשיבָה.

— ֲאנִי ֵמִׁשיבָה ַלַּפַחד ֶׁשָּתִמיד יֵׁש ִּבי ִמְּפנֵי הָָאדָם,
ֲאנִי ֵמזִינָה ֶאת ְקָטנַי, ֵאין ִלי ִּבּלּוי ַאֵחר. 

הֵם הַּסֹוד ֶׁשֲאנִי ְמַׁשֶּמֶרת ּבְַמעֲָמֵקי ַאְפלּוִלית ֶׁשל ֵעץ
ֲאֶׁשר הֶאֱַמנְִּתי ֶׁשְּדִחיסּותֹו הִיא ְּכֶׁשל ִקירֹוֵתיכֶם.

ֲעזֹב אֹוִתי ַעל הֶָענָף ֶׁשִּלי ּוְׁשמֹר ֶאת ִמּלֹוֶתיָך,
ֲאנִי חֹוֶׁשֶׁשת ִמַּמֲחָׁשבְָתָך ּכְִמְּפנֵי יְִרּיָה.

— הְַרּגִיִעי ֶאת ִלֵּבְך הַּׁשֹוֵמַע אֹוִתי ִמַּתַחת ַלּנֹוָצה.

זְוָָעה הְִסִּתירָה ֶאת הָרְֹך ֶׁשְּלָך הָָאֵפל  — ֲאבָל ֵאיזֹו 
ָאה! הָרַגְָּת אֹוִתי, ֲאנִי נֹוֶפֶלת ֵמהֵָעץ. 

— ֲאנִי ָצִריְך ִלהְיֹות  ְלַבד, ֲאִפילּו ַמּבָט ֶׁשל ִצּפֹור ...

— ֲאבָל הֲֵרי הָיִיִתי רָחֹוק, ַּבֲעִבי ֳחְרׁשֹוַתי הַּגְדֹולֹות!

     )1960-1844( Jules Supervielle  -  ז'יל סופרויל
משורר וסופר צרפתי־אורוגואיי. נולד באורוגואי להורים 
ביקור  בעת  המוקדמת  בילדותו  מתו  אשר  צרפתים, 
מזוהמים.  מים  שתיית  בשל  מכולרה,  כנראה  בצרפת, 
דודו ודודתו גידלו אותו באורוגואי ובגיל שלוש־עשרה 

נודע לו באקראי שאינם הוריו.
בצעירותו הגיע לפריס. בשל עניינו בשירה הומניסטית 
)בין  ומגישתם  מהסוריאליסטים  ריחוק  על  שמר  יותר 
מודע(.  הלא  של  ורודנותו  אוטומטית  כתיבה  השאר 
עם זאת הכיר בחשיבותם של המודרניסטים ובחידושי 
הסוריאליזם. מרבית חייו עברו עליו בין שתי המולדות. 
של  וכן  חייו  קורות  של  הדהוד  יש  'הציפור'  בשיר 
שורות ידועות של רִָסין וקֹוְרנֵי תוך ויתור על החריזה 

הקלאסית.

ענת חנה לזרע 

"צייר לי כבשה"

יקיר בן משה: אח, לו היה לנו קלרינט, מוסד ביאליק 2013, 99 עמ'

מרשים  סיבוב  משה  בן  יקיר  המשורר  מבצע  קלרינט  לנו  היה  לּו  אח,  השירה  בספר 
ובשיא הטבעיות מַפנה את גבו אל האקזיסטנציאליסטי, אל הקיום הֶעָקר ואת פניו אל 

האסנציאליסטי, אל פוריּות המשמעות. 
"... ּכְֶׁשהָרֹאׁש רֵיק  מִּכָל מַה ֶׁשהָיָה, מִּכָל מַה ֶׁשאֵינְָך,/ רַק אָז יֵׁש לְהְִסּתֹובֵב." הוא מתיר 

חבלים בסוף השיר 'בבת אחת' )עמ' 42(. 
האבהות מביאה סיבותיה עמה ומציבה בפניו זווית ושדה ראייה חדשים: מעתה יקדיש 
ילדיו. ישים פעמיו לצלילי רגשות מכוונים, יחדד את התודעה  מבטיו לעבר אחד: שני 
ויגדיר את ה'אני' דווקא באמצעות התמקדותו בראיית הזולת: "נֹולְדּו לִי ְׁשנַיִם, ֶׁשאֵינֶּנִי אֲנִי" 
)'חשבון פשוט', עמ' 15(, יקבע את חירותו גם במסגרת גזֵרות: "ּתָמִיד מֵחָדָׁש: הַחֹפֶׁש נִּצָת/ 
ּבְהַָּטיַת הָרֹאׁש, ּבְעִפְעּוף הָעַיִן ּובְִתנּופַת ּגְַפרּור הַּלֵב/  הַּנִּתָז לְֶמרְחַּקִים,/ ּכְֶׁשהַּגּוף מְִתלֵַּקַח, 
ּבֹועֵר וְדֹועְֵך." )'כמו לראשונה', עמ' 17(, יהיה שמח וטוב לב: "וְהַּבַיִת ָׁשר, אֹור הַּיָרֵחַ/ מֵצִיף 
... ּבְָׁשעָה ֶׁשהַּלַיְלָה/ ּפֹורֵץ ּבְבֶכִי, מְאָֻּׁשר, ּכָל הַּטּוב הַּזֶה ַׁשּיְָך לֹו!" )'האם בכל  אֶת הַּגּוף  
צריח מסתתר נסיך מאוהב', עמ' 14(, כל זאת חרף היות ההורות פרח בעל חוחים או בובה 

מפלצתית, חרף רדיפת הדאגה ונסיגת הזוגיות, שני יצורים פראיים.     
לא רק שבן משה אינו עוצר את הזמן, הוא מחקה את פלא הבריאה, לא רק בהבאתו ילדים 
לעולם ובבריאת עולם לילדיו, למעשה הוא בורא את עצמו: "הְֶחלְַטנּו לְהְַתִחיל מֵחָדָׁש./ 
לְהִָׁשיב אֶת הַּתַּפּוַח אֶל הָעֵץ/ .../ לְהְַחזִיר אֶת הֶַּׁשמֶׁש אֶל הַּתֹהּו/ וְאֶת הַּפַחַד אֶל הַּבֹהּו -/ 

לְגַלְּגֵל מֵחָדָׁש ִסדְרֵי עֹולָם" )'שלא לאבד את מטוטלת הבריאה', עמ' 21(. 

הנסיך הקטן של הסופר  בספרו נתמך בן משה בהלך רוח קיומי־מהותי הּׁשֹורה בספר 
אנטואן דה סנט אכזופרי, בשיר המשמש מעין הקדמה לספר )קודם לשער הראשון( 'אגרוף 
יופי' )עמ' 7-8( הוא עושה זאת ביתר שאת ובקול העומק. בדומה לנסיך הקטן, גם הוא יוצא 
למסע רוחני המקרב אותו אל ההדדיות הרחק מעיני ציפיות, תבניות, כבלים ומוסכמות 
משפחתית,  במסגרת  דרכו  עושה  שהוא  רק  העולם,  את  בראייתם  מבוגרים  המאפיינים 
בעיקר הורית ולא במפגשים עם דמויות מדומיינות, אצלו הזולת הוא ילדיו. כך הוא פותח 

את השיר:
"ּכֻּלָם מְצַּפִים מִֶּמּנִי לִכְּתֹב ִׁשירִים, לְהִתְעֵַּמל, לָׁשּוב ּולְגַּדֵל ּתַלְּתַּלִים -/  וַאֲנִי טֹועֵן ֶׁשּטֹוב לִי 

ּכָכָה, ּכָל עֹוד ּבְנֵי אֹוֵמר 'יֹפִי אַּבָא'/ ּכְֶׁשהּוא מַצְלִיַח לְהַכְנִיס אֶת הַּמֹוצֵץ לְכִיס הִַּמכְנָסַיִם..." 

האבהות פותרת איזה סוד מכווץ, מפתה עמוקות לראות הנחבא בין קפליו, מצעידה פעמים 
אף מרקידה אותו פנימה בעודה מרתקת אותו לילדיו, לביתו. אין היא התייצבות למשימה, 
לא נכונות למעורבות, לא היעתרות לסיוע, לא לקיחת חלק. יש כאן טבע העושה את שלו, 
שלם וחופשי בדבקותו, מחזר וגם מתמסר, מתקדש ומתמכר, לא במובן שהוא בולע את 

האני, נהפוך הוא - מכונן אותו. 

"...אם תאלפני נהיה זקוקים האחד איש לרעהו: אתה תהיה בשבילי אחד ויחיד בעולם, ואף 
אני אהיה בעיניך אחד ויחיד בעולם כולו..." מנחיל השועל לנסיך הקטן שיעור באילוף. רק 
באמצעות אילוף יוכלו לרקום קשר, לראות ויותר מכך להבחין האחד בשני, להבדיל, לייחד 
מכל דומיהם, להזדקק זה לזה. כשמבין הנסיך הקטן כי אולף בידי שושנה נפרד ממנו 
השועל: "הזמן שהקדשת לשושנתך הוא המשווה לה חשיבות כה רבה... לעולם ערב אדם 

לשלומו של אותו שהוא מאלפו. ערב אתה לשלום שושנה שלך". 
ובן משה: "... לְִפנֵי ּכַָּמה יָמִים קַָטְפִּתי לֹו ׁשֹוַׁשּנָה וְהִצְּבַעְִּתי עַל קִפְלֵי עֲלֵי הַּכֹוֶתרֶת,/ ֶׁשאֵינָם 
ּדֹומִים לְדָבָר, ּגַם ֹלא לֶאֱֹלהִים./ הַּׁשֹוַׁשּנָה הַּזֹו הִיא הַּסֹוד הֶעָמֹק ֶׁשל הֶַּטבַע! יָכֹול הָיִיִתי לֹוַמר 
הָרִאׁשֹונִּיּות..." מאזן על כפות המאזניים  לְִתחּוַׁשת  ּדָבָר  הֹוסְַפִּתי  ֶׁשֹּלא  ָׂשמְַחִּתי  אֲבָל  לֹו,/ 
אהבה )עצמית־לזולת(. בין הַנְחָלַת עולמו והתהוות יחידנית של עולם ילדו מְפַּלֵס נתיב שבו 
אין הוא עוד עיקר העיקרים, לא הרוח היחידה לדברים. אין במעשהו רִפיון, יש בו ִׁשדרה. 

קריאה חוזרת צביקה שטרנפלד - הפינה הצרפתית


