השבר וחלומו
דפנה שחורי :מערכת הפעלה ,הוצאת
פרדס  75 ,2015עמ׳
שם פשוט ומטעה יש לספרה האחרון של דפנה
שחורי ,מערכת הפעלה .פשוט כי רבים מהשירים
באמת מתייחסים למערכת הפעלה כפשוטה,
מערכת הפעלת מחשב .מטעה ,היות שזו בעצם
כותרת לא פשוטה כשצוללים לרבדיה במהלך
קריאת השירים הלא קלים לעיכול לקוראים ,ואני
מניחה שגם למשוררת .יתרה מזו ,הקריאה בספר
מבהירה שלא ברור מי פה מפעיל את מי ,שחורי
את מערכת ההפעלה ,או שמא ,למרות שזו היא
שהגתה אותה ,היא גם זו המופעלת על ידה.
שם הספר מגלם גם רובד ארס פואטי ,שמתייחס
לשפה כסוג של מערכת הפעלה ,מערכת סימנים
של אותיות ,המפעילה עולמות שלמים שאין
להם ביטוי בחומר ,גלגלי מוח ,אופני ביטוי
וחותמם בעולם המשּורר
של שחורי .זהו עולם לא
קיים ועם זאת לא לגמרי
דמיוני .עולם השואב את
קיומו מהעולם החומרי
והיומיומי של סופרמרקטים,
שכנים ופייסבוק ,אך שואף
להתעלות מעליהם .עולם
של גברים נוטשים ומין
חסר תכלית התר אחר מענה
ואלטרנטיבה לכאביו.
אותו עולם ביניים ,בין
הדמיוני למציאותי ,קיים
ושריר בשירים .הוא נוכח
במלוא מורכבותו ,יפעתו
ומוחשיותו ,בשלל צבעים
ובפיתולי דימויים מפורטים .בעולם הזה נספג
(או שמא רק נאגר?) ,הדם השותת מחיי היומיום,
שובל המרירות שהם משאירים בפה ,בגוף כולו.
השירים הם סוג של דיאלוג בין שני עולמות אלו,
שתי לשונות ,אשר בהם האחד משקף את השני,
כמו מראות מעוותות ,מגחיכות אבל גם מפתיעות
ומשעשעות.
אֹותּה ַעל ִמ ָּטהָ /ח ַתְך
"הּוא ָמ ַׁשְך ֶאת ַהּלָ ׁשֹוןִ /ה ְׁשּכִ יב ָ
אֹותּה לַ ֲח ִתיכֹותַ / --- /א ַחר ּכָ ְך לָ ַקח עֹוד לָ ׁשֹון/
ָ
ּצּורה/
ִה ְׁשּכִ יב ַעל ַהּלָ ׁשֹון ַהּיְ ָׁשנָ הִ /ח ֵּסל לִ ְׁש ֵּת ֶיהן ֶאת ַה ָ
 /--הּוא ְמ ַצ ְח ֵצ ַח ֶאת ִּפּנַ ת ַהּזִ ּכָ רֹוןְ /מ ַצלְ ֵצל ַּב ַּפ ֲעמֹוןלַ ֶ
ּׁשֹוע ֶרתֶׁ /ש ָא ְס ָפה את ַהּלָ ׁשֹון ְּביָ ד ְמ ֻעּגֶ לֶ ת /לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת/
ִּבזְ ִהירּות יְ ֵת ָרהּ /כְ ִמי ֶׁש ֶ
אֹוצרֶׁ /ש ָעלּול לָ קּום
אֹוחזֶ ת ָ
לִ ְת ִחּיָ ה /לַ ְחרֹץ לְ ֶע ְב ָרּה לָ ׁשֹון ְּב ִר ָיאה /וְ לִ ְפצ ַֹח ִּבילֵ ל
ּגָ דֹול" (׳לשון׳ ,עמ׳ .)42

מוטיב ההכפלה בשיריה של שחורי מיוצג
באופנים רבים ,בין אם בשירים העוסקים באחותה,
המשמשת כמעין הרחבה לדמות הדוברת בשירים
(׳אחותי ואני׳ ,עמ׳  ,)10או אפילו הרחבת דמותה
של שחורי עצמה ,כמו למשל בשיר ׳תמיד אני
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מחכה׳ ,אחד השירים היפים והמרכזיים בספר.
אלו מוטיבים שמלווים את שירתה של שחורי
עוד מתחילת כתיבתה ומעניין להתחקות אחר
התפתחותם פה .בנוסף ,ניתן למצוא הכפלה
של איברים ,כמו בשיר ׳לשון׳ ,וגם עצמים כגון
טבעות ,אשר הכותבת מרפרפת באפשרויות
השימוש השונות שהשפה יכולה לייחס להן ,בין
עם זו הטבעת החלודה על אצבעה בשיר ׳מציאה׳
(עמ׳  )32או אלו שבשיר ׳טבעות׳ (עמ׳ )13
המתייחסות לטבעות-העיגולים השחורים סביב
לעיניים ,שהופכות את הראייה עצמה לכפולה:
"ּב ֲח ִצי ַה ָּׁשנָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֵמ ָאז ֶׁש ִה ְת ָר ֵאינּוּ /גַ ם ֲאנִ י
ַ
רֹואה ָּכפּול
הֹוס ְפ ִּתי ְל ֵעינַ יְׁ /ש ֵּתי ַט ָּבעֹותֵ /מ ָאז ֲאנִ י ָ
ַ
ּמֹוס ֶרת
חֹורית /זֹו ֶׁש ֶ
ְּומכֻ ָּפל /וְ ֶאת ֵעין ַה ִּמ ְתּבֹונֵ ן ָה ֲא ִ
ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ד"ש ַא ְלמֹונִ יָ ,ע ַצ ְמ ִּתי."--- /
כפילות זו באה לידי ביטוי גם במשחקים שיוצרת
שחורי בין מכוער ליפה ,בין ׳חולדה יפהפייה׳
(חיה שאף היא זוכה פה להרחבה ומלווה את
שחורי עוד מספרה הקודם גולדפיש) ,דרך דמות
החולדה המוטבעת על טבעת חלודה ,לבין
"מלכת הכיעור" (עמ׳ .)24
היא משחקת במושגים של
כיעור ויופי ,מחליפה ביניהם,
תוך שהיא מלגלגת על
כמיהתה להיות יפה ,המקבילה
לכמיהתה להיות נאהבת .אלו
משחקים מכמירי לב ,משום
שהם בסופו של דבר מרוקנים
את המושגים של יופי
וכיעור מתוכן ומשאירים את
המשוררת עירומה בכמיהותיה
השותתות.
אולם גם כששחורי עוסקת
באפל ,דימוייה שועטים
לכיוון ההפוך ,מחפשים אחר
הנשגב ,הקסום והפתייני .כך
קורה לדוגמה ,שהמכוערת שעורכת קניות היא
לא סתם מכוערת אלא "מלכת הכיעור" .השירה
של שחורי מתארת ברהיטות מפליאה ומפתיעה
חיים מגומגמים המשתוקקים להגיע לאיזה קצה,
לאיזושהי קיצוניות שתהפוך למיתית ,לגדולה
מהחיים ,שאולי תצדיק את הכאב .הזוהר המדומה
הזה ,בעצם מבטא שבר ,את החלום הזעיר–בורגני
ושברו ,ואולי להפך ,את השבר ,הניסיונות
לחיות בתוכו ,ואיתו את החלומות ,העולמות
הקסומים והאפלים ,שהוא מוליד .ניסיונות
אלו הם כאבני סיזיפוס שגוררת המשוררת
בניסיונותיה להעפיל לאיזה הר ,לכבוש הישגים,
להבטיח את מקומה בפסגת החיים המוגנים,
הנורמטיביים .אולם מדובר בכישלון ידוע מראש,
כמו שנרמז כבר מהשיר הפותח ׳פרידה׳ .שחורי
מאפשרת לכמיהתה להיות פעורה עד כדי כך
שהיא כמעט נופלת לתהום שלה .אבל אז באים
החיים הדמיוניים ,על עושר הדימויים והצבעים
שהם מציעים; וזאת כדי להציל אותה ,לטשטש
ולהעתיר אסתטיקה ,להוביל אותנו בלשון בוטחת
ללב המאפליה.

אבן
דֹולה ּוכְ ֵבדָ ה
ֶא ֶבן ָה ֶע ֶצב ּכָ ל ּכָ ְך ּגְ ָ
ֶׁש ֲאנִ י ַמ ְח ִל ָיטה ַל ֲעלֹות ַל ָּׁשכֵ ן ְּול ַב ֵּקׁש
ֶׁש ְּיַפ ִעיל ֶאת זְ רֹוע ָֹותיו ַה ֲחסֹונֹות
אֹותּה ְל ַמ ָּטה
וִ ידַ רְ ּדֵ ר ָ
ׁשֹואל ִּב ְפ ִל ָיאה ִאם ֹלא ִאכְ ַּפת ִלי ִל ְׁשּבֹר ַמ ֶּׁשהּו
הּוא ֵ
וַ ֲאנִ י עֹונָ ה לֹו:
ָע ַלי
יּותי
ַעל ַא ֲחרָ ִ
וְ נִ ְׁשּכֶ ֶבת
ומשהו אישי :אני סבורה כי השירים של דפנה
ושלי מקיימים דיאלוג משום שהם נפגשים
באותם צמתים ,בפנייה ימינה לחיי הפרוורים,
בפניה שמאלה ,הרחק מהדשא של השכן ,קרוב
יותר לחורים האפלים ,חורי ביוב או אולי ערווה,
שחיים מהוגנים ונורמטיביים נבנים עליהם
ומשתיקים.

.

גילי חיימוביץ׳

לקפוץ ולהישאר בחיים
סמדר שרת :אם לא היה פה מעקה הייתי
עפה ,הוצאת ספרי עיתון 91 ,2016 77
עמ׳
ספרה החדש של המשוררת סמדר שרת אם לא
היה פה מעקה הייתי עפה הוא בבחינת חידוש
מרענן בנוף השירה העברית בת זמננו ,הטרודה,
כך נדמה ,בחלוקה לקטגוריות זהּות ,התבצרות
בהן והדגשת ייחודיותן על פני זהויות אחרות.
שירתה של שרת היא מעיין לירי זך אשר בוקע
בענווה ממאוויי הנפש .והיא חפה מאמירה
כפייתית
קולקטיבית–פוליטית–אידיאולוגית
וטרחנית .בנקל ניתן היה לפרוס את שירת שרת
באזמל התיאוריה האקזיסטנציאליסטית–יונגיאנית
ולהציגה בגאווה בפני הקוראים ,אך אין צורך ,לא
הפעם .לא כאשר בספר (שזכה בתמיכת המועצה
לתרבות ואמנות של מפעל הפיס) יש מנעד עשיר
של תכנים ותיאוריות שהמכנה המשותף לרובם
הוא סגנון אסתטי מקורי ,מלהיב ובעיקר מאחד.
כלומר ,כזה המאפשר להזדהות עם התוכן או לכל
הפחות לחוש כלפיו אהדה ,חמלה ,כאב ,שמחה או
מבע רגשי אחר.
בד בבד ,קשה להתעלם מהאופן שבו מאפשרת
המשוררת לגעת בחבלי נפשה ובפצעיה
האינטימיים .כך למשל בשיר ׳קוברת׳ (עמ׳ ,)17
אחד מרבים על הוריה של המשוררת ,מותם
וגעגועיה אליהם ,מבוטא הגעגוע כשהוא מהול
בביקורת דקה אך מושחזת" :בתוך השקט הזה/
אני קוברת אותך ,אבא /כל רגע מחדש /.אתה
מסרב למות ,להיפרד /,מתעקש לחיות ,מתפתל/,

