
למוצגמושגביןלחוויה,מבעבין
תל-אבוב, ,המאוחדבוץהקוהוצאת ,האשבול""בובתאברהם-אותן,רחלו

עמ' 160 , 2014

דוגמההואשלפנינוהשיריםספד

באופנישליטהמתוןדדןלפריצתטובה

לכלזדונההקשבהתוךמדובים,מבע

הספדלהעניק.עשויהשהמסורתמה

בחידושיםפרסט-מרדדכי,במראהמצטיין

מתגווניםשמרתבמתןואףובהפתעות

כןבייחודם,מופיעיםהשמותלשירים.

כשםהספדשםהאשכול"."ברבתלמשל

שבר.המפתחוכמלותהפותחהשיר

לילדותסימבולמשמשתהאשכולברבת

ליעלי,יצירתיים.ילדיםנדרכתבמשפחה

הייתההמשודדת,שלהילדיםמגןחברה

שעיניהברבה,נחכרת,שכרכשהברבה

ואילוארתה,כשמשכיביםכעצמות

שהכינהברברת,היובילדותהלמשודדת

מתפרחתכאשדהתירס,מקלחיידיהבמר

צמרתל"ברברתיה"קלעההאשכול

ל Wסץ,ליtנחוו,וילנןנ:יי ?i ת;מ~"זהובות:
 ן;י~ר.נ;:ג;?שים iJ /ס~~ב;לנ:י~ךח;תזסב

ץן~תן .ry:g~;וז;ונ:יי /סקלתי .P ו;נ<;:ג:יל /
 ן;ילנt~י!;!~ /ראש;~הך~ש~ות /!לזות

 ."ה t:1:;נ.~ליסי
עצמהלאידיה,מעשההאשכול,ברבת

היאאןלהשכיבה.כשכיסתהעיניה,

לנכיםפרחיםעליהןבציידהאותןקישטה

היפהאחותהשמלתכפרחיוסגולים,

להיפרדכאלצהממכהעליה,הנערצת

הסרטן.ממחלתמרתהבשל

המכונןראשיכמרטיבמופיעהיפה

שלההתנגדותבתהליךוככדןהשיראת

~נ:ו~רו:ותגו!;!י"ס?הבשיר:הדוברתהילדה

אברהם-איתןוחלי

:g. ~~ןה תו;י~.נ;:?פ;תו!;י~ים / ל;בjסז;ושו

W רוסן ; ;ק~ ,;ה ;ך~ק;~רקיסל?!

iJ סךת~~W חךריןה!i! "עמ'נ;וא.ם>~(: .. 
הזכוכיתבעינידמעהמתוספתלתיאור

עבודהשכרכשההראווה,חלוןברבתשל

הדוברת,שלהיאהדמעהמאוחד.בגיל

ילדותה,שלהאשכולבבובתשנזכרת

אלפדריקציהשלבתהליךומושלכת

במעבדמופיעאקרהשםהבובה.עיני

בתרומהההורהאלהיררכיהמיתוסמן

ובהתחברותהשדההאנישללזמרתה

בהקשרגליתיאהגםכמררגשית,להרריה
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הדוברתהילדהשיצרההאשכול,לבובת

מןבכבדלהןהעצומותהעינייםבשיר.
נבואית.בהתגלותגבולותהפורץהשגב
התעצמותלהד;ברמיזהמופיעהאקו

וכדיןבמרחב,אובדכוכדיתוךהקול
ביופיונרקיסאתהמכפילההבבואה

אותו.ומכלה

הערצה"לציור

טובהדוגמההואשלפנינוהשיריםספר
מבעבאופנישליטהמתוךדרךלפריצת

ומתגוונות,רבותבספרהצורותמרובים.

המשוררתתכליתאחת.היאהתכליתאך
הלירי,האניביןמותאםלשילובלהגיע

לסגוליותלמצוקותיו,הנתוןהמתוודה,
המתרשםהמתאר,האנילביןחוויותיו

אותו.הסובבמןומשתאהעיניוממראה

שלבהרמוניהמתגליםוהמוחצןהמופנם
שירה.וחדוותיצירה

המרץרבתהאישיותמןהיאהזרימה

המעצבות,המיליםאלההתרשמותוכוח

אותםוהופכיםניידיםרשמיםהמעתיקות

נלאיתבלתיכמיההנייחים.לסימנים
פיוטיתממורשהלחלקהחולףאתלהפוך
דורות.לדורי

שתפקידולציור,בהערצהלחושקל

הבוחרתהעין'ביןגשרביצירתדומה

להנצחה.כראויהבהווהמבטנקודת

ברוריההאחות,שלהתמוכהשולבהכך
פרופ'שצילםאמנותי,בצילוםז"ל,מזמרן

לכלמשתלבכמוטיבהצילוםאלוני.רוכי
עםכמיטיבהשירים,ספרשלאורכו

בקנהוכעולהאהבה,שלמכוחההשירים,
הכפשלתוךפכים,הסתכלותעםאחד

החוץ.מןרשמיםעםהמתמזגת

ליריקה,שלהמתמידהחיבור
הנתונהלאפיקהנפשכהשתפכות

-2015תשע"האביב , 197גיליון-האומה

היכרלסימןהופךחוץ,להתרחשות
שלהחדשהשיריםספרשלמובהק

כשארתהעליונההתכליתהמשוררת.
מבעביןההרמוניתההתאמהאחת:

סובייקטביןלמוצג,מושגביןלחוויה,
לאובייקט.

לגעתתשוקה

העננים,לאלוהיגבוהבמבטאחר,בשיר

הווייתהמלבמתרחקתהלבהזרמת
לגעת,היאהגדולההתשוקהומתקררת.

הפסגהמןלרדתלראות,לכשום,לחוש,
מןההתפעמותתודעת-הזולת.עמקאל

כשלהבתהאהבהמןכבדלתבאהבההיפה
שלווה,שללביטויוזוכהאשוכרשפייה

באמצעיציבענףצמיחה,שללתמוכה

שלכת.אחריהעץרגיעתהלב,

יוניםולשלום,לאהבהכסמלהיונים
ביןהמרחקאתסוגריםוככפי-ענן,לבכות

חופתלבית-המקדש.מודיעיןהמכביםעיר
האוהבים.ביןהאוויראתמלכדתזהב

הכתלים,אתמרקידהעציםביןמזמור
הלבחללאתממלאוצלילים,צללים

זו?ע.י~תו;נר?כרתו.;יש wסרגי ?i "שירה.
ומתנועעלמגעןהמתמסרהגוףסגוף",
 .) 22(עמ'כיםוכרגעהנרגשהכלבכזנב

לתוךמתפשטתמעודנתליריקה
אתומכתירההסובבשלהתיאור

 :) 26(עמ'יופישלבכתרההתרחשות

ו;נלת W ; ry~מרך~ו;נל.אנ:וי ה~~;:?~ יי:r?'~חך"
 1P.7#לחל.ב ןרי~;:ס.כ;:ך~:;~ירן / יי:r~~לאור
 ."י~לח~גכקפותר / ל~?

מראותלנוכחהאנישלבהתעצמותווכך
עמ'ר'החלמה",לאורמחושךמתחלפים

31 (: Q ים 1ו;ננ;ופר~ /זוכרן?בוערתלרמרת
סז·רסרסל~להארר p /סלא-?לום.ז.tל

-תר~י:ד.כ;: /י:זשוךב"קר~לנ:וי i/,_קיצ~סדי



ספריםביקורת

 1ם iס~~תזJAד:ו Wלת i~רז:וי pחןל / .ן~?נ

~ת?ס~יגcי /סןר .g:לסל.ך ם?ג;:ק~;:~ד:וזז:וי
סr;ופוךה /ל~ךךד:וו;נ~ן?סזרים /ס:;כז:tב

 ·?ים Wi?iJ?~ךמוו;ני:ור 11 •ים ?Wi:;~חו'וים
ברובומוקדש"לזכרם"השניהשער

אלגייהגותי,בשירפותחהואאבל.לשירי

רבים.בלשוןהמתחלפתיחידבלשון

משעתקייםבניגודיוהכרונולוגיהזמן

עמויחדב.קר".ב?חיץךב"ב?חיבראשית:

מערבולתהלב,קצבהאנושי,הזמןנמצא

בעצירותועתידעבררב-כיוונית,נפש

רגשיתבאיכותזמןתחנותפתאומיות,

החורףעצב.ומצולותחסדימינסערת,

יץ". pסך i?תץ P.i"ק

משענתמלהיותחדלהעונותמחזור

מחזוריים.מועדיםבחילופילהתמצאות

בסודאלוהי,זמןשלמהותומתגלית

בהוויההכלוליםויהיההווההיה,הנצח:

המקודש.ה'ובשם

מבטנביטאםבנחמה:נחתםהשיר

המאורגן.בזמןצורןיהיהלאשובלמרום,

"גcידשמחהשלמקוריהיוזמןערבובי

שעתזוהי .) 33(עמ' "ח1ב:~ג;:t:זנ~נכנו?~חוד
לכלההתוודעותבאהשעמההחלוף,

הזמנים.

האחותסיפור

אתמספריםאבלשירישמונה-עשר

האחותשלופטירתהמחלתהסיפור

האיטלקי,החוליםבביתהליצןברוריה.

בתפקידושבים,לאהרובשממנומקום

שקשההחולה,-ולשעשעלהצחיק

היאעצובים,אוהביהאתלראותלה

סביב,מוותהאפוףהקודרשבמקוםזו

מקיףהקהלולהצחיקם.לעודדםדואגת

"ח~~ריותחינה:אהבהמיטתהאת

קצרה,לתקופהנשארתאכןוהיא~נ;ונו",
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ושלאללכתמאוהביהמבקשתואחריכן

בלכתה.ייעצבו

בניגודיהמשוררת,שלהליריהאני

האינסוף,חופתקצה:אלמקצהמציאות

האחות,אתלאסוףשבאההמוות,חופת

נישואישלהאושרחופתעתובאותה

אור:שטוףבגוףחנוקותדמעותהבן.

'iקיא~לר i:;~דו-ו;נינסץ~בת i"ו;נו;נצול

ר wסאדסרסץ~ב"ו;נר:;~דו-ו;נז'ור,ר wסא

 ,"ש.ק Wס~תקררגcיתסז:tדל"ו;נהוו;נת~ז;וךו",
תחתלבןצעיףבשורה,רגעימרסקשבר

כמנהגקרועהשחורהוחולצההבן,חופת

בליהאבלמזעקתמנוסאיןהאבלים.

צירופיםמטפורות,ניגודים,שלתיווך

האחותוכיו"ב.אוקסימורוניםקוטביים,

הכאב:זעקתעמהיחד !איננה" !"איננה

 .) 44(עמ' "!ז:tיג~י !"ז:tיג~י

תמונותעולותהאבלבתיאורי

והאבל,הקבורהבטקסימהמתחייב

הטהרה,בחדרהרחצההבג,דקריעת

המתלוותוהתחושותהאבלימישבעת

נ:וי" iו;נצול~לוו p ~ םי~;:~ iסכ ל~"אליהן:
נ:וי" ti:זריסו;נגיזו;נ:ב/~ד:ותר i פ~ב:" ,) 48(עמ'

 ה~.?,ע /?~אזם wגיז תל<;,ול?'ב;ו" ,) 49<עמ'
:;t תi 51עמ' (סו;נב.סל"סגוףך (. 

המסורתיות,בקינותכמובנחמההסיום

שבח.שללסוגהיגוןשלמסוגהבמעבר

 .הצמיחה~מחהלעולמהשהלכההאחות
שהותירהובמהבמעשיההחייםבאדמת

יפים,פרחיםומינידשאהנביטהאחריה,

לחלחלהזמן,כתמילשטוףכנהרזרמה

ס~ןו;נה"גcילהמבוע:בטוהרמבוךלכל

<עמ'לנוד:ו" ה~כ;: wנכז;וסיס i:;~זכזח?~ה
בעתביטוילידיבאההנחמהנימת .) 52

ושובשובוהדפדוףחייהעלסרטהכנת

כולם"עכשיובשירהתמונותבאלבומי

רואים".
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בשירההדדית,בזרימהואפיקהליריקה
ביוגראפיהשלבגבולותרבת-כוח,אלגית

אתבתוכםומחזיקיםמתרחביםאישית,

לכלהצפויאתהגורל,בתהפוכותההכרה

היחידשירתהזמן.בתעתועיודםבשר

ליציאההפרטיתהחוויהמןבהתרוממות

הרבים.לרשות

דרשות-שיו

הדעת",מעץ"סטינוהשלישי:השער
בתמרוריוהאוניברסאליהכללאלנפתח

שלדרשותיואישית.מבטמנקודתהדרן,
האושר.בהרהכנסייהמןמהדהדותישו

מזדמניםהמלךודודלויבניאחרבשיר

בעתהבית.בהרירושלמיבבוקריחד

ישמעאלבניגםנראיםאחתובעונה

מתלווהלפואנטהלמואזין.המאזינים
המתייחסתהשירבפתיחתאירונית:נימה

שלקולםרקנשמעהקדום,לעבר
המקדש.בביתהכוהנים

כיוםאןזמרתם,בתיאורפותחהשיר

ישמעאלבנישלקולםהמואזין,שלקולו

בהרברמהמנצחלקודש""המשכימים

הפיוטיהמבעהשיר.נחתםבכןהבית,

ביןדרךבקפיצותמחברסינופטי,הוא

ובמקוםבזמןממנורחוקלתמרורתמרור

ר tl ז-תרי:ג~~;:ב;~רקים לוח?ז···" :) 63(עמ'
ב;~שול.יו;נ~ךים /~~ר;נרךקיג:יד:ל i כ.נ;; /

 ;~וקו;גה. oסו?לותל g:~תו;נו;<עין ;ו;נע,ךב
~~ערתג:יל /~ו;נ?קושןוקת p~נ;ו //~יו;גן.

בוע.ר toזץק~ה םיt?.נ;;רוז:רירוס~ת ;מודיע.ין
tזץקפוךט~ע.ל.י~ת // .~מוקיםע.~~ים~ין /

פוךiקת /(?ו;נןנ:זירם~ך /חש?נ:זילא
תו~~ה oלוחות /תוךה. o~ת~ל ?iל?זי
o לא ;ו;ננ;ור:יןוקת? w לר~י~ים."~רו

כוחאתבהתמדהמציבהליריהאני

לקוטב,קוטבביןהתנועהצירעלהרגש

-2015תשע"האביב , 197גיליון-האומה

קוטבשלומתמשכתברורהבהעדפה

אתלעולםיכריעשלאהסבל,האהבה.
המלאהלבההריסות.מןשקםהסדוקהלב
בוטחתאהבהמקום.אפסעדהאהובאת

לא~םtזז·ו;גן"וו;גההלבחכמתאתכובשת
/ ~tת~ו ~ w יעירכנשר .) 66<עמ'נ~יש"ה

בהבטחתונחתמתאהבהמקוננתקנו

בנפשהנכוןהמתגעללחיצהאמונים.
דיצה,שעריתפתחתבונות,אורתשיב

במחשבהיצללוהנפשאזניוחס.דרצון
 .) 72(עמ'בהירה

העתיקהעםאתיודעהלאומיהאני
חוסןאינובעתובהלשרו,דשנאבק
ניגודית-אירוניתבאנלוגיהביקורתשבט

ביןהצאצאים,לדורהאבותדורבין
כשםמסכים"ויושביאוהלים"יושבי
הרוחמנצחתכאןגם .) 78(עמ'השיר

הקומה,זקופיבבניםהמבחינההטובה,

כבניההקצונהופרחיהכומתותחובשי

להעריךיודעתהמשוררתהמשוררת.של

מהצבא,לשובזכושלאאלה,אתולהוקיר
האדמה,אלושבונפשםשמסרואלהאת
שיראתהממשיכיםאלהאתגםכמו

לגבולםהשביםבניםלדור,מדורהרעות
 .) 84(עמ'

לבאלמלבהתרשמות
חצירביעי:ב"שערבמסעתחנות

אתהתובעתהתפעלותמעוררותעולם",

השתאותבהתעכבות,חוויהשיריהמבע.

בעולםבראשיתנופילידובהשתהות

שמקורההתרגשות,שלכדינההחדש,

מנותבתחד-פעמיים,גדולים,במראות

שבעיםלב.אלמלבהתרשמותשללשיח

המציאותהמתפעם.ללבנפתחיםשערים

אלכיווןמשנההזמןלאגדה.מתעלה
הרואהלעיןמסייעהבריאה,נפלאות



ספריםביקורת

שלטהשבובעידןהעדן,לקדמתלהגיע

הסקוויהלעץלהידמותהאהבה,שם

אל-צלולולבובאדמה,"ששורשיוהענק,

 .) 94(עמ'על"

בסמיכותהסופי,המוגבל,האדם

ומחוצההיקוםבתוךהנצחית,לאלוהות

"בדרךהקודםלשירהסמוךבשירשרוילו,

וישממעל,אותבושאיןבמסע,הביתה"

מתחלףהעליוןהשגבפנים.הסתרבו

נוספים:בשיריםתחתון.גבולותבביטול

כבתת-בתחתית-הסלעעלומותתכונות

הרמתוךהלבהפרץהאדם,שלהמודע

ונחתהסלעקליפתאתשפרץהגעש,

למטה.

נועליצירה""בתלמיהחמישי:השער

פואטית,בהשקפההשיריםספראת

השירעיקריובחוקיותה.השירהבתורת

גםאישית-ריגושיתבמתכונתניתנים

ליריתשירהולאומיים.חברתייםלמצבים
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כולו.השיריםספרכדיןוציורית-אפית

במישורהןראשי,מוטיבהיאהאהבה

המשפחתי,התאלחייכמוטווהןהאישי

הלאומי.והתאהחברתיהתא

"בובתהשיריםבספרהמתמדתהזרימה

אותנטיתשירהשלמכוחהבאההאשכול"

בתמורותאישייםבאירועיםהנתלית
ובהתרשמויותוהחברההמשפחהבחיי

נפתחיםהשעריםחמשתהסובב.מן

הואהבסיסיהמבנהוחוץ.פניםלמסעות

לשערים.בחלוקהתלויאינוקונצנטרי,

מתרחביםמעגליםומסביבומרכזיציר

כמוטיבהאהבהנמצאתבמרכזוהולכים.

ניצבתשעליוכקוטבלאהבה,סמוךראשי.

המילוניהמערךעושרנמצאהמשוררת,

אליה.המתחבר

רב-כיוונים,ססגוני,פיוטימפעללפנינו

וברציפות.בתמורההמשךהמבטיח

ברזלהללפרופ'

 21.1.2015"הארץ",איזקסון,ח.מירון

בכירים,לתפקידיםמועמדותהצגתובוודאיובוודאילכנסת,מועמדות"הצגת

לתפקידבריצהכאןמדוברלאהמועמד.מצדוקשהעמוקחשבון-נפשמחייבת
._.. .... \. 

אלאבו,שמשחקיםדבראינולארצםהיהודיםשיבתשלהפלאמשעשע.אומשחרר

עדקשותשהתכניותלדעתמחרייב'לשם'שרץמיכלמאר.דעדבולהיזהרשישעניין

הדיור,'מחירי'הורדתעלסתמיותאמירותלביצוע.יותרעודוקשרתלגיבוש,מאוד

אותנו.ומביישותארמריהןאתמבזרתהמשילות','חיזוקארהתחרותיות','הגברת

עלהאמתאםגםולהנהיג,לנסותהמוכניםאנשיםשישהואגדולמזל"אכן,

ארכושרלשםבריצהכאןמדובראיןזאת,עםלהם.ידועותהאנושיותמגבלותינו

הסיום".לקרשמגיעמישלראשועלהמוטלכבדבערלאלאפרס,
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