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חוויה מבפנים ובמחוץ

שירת הגוף והגיל

מדבר עם הבית

מעבר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

עמ•חי חסון  ,אבן חושן75 ,

מירון ח ' א•זקסון  ,הקיבוץ המאוחד 93 ,

עמ '

כל שיהד תמקיימת במmב -

מיללוי ,תועדתי,

*

ענווה מול החידלון

רגשי .שכמשררו ב ו רח מילה הוא בעצ ם מניח

*

אתרה  ,נמר פיגום נשטח בנייה ,ברמחב שעיו

א ל אשר ל ו אחוזת ה א ר ץ

תועדה ומילים .החרמב הפאוטי של עמיחי סחןו

אבישר הר שפי .הו צאת  86 , 62עמ '

*

בסרפ הביכרוים לש ו הוא ללא ספק קר התרפ :התפר שנין דתיות

לחילוניות ,ביו שאכניזתו למחדזיר,ת נין מילה לתומנה.
זהליגה הזר >של א לורמ חיבדו ,התנה< מענייתנ במיmו

הראשון והרמשים "סרסי שא" יצא ב הרצאת

בהקרש היצירתי רהחב של חסר ן .ניוצר קולנוע ,יעון המדי ום

שלו הוא החחתי .נס.שדרו ,הוא פועל כעולם מילולי .החינךו
הזה יצור נשירתו תמונות מילוליות עזרת ,המתחזקות מתךו

הזהרת שלהן עם עולמות חחניים ורתבותיים מג רובים  ,הששריה
הירשאלית החושה עוו מרתגלת אליהן .חסרן נו תב רה ב ה
מתךו סיס ראצירת ומבחנות ,שעליהן הוא נותן מבט ו.כרוקח.
העמהד רהפלקסיבית הזר שלו ,הכותתב נעת ונערנה אחת
את החוויה מציהד הפנימי ומחוצה לה ,מתבטאת בשם הסרפ
"מךךנ עם

הבית :n

-

הריבדו

נתיבה במקרה הזה

-

מאפרש

לגשר על החרמב ניד כאן לשם; במקהר לש חסון הוא לא רק
הגרש ,אלא ה כית עצמו.
אחו מנוח ותיה של שיותר של חסרן הוא היכולת לינוק
ממקרורת רבים ועידין לעמור נזכרת עצמה .הניסיון לתייג
את הישרה שלן נ "ךתית" א ן  nמזךחית" צ ןנע אותה בגךןן

שיותר של מירדן איזקסרן היא שירה בגרף

-

רשאון .גרף ראשון

מכירון שהיא עוסקת

נשפד" כצרוך הנאוש לדרב לוהישמע ,להגיד
ולהדהד ,ומכיורן שהיא ועסקת בחרמב הגופני

סרפ שירה שני למשדדו אבישר רה שפי ,שספרר
שרקן בש נ ת

עמ'

.2004

פרע זמנים שכזה נחשב

לנדיר יחסית נשירה העברית ,החשה צרוך
"להישרא על המפ"ה ,לעת י ם על שתברו התוכן .אבל רה שפי
שויותר אי נם עומדים באף הגדרה מקובל,ת מלבד במחריבות
הפנימית העמוקה שלו לקול ולשפה אישית מובחנת .הרמחק

האישי ,כמפתח לשפה .הגרף הוא לא דק ס ך הח וויות שנר,
אלא פתח )במרבן הביולוגי ורהוחני( לדיברו ונקשת קוש;
הגרף רהשאון ,היחיד ,הוא גם נקדות המוצא לש הסרפ ,בהיוות
שירה המונחת ב סופו של דבר )לרפקים עד נדי עודפות

מסוימת( כיסודות החוויה של הוונו ,ה"אני" שהר לבדר.
הזר ספר ישריד האחד עוש של איקן סרן ,רי פה לראות כיצד

הוא מונח לכבנה בבניין לש כל שיותר עד כה ,המתפרשת
על פני ראביעם שנה )ספרר רהשאון יצא כארש ישרת איקזסןר
חכייל  (.גם נסרפ זה מתחהק המשדדו באינט נסיבי ות חאר ץר.םת
נשואים שעהסיקו אתוו בסרפיו קהודמים :חייו כאב וכב רנ לש

הזה מזמין קריאה עצמ.אית בסרפ שהני ,כקשולר המובהק של
השמורר התמפתח בסרפו רהאשון הולך ומבשיל בסרפר שהני.
"אל אדש לד אחוזת אהרץ" מהווה המךש ל"סוסי א"ש נקר
המיסטי )רה שפי לומד ומלמד קבלה< והמילולי שלד .במידה

אשיה קונקרטית רעד ליחיה של אשיה עצמה ,והצךרו הונשא,

רנה שיותר של הר שפ י מזכי רה אמנות אימרפסיו ניסטית.

הרשאוני ,בחיבוק.

אביו ,שהרב מכמיד הלב שבהולהד ,הפלא שכנשירת -מחייו םע

על אף השיא יו נקת ממקו ד דת ד נ ים קלים לזי הוי )שידתם של

נמר כן מסוים שיותר לש איזקסרן מקיימת מסע אל

זלדה ,פאול צלאן ,תהילים ,יהוהד עמיחי ( וקלים פחדת )עולם
הסוד וחהסידתו לדרוותיהם( ,היא מעמידה עולם הנשען על
חדריה ,לע ע ולם וגשי עמוק ראי נסנסיבי ,שלשרנו פנימית

רהשאוני ות :כלכ ששירתו מתקדתמ מצידה הרכונלווגי היא
תתרח לא היסדותו שארהוניים כיותר בקיוומ וברצכיו ,ב mנת
ודמובבת אתו ם .זהו מהלך פואטי מעניין ניוון ששירתו לש

אחיו ,שמכסל את העו מק והיופי שלה .מדרכ ו נשירה רגיהש
ומרועת לעצמה .הגיוון הקולי שבר הוא גם נקוות חלוהש

•
הספר וב.חייב קריאה המזכירה קצת לימוד במדרש,

נהירות nמשךוך צערי" הייתה נ ו דומועת עקומה לגףו הכלה

המקיימת רפיפות מסיותמ נסרפ ,ךא מן הסוג המסוך:ן מעניין

קטע

איטית ,א י נטימית ,

ולשבררייותו )שרמ האמציע של המשדדו ,חיים ,נתווסף לו

יהיה לראות כיצר ינדד ויגשב לעצמו חסר ן את קולר שהירי
בעתיו .ער אז יפה לראות ניצר אותם תרפים )שלא לורמ

אינטואיטיבית ומהוהרר,ת המודעת מואד למשקלן לש
מילים וכעיקר לרווח שביניהן .וכרמ בלירומ ,גם נשיר
שכביכלו "איו לד מפתח" יש חור יה עומקי~ נכה ומרגשת.

רשאכ עדב ניתרת קהש בשנ ות נרועיו<; כתוצאה מכך הוא

תרכני שהיהד שלד לשפה ש נה םה נתכבים .איקןסרן כות ב בשפה

רעננה ,מעניינת ומפתיעה ; הרקיאה בסרפר של עמיחי חס רן

י

בעור 'ש'סוסי א"ש חבן תא התבו הע ,תא הפעיהמ שבמmנ הm
והוזגי ,כ mן הספ ד הנחכוי תא המתח שביו חיםי ומרתו .יחיחת

צעדיד" יונדוית ךא לא יומיומית ,שיהר בוחנת חיים  -יה וצתא

פרעים( שהחרבה הירשאלית מקוננת עליהם מולידים שריה
רמאה ני נרמ בגיארלרגי ה ,קררי השרב מולידים את הנרפים
היפים ניורת.
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