
מבפניםהתבוננות

גלו·בתחריטי"התבוננו'תעל :קאופמןשירלי
בזמןב~רושלי~מור-הנוימאתהפיל riגול

 ~המלחמה"

 . 1980 ,.המאוחדהקיבו'ץהוצ'ס.·פגידן :תירגם

שלר•חוק.שלמצב~ראהבתונונתשלצבומו
מתבוננתקאופמןשירלי .בחוץלהיות .

שלבמצבמורהנוי'שלבתחריטים

היאלה.מחוץו'המשוררת)שהיא.מה,.מלח .
המלחמהבזמןישראלבמוזיאוןהתחריטיםמולניצבת

מעורריםוהתחריtכים 'מחשבותמעוררתהמלחמה"ומביטה.
של.במוח,הרחש riהמבמפגשקורהומשהומחשבות,
 1 • .המשוררת

השיראתהמעוררהגירוי .מטאפורההיאהפילגולגולת

שלאלאאדםשלולאגולגולת,אלאממשמלחמהאיכר

כלומרגולגולת.שלציוררקאלאגולגולתלאובעצם .פיל .

מראש.מרוחקתלהגיע.המשוררתמכסהממכה 'ה~מדה-

להיותרוצה ."היא :השיראתהפותח Qהיחהואהריחוק

 /רגלי(את /רואההראששכלעד ...ו" " ...אfזרבמקום
הגרל·:;;נין 'רקלאכןאtגוהוא,המרחק ".מאודרבממרחק_

 'גםאלאאחר,מצבאיזהלבין ,המשוררת)גם(ואוליגולת
 .הגוףלבידהראש rב
אתמסמןהכאשכןהשיר.בפתיחתמרכזילינראהזהס nי

ז·הירצוואת .~זשבמרחקהמועקהאתגםכמוהמרחק

למצבהןשבמלחמה.המוותלתחושתהןמחדש,להתחבר

 .ולמעורבותלהזדהותהןהחמה"),בבטנו("לצוףעו;נרי

המצר·הגו~גולתל:;ניןהעצמיביןהאסוציאטיביהחיבור

והיאהראש'בפכיםהיאהגולגולת .הענייןעצםהר{\ייות

מורהנוי .חייםהקרריההתנועה~כלוהיציבהיסודיאולי
נען·כפלאמבכה-"בעלותהןכיעצמותעלאמרבעצמו

ומעוגלותיציבותבצורותמעונייןתמידהואצמתו."

 .אבןחלוקיקונכיות.עצמות,-החייםכבכיס .שלתוכן
ביטויהמאפשר"אבסטרקטמעין _עבורורנןאלהצורות

 '"הפסיכולוגי'~.התוכןשלישיר
אלאשלהןהמוצקותרקלאהיאהעצמות ·אתשמאפיין·מה

 .המבכהמןכפרדבלתיחלקשהם'הח{רים,החלל.גם
בציורכמו .וחוץפניםשלעקלקל'רצףיוצריםאלהחורים

וחציוניות.פנימיותבין·להבחיןלעתיםקשה ;ב: .~זpרשל

המשוררתשל 'המתבוככ;תהעי(ייםמעקבדרךכיiה.באופן
ליחסיקירבה /הריחוקיחסיהופכיםהעצםנ,בתחירטי

המתבוננת ·ביןשהגבןלותכךמתפתחהש~ר .חוץ /~בים

הגרל·לז1יב.iלם.מתחיליםמתבוננת'היאבוהאובייקטלבין
הופכתחיאגולגולת.להיותוחוזרתלפיל ·הופכתג;לת

הגבעות 'גכעלהקמוט /העוראותו."זהומנוף rחללהיות
לחוששכדיליריחו"בדרך ./מוקדמתבוקרבשעתאפור /

כלאתלחושגםצריךאפוריפילכעורשלוהשטחבפני

יוצריםהחלl:יים .ל·פישלוהענקי .?.גגהמסוכגופו .תוכו
למוותלידהבין~יאטיביגםכמופיזימעבר

מתוכהשג;רף nהמ

 }לאורדרך ה.?כ;??
בתחיל;:יאותושידעכו'

'· 

עינינוסונוורוכאשר

הדופות

פות iהדכורחןעל

לחושך."חוץ_מאל
) 

 /יו~עחי.ה"הראש .-עצמההמלחמהאלהיישרומכאן
לבונקרחופנתוהגולגולת " ...לחושןלות'מתרגשעיניים

שדרכו ;·כטוןבונקרשלאשכבאחת.עין"קיקלופ.-
לפניםתינוק."שלענקל"ראשפרחים."בחפשנו /כשוטט

כשערב·"היורקותברמאללהכשיםלפניתחבושות,מכוסי

וילד."אם .מדברכופ~נחות,"זרועותלחיילים."ריס

עללעמודרוצה"אינני-אחדבקטעמרוחקתחי~אם.

-פנסי /שחוריםבנינים ./כבוייםהאורות /שלכרהמפרסת

היאהבאבקטעהריה-מכוניות."ופנסי·/אפליםהרחוב
והחיצוניהרחוקאת(הופכתהפילשללהפנמהמגיעה

 :לחיצוני)הפכימ~ואת .לפעמי

תבוכי;פיל ./"יש

החוצה;אותי/הדוחק

ירושלים/אתרואה/הוא

 " ...הפילשללעורומעל /דקעדמתוח /עורי .עינידרך

60 
·' 

 zsמס'וו' .עתון '!

 .ציוריםהם-כלומרל. 9;כעששהציוריםהםהתחירטים
סוף~יןבעלזL:יהואאובייקטעלקבועותמזוויותסטטיים .

הוא .שלפנינובספרהשירגםכךהפיל).לת. 1(גולג~כים
שירים)עשרשישה·(קבועותזוויותלשש-עשרהמחולק

כךלתחריט).מקבילשירכל(לאהתחריטיםעלבמבט
 .שהשירסופית,איןמטאפורהלהיותהפילגולגולתהופכת
 .מעיןלהיותהופכותאלהזוויות .שלהאחדותזוויות ~ב;;:קמ

 :המשודרתשלהאסוצ~אציותמפתעלציוןכקודרת

דלת.שעשוע.בונקר.חלל,ואוד,חושךשנאה,מלחמה:
 ...פחדאם.תינוק,ראש,מעדות,סבוכה.תבנית

שלדינמיתת 'l?:למכאןעדיםשאנואלאזאת,רקלא

משמעויותו.זrל'·עיבוישהואהאובייקט,-טרנספורמציות
וגםגולגולת. 1"הופiןל.חפיצורה.ולובשפושטרבות,
 ~-,אנחנוואזשלנו,מוותא.הווטנקטנק,הואפילכשהוא
מבהיקות-כלומד :"זורחות"כבד··ג.ולגול;תיכו,כלומד
ןק.ע;ךה pמכומוות ;ת.מוויש~~כיסעורכו.תחתבלו:בכן

תחריטבעזרתמוטב.אוגולג;לת,(בעזרתקטנהח~יפה

לאור,יוצאוהמוותשיר)בעזרתמוטב.אוגולגולת,של

להיותהופךקיומנו,של 1הפריהדך.השביר,המשהכואז
להציבהשניתן??חילותרבתמטאפודהמוצjלה,גוןגולת

והקושיהרוךאתלהעביד-ה nמצליקאופמן .במוזיאון

והע·הדקיםהקרומיםהעצם.שלה'חלק"המפרק :כאחד

 .בגולגולתפועםמשהו ....העצםעירום ·תוך.בבוכיםבים
המשודרתשליטתשליטה.כזרק?.ה 1Pהריחוקהחלולה"

שהמטא·במההשליטהאשלייתאתיקה i:מעבמטאפורה
אתלתפושהאסו~יאטיביתהיכותלעצם-מייצגתפודה

מלאי:;<חוריםעינינואתבוהקות.גולגלותכבעליעצמגו

 . {'Jהתקרבובשיר 'שישככלמעלינו.מתגלגליםטנקיםאבק.
' . \ . . 

יותר 'היא .(:·טויותר ,עובדתהאשלייהכךוהתערבות.

 ..משככעו:ן
ששירליכךעלמרמזפולו"'אשלל"טודסוהגולגולתדימוי

 .מעבירהדקאיכההיאשלה.ז;וי tcהפ;לאקטמודעתקאופמן
 1אמנות,ביצירתע-וסקתגםאלא- .שלה,האסובlיאציותאת

ל p ~הואהפ~לדות. 1במטאפכשפח,בשליטהבאסתטיקה,
וללאראשללאוהיותובו.התבוננותהואריוהשיפיל.של

כאןישפגם.ולאממהותוחלקדקהיאאפולו.כמוגפיים

הואשלד;נעברית.שלדבמילהכמוולנחליופי~םרמז

ולעיקרהגמורה,rרי 7 ~לבכייהגםאךושאךי;ת,למוותרמז.

שירליאסתטית.לצוןהגם-מורחכריואצלה. z ~נ;:ז::של
ואותכ·מורכבתחוויהלהעבירזהבספר·הצליחהקאופמן

מפהביצירתבעיקרמרשימה, .השיריתויכולתהט~ת.

אך.נ.שלטת,מאופקת.בשפהלקוראהנותנתמטאפורית
שלבעיצומוהמצוייהמשודרת·שלמרפכםעולםךה,,עשי

להתדח·קשרמחפשתכשפנימיותהתהפוכתי.חיצונימצב

 .ז;חיצוניתשרת
השלישיספרהחראהפיל"גולג~לתבתחריט'י"התבוננות

ב"ה.ע~שפירסמהספריםארבעהמתוךקאופמןשירלישל
פגיסדןשלתרגומו ;לעבריתשתורגםהיחידספרהזהו
המילו~הרגישותת'אבכאמנותומעבירורגיש. ·מדויקהוא
ווiו ..דת·הןושורשגלית

גורביץזלי .

ושירה·מוסיקה

חישוקים.מינדל:מאיר
 1980תל-אביב"\'רקלין"-הוצאת

w ;r:רעוו~כ;~יי ד~

ל:דרדה wרו~ה wז:ד;נה
ל:;ור:הצ;סו:זתךי;נה l;:;:זזקrויק;ת~ן

 .ה 'tקפו

יהיהשזהשידעתילפכיאלהרות.שר.ואתי-~' הישראידעכשיוגםבספר,הראשוןהשירי .  .בו.לנראהמע.~ד ;ניטרבעינילהיותחדל lי "
 Jוגםחזקמבעמוצאאנין·עתה_וכאז-כ

שש-עשרהפותח.ביתבאותוחדשני .

הרגשה"הכאןואילואחרת.בדמהה'ןבשירהבאותה~ורות
למובנםמעברבמתח,טעונותוהמליםבלבד.אישיתלא .

 ..הלשוניתכשיגרה
כןלפניאך .~ך;גשהואהמנועשללדימוימייןכככסאתה

ויש :שוזכקשהכהזךמנוערעש"כשמע"ועדייןפעלהרי
w ;שיח .ו:י:ז"דיבור"ה"ש'יחה"אתמחליףשכיום .ז:ו,,,. -

 .ה.חזקיוiרר-תקשורתצורת qהשיח,

בפועלהרבהמשתמשיםכיום-שרדה':שרוטה"חיבה

 .כשאר :במקוםחזקקיומיביטוי .הישרדות .לשרוד .שדר
-שריד~כמולפליטה,שררה ,-שרדההזךיבהכותר.·

ותתק'יים.שרדהשהריקיימת.אךשרוטהמרוסקת,

והמבשלתישבק~ות.;נו.~ומדשאדםדברזה"צריבה"
היאכאןאך .טעימהבשעתאומיכסההרמתתוךכצרבת

מתמשכתתיאמיד,כעלמהלאוזולכוויה.צומחת
 'לסיטואציהביטןיזהוכוויה.שלסטאטימצב ·("קפואה"),

 .רגששל-פשוטהבמילהאונפשית
שלבולטתחלוקהבהiכוישבספרישיריםוארבעהעשרים

ישנו .והמלחיןאיש-המוסיקהשלשיריםיש .ותוכן{קע

החתר.יח·ישנה(בקיבוץ).עצי-הפריגןשלהחקלאיהרקע
הדג·ישנם ;המנונוהמפותח,-הנוכחיעולמנואלסרת

בזמןובולכותב-השירביטויכרגלישהםהאישיים,שרת'

 ..הקוראיםמןלרביםגם

הוא"אדווה"השירמוסיקה,הם "י~;ג~"וגדל"_"מ 'השירים
הואהגולשכשהקצףגדותיה,עלעולהבכוסמוסיקה

יסורים. :המילוני(הפירוש"אג;כי"השירהשירה.מרךת"':

מוסיקליבכיצועהושמע fחזקההתרגשותמאבק. !,גסיסה

המו·לתחוםיותרעודסוכגובכךבדאריו,ם i.והבמהעל
ההולךהמוסיקליהרעיוןביןפערעלהוא'מס~ר .סיקה

-למעשהומבוצעבתווים'כדשםחבלי-לידהוך riוולד,.וכ

 :ומכאןבמחשבה,שחיתהכ~י.בדיוקאיכנההותצאה.אך
 .) 37 ·(עמימחר?"העכשיואתתאמ:רו"האם

המ;פעשלגדולתועלמספר ) 16(עמ'"מגדל"שיר.ה

האכסניהשלהיפיםוהירקהאבןנופירקעעלהמוסיקלי .
שומעי·של.חלקלאיתרכזיפהנרמזתאך 'המארחת..

שהיאהדממה,מפריעידלת.טריקתחריקות,עלהקונצרט

הלילה.באאחד·כך .:פק:זכצרטיםלקהלראשוןמושכל

אתמוחקאיכראךאותוומכסההיפההרקעכ?אתה~וטף
המשקע.

שלהלידהנוכחהתמהוןכשמע. ) 12 ~(עמ"אדווה"בשיר
כתגובה .תווי-כגינהעלרקי;דעיםשהכולש~ה ..שירים

גםשלחכותם i:ביקורת,השתוממות.ביטויי.מושמעים
 :מסכםהמשוררדת._אוהגישה

אוהבלבשלשוטיו

ועקרביו

גםהיאלד:פשתפילה

 ..לעוקץתודה

שלפעמיםשל~ו.האקליiכתעתועיעלשיר ··ם;ת~"
העניים"'"שמחתעל.כנוקםכשרביד, ,עליך""ערלההוא

מחוממתבהילולה .) 27(עמ'המתיש.החוםבליבחורף

מרגישיםהיבחושיםורקבכי-ככףבכי-אדם.כפגעיםז~ת

עצי-הפרי.בגןבשפע.הנפתחיםהמיםלמראהאךבטוב.

לרושםמסייע(וכאן .קיומועל .מזדעקהצמאהעץגם

זה).בספרהאחריםכציוריון.,סיוכדבשלהיפהציורו.

ומשמעותוהגפרורעלחושבשאזiהפני·ולגפרור,עלושיד
 ~המגובשת 'הלשוןעלעומדאתה ..כאן

 'היא .מינרלמאירשלבשיריוהמאפייניםאחדהיאהלשון
 .ביטויחוזקעםגבישית

 ',וזהצורה,כיסוייביט~.,לבטירשםפהביכורים.ספרזהו
 • .טבעי

שופטאשר




