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"אלכימיה
פואטית"

ב יהודית רו עז אלי סל־  :מו
1;פועלים ספריית ;תולדות 9 8 9

 מוסל־ יהודית בחרה לחינם לא
 בשם השני ספרה את להכתיר אליעזרוב

 כדי במילון נציץ אם די "תולדות".
 זו מלה עשירה כמה עד להיווכח

 הקונוט־ המטען רב ומה במשמעויות.
 מצאצאים החל — אליה שמתלווה טיבי
 עם, בקורות וכלה ומסקנות תוצאות דרך

וביוגרפיה.
 את אופפות המילוניות" ה״הגדרות כל

 תהליכי כברור העוסק הספר של ליבו
 אלו כאשר המשוררת, של הביוגרפיה

בתרבו מעוגנים אלא קונקרטיים אינם
 מנסה שאותן שונים, ונופים מסורות יות
 תפיסה זהות, איזושהיא לכדי לאחד היא

 התוצאות על עמידה תוך אחדותית,
 אלו. תהליכים של והמעשיות הנפשיות

 והשקפת בביוגרפיה לדון מנת על
 ובארועים בחומרים לעסוק עלינו עולמה

 בספר שמשתקפים כפי אותם, שעיצבו
וטובים. מרכזיים שירים במספר
 שפותח הים" "נחש השיר לדוגמא
 וגלי גועש / במערב ״רגוע :הים בתיאור

 המשוררת של התייחסותה מאחור",
 הים "הגיח מהתנהגותו; מושפעת אליו

 מעוות / כמהתי אליו ובהדר / ביופי
 כגורם גם נתפס הים הבית", וסותר

 שהרי יופי, מלאת כישות גם אך משחית
 הטבע( ידי מעשה )גם אומנות יצירת כל

 סותרים, רגשות של בקיומם מותנת
 שמופיע והנחש לרע, הטוב שבין במתח
 תעתוע רשויות". מבלבל מהומה, ו״גורם מהים

 לתפיסה נדבך עוד מוסיף ויציב",
 המסגרות כפורץ בתפקדו זו אסתטית
 סדרי על ובאיימו הקיימים, והמבנים

 סכה באמצעות מגולמים שכאן החברה
 המסורת את המייצג המשוררת של

 במלוא גם אך הדרה בכל היהודית
 גם אך ופיוטית רגישה מסורת עליבותה,
 מאיימת אם ביחוד ומאובנת דוגמטית

 "מקיף הסב לכן אחרת תרבות עליה
 מפני המדבר על יום/מגן יום חומות

הטומאה".
 "ערעור תחושת את מניב זה מפגש

 ביצירה גם מתבטא שכמוכן היסודות",
 ללמוד שניתן כפי עצמה האמנותית

: מקומית" מ״אנלוגיה  דפק "בעכו, זו
 עיר בברגן, למרצפת בחומות/משיק הים

לרא לנו מתגלה וכאן צפונית/זרה".
המשו של היחודית הפואטיקה שונה
מתר וחומרים מיתוסים הבאת ררת,

 ההתרחשות מרכז אל שונות בויות
 לעיתים מאבק בצורת לעיתים השירי,

 לדידה פליאה, מעוררת בהומוגניות
 הכמיהה משותף, מכנה אותו לכולם

 אמצעי והיותם התחושה, להתעצמות
שונים. ולרגשות למאווים ביטוי

ת למשל כך  המתרחשות רלגיוזיות חוויו
מבי שונות ובנסיבות שונים במקומות

 "עצבים" בשיר תוצאה; לאותה אות
 "צלמים בו במקום המשוררת נמצאת

 ומתפרדים מתלכדים / קולומביניים פרה
 וכתוצאה הפולחן", במקצב / מאליהם

 שלה, הזהות תעודת אובדת מכך
 ובשיר היכר, לבלי הושחת פניה ותצלום

 ומשפחתה המשוררת נמצאת "טרגדיה"

השבר את לאחות
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אז; ביתה ליד בשדה הפ "בעצם ו
 / היו ולא באחת קמלו /... ריחה

 / וסביונים אירוסים החוף, חבצלות
 / הנוראה הפרחים לטרגדית והשתוממנו

האותות". מן חרדים והיינו
 שחוויות לראות קל בספר למעיין

המשו של חוקה" "לחם הן רלגיוזיות
 עברה כנראה שילדותה משום ררת,
 על בנויה והיתה דתי, בבית עליה

 ל״הת־ מהרצון הניזון מרכזי קונפליקט
 המסורת, על לשמור ומהרצון חלן",
ו מעיז ילדות  עזים רגשות שתניב סביר ז
 נפשי" למצב "דוקומנט בשיר למשל

 אביה עם המשוררת פגישת מתוארת
 / הלבנה ממחטתי ש״הוכתמה לאחר
 "אינו ;הוא ואילו הדם״, כעין קטן בכתם

 מברכני אינו היום ולאור / מכירני
 היא הופכת מכך כתוצאה לשלום",

היו סטיר; למעין  מוגלדות אצבעותיי "
ו&אוצבעים". שעירים כישוריות/שדיי

 גם אישית, התרסה גם מהווה זו תגובה
 תרבותית התרסה וגם אסתטית, התרסה
 מהמסורת לא הלקוח העצמי בדימוי

מהמיתולוגיה. אלא
 להשתמש המשוררת נוטה כלל בדרך

 תעדן לא היא חזקים ובדימויים כמילים
 כשהיא חיים, עובדות "תחליק" או

 עושה היא ההזדקנות תהליך את מתארת
 קליני: הכמעט והדיוק היובש בשיא זאת

 ריח / מתדלדל האבר / לבן ערווה ״שער
אביו". נבלת / הגוף צחנת / הפה

 לניסויים עדים אנו השירים ברוב אך
 לזה, זה הזרים בחומרים פואטים

 תלוי נכשלים או מצליחים הניסויים
 הוא "חלונות" השיר ובמינונם, בהרכבם

 זה סתרו החומרים שבו ניסוי של נציג
 רק אלא תירכובת נוצרה ולא זה את

 סדורה, לא הגות ושל בלבול של תחושה
 חבל משלשלת הזונה" "רחב כאשר

 הפה הבל בעלי נורמנדי לשיכורי
 חלונות( ובלי )עם ומונדות החמוץ,

 ועל בר, חזיר ציד על משקיפות
 מהר גולשים וסטירים כחולות אוכמניות

 לי נוצרת — צוללת מסנונית יותר
 מאוד גם אך מעניינת מאוד תמונה

יומרנית.
 לכדי המשוררת מצטמצמת כאשר רק

 מעניינת, חוויה נוצרת פשוטות אנלוגיות
ת" בשיר נו רי ק שת " שו לוב המ

 מסרטן שנפטרה האחות כגדי את ררת
 מדיאה", כ״שמלת עליה בוערות ואלו

 מימד מעין מקבלת קונקרטית חוויה כך
 יוצא והשיר אנפין, בזעיר אונברסלי

נשכר.
 "תולדות" שבספר לומר ניתן ולסיכום,

 באמצעות הביוגרפיה" "ברור מתבצע
 וישנם חומרים", של פואטית "אלכימיה

 נותרים שבהם מעטים שירים רק
 במרבית גלם, חומר בגדר החומרים

 — לזהב הופכים החומרים השירים
כאחת. וריגשית אינטלקטואלית לחוויה

■

דותן אייל

 ספרית העקרב; צל וינקלר: מ.
1989 פועלים;

 אסיאתי השבר/האפרו את עברת "את
 שלו". השבר את עובר איש שלך/כל

 של החדש מספרו שנלקחו אלו שורות
 מהוות העקרב" "צל וינקלר מ. המשורר

 ההסתגלות לתהליך עצמי איפיון מעין
 התרבות איש של והמכאיב האיטי

ת פאי רו  הלבאנט. תרבות אל האי
 על זרה תרבות להפנים והצורך "שבר" ה

 להיפגע שלא כדי ונופיה לשונה
 דו זהות לפתח שלא כדי מהפיצול,

 את מפרנסים שלמה בלתי שורשית
 ארצה. עלייתו מרגע המשורר של שירתו

 תמונות אותן כל כמובן מתלווים להם
 למקום האופיינים וארועים סמלים לשון

 ולמקום א״י, קרי; העכשווי ההתרחשות
אירופה. — ההולדת

 וינקלר מ. של שיריו את קורא כשאני
 במוחי מצטיירת השכר בבעית העוסקים

 רץ שבה אינסופית התרחשות מעין
 מים" פרשת "קו איזושהוא על המשורר
 פרט מוגדרת תכלית ללא וזאת דמיוני,
 את להשכיח הוא העיקר עצמה, לריצה
 בתפר הרועד אסיאתי האפרו השבר
 המנסים העולמות שני שבין הפרום

 הזרות תחושת הצלחה. ללא להתמזג
 לדמויות אופיינית בשיכחה והצורך

 שהבולט המשורר, של בשיריו המככבות
הירו העיתונים "מוכר הוא; ביניהם
 תה ב״כוס מסתכם חייו שיפיי שלמי",

 מציג והוא כהלכה"... וממותק חם
 גדר על תלויות — ערום תמונות

 היסורים מתיקות את "שונא פלדה"...
 בכפרו שותקות ציפורים כמו באו שלא

 "מוכר" לאותו לו נותר ומה הפולני".
 המצלבה חומת אל "סתם מלרדת; חוץ

להתנחם". לשכוח, שבעמק/לברוח,
 ל״השליך" בוחר שהמשורר לראות קל
 ובכך שונים, אובייקטים על לבטיו את

 בשיר באשמה". "הודאה ממעין להמלט
 את לחוש אפשר ה״מסגד" כמו מעניין

 יציר עם דווקא המשורר הזדהות
תו ;הלבאנט  / טריז לתקוע רוצה ״גאוו

 שאמר ומילים אחר... עולם לבין בינו
הן". בצורתן / עוד חוזרות אינן

סברדליק עודד

 עדות

 עולה נוספים משירים וגם אלו משורות
לח אוטונומית אינה שהלשון הטענה

 גומלין. יחסי עימה יוצרת אלא וויה
 להחיל יותר קל זו טענה שאת מסתבר

 על מאשר המשורר של החדש ספרו על
 חוויה למשל ניקח אם הקודמים. ספריו

 כשאה לעיצוב ופרובלמטית טראומתית
 בספריו עוצב זה נושא כי נגלה —

 כאילו עדינים, מאוד בקווים הקודמים
 אך באצבעותיו, בנושא לגעת הוא חשש
 מספיק המשורר חש כנראה זה בספר
 בצורה בנושא לגעת ביכולתו בטוח
 בשרו על שחווה כאדם אמצעית, בלתי

 לכך מובהקת דוגמא הנורא. המאורע את
 סבא על חושב "כשאני היפה השיר הוא

 את ישירה די בשפה המתאר שלי"
 "שידע הסב של האחרונות שעותיו

 האלוהית, הקומדיה את בעלפה כמעט
 מתוך עינים מביטות כיצד ידע לא אך

רחוקים". כשהשמים / האדמה
מש קבוצה לאותה שהשתייך הסבא
 לא בשואה שנכחדה ואיכותית, כילה

 הדקות רגליו ש״הרי כמוהם התנהג
 אך רבים", של זאת להליכה לציית סרבו

 המתבצעת השקטה הפאסיביות באי גם
 דבר, השיג לא הוא יאוש כלאחר

הנא אותו" לגמור "צריכים והציטטה
 "שמפשק הנאצי, הסמל על־ידי מרת

 מבהירה הסב" פני מעל העבות רגליו
 ישירה הכי פשוטה הכי בצורה זאת

שיש. וכואבת
 היה השם דבר את שאמר "והאחרון

 צינית בנימה כך — הכפר״ של המשוגע
בסי שאפשרית היחידה אולי מרירה

השיר. את המשורר מסיים זו טואציה
 השיר הוא היטב מעוצב נוסף שיר

,1967 ״מונולוג  על קינה בעצם שהינו ״
 ועל הילדות על ותוצאותיה, המלחמה

ת בצל ההתבגרות כואבות. חוויו
 קולאז בך נותר השיר קריאת לאחר

 בשורות שנתמך מעניין מאוד ביוגרפי
 "אלוהים ;למשל יפהפיות פיגורטיביות

 המעורטל", עורי באגרטל להשתכר נכנס
 מעטים עוד שרק זה שיר דווקא אך

 לפקפק לי גורם העקרב" ב״צל כמוהו
 בספר. המשורר שביצע הסינון בתהליך

על נשפט אמן שכל האומרת דיעה ישנה
9 - המשך
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