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מותהלאחובספונאספושיוןריקישלשיריה
בעינישהצטיירהכפיו~וצrז,~יות::זאתמשקפים

ופוליטיתחברתיתפעילהבהיותה ,מאיתנוויבם
המנהיגותמןשלום,למעןבתנועות<פעילה

בישראלחבותיצדקלמעןבתנועותהמובילות
דגלןעלהחורתותפמיניסטיותבתנועותופעילה
מזרחיות>.נשיםשלוהעצמהשחרור

 ,מחאתיקומשקפתשיריהקובץשלהפואטיקה
ובאישיותה.הענפההציובריתבפעילותהשניכרכפי

שירהוא ,הספראתהפותחהשירדעתה','שפיות

אתקטנהלאבמידההמשקף.פואטיארס
קוויםגםכמוהמשוררת,שלהאוטוביוגרפיה

שלה:השיריתלפואטיקה
tקיךים~~ר;ד~ים~רא'ה
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 ) 7<עמ'

באמצעותדעתהשפיותעלשומרתבשירהדוברת
אתבולמתהיאזאתעםויחדהשירים,כתיבת
אינההמעשיתגישתההשירה.שלבעולמההשגשוג
המפריחות"הפתיות"כדרךללכתלהמאפשרת

המציאותשלמפוכחתראייהמשוררות"."יונים
ריקימשוררת"."יונהמהיותשפיותהאתמזהירה

המאפייןהפואטיהקועלזהבשירמצהירהשירן
בלילה"מזהירשאינומהבכל"משתלחתשיריה:את

עםהמתמודדתמחאה,שירתהיאשירתה .) 7<עמ'

נסבלת.בלתימציאותלאורדעתהשפיות
בירושהכמולהערבההשפיותעםזוהתמודדות

דיול~וחייה;עיצובעלמכרעתהשפעהשלומאיבה,
עםנשברהגברישמעמדו ,גיבורהאנטיהאב,של

מחברהלתרבות,מתרבות ,לארץמארץהמעבר
 ,מושבוממקוםמתוארמעריבת,לחברהמזרחית

אנילכתוב"שיריםלבתו:ומספרהאסלהעלבוכה
כשאניאבללחשובבשבילכותבאניכותב."/
חשהאב .) 47<עמ'הראש"לימתפוצץחושב;
שירים,כתיבת ,בקיהואבובתחוםאףכישלון

לאשלי"העםלהתקבל:זכתהלאששירתוכיוון
צריךכאבאותי/אוהבלאשליהעםשירה,קורא

שעותכיסא/בביתבוכהאנילכןבאריזה,לעטוף
 .>םש<האסלה"על

לבתומייעדהוא ,כמשוררנכשלשהאבלמרות
הנימהמןלהתעלםאיןכיאםכמשוררת,עתיד

כתיב ,לכי ,"לכיהאירונית:
יופי;שלפיסותשירים;

אותך;יאהבשלךהעם
בתוךאשבאניקידה;ייקוד

יקירה;לךואחכההוורד;
<עמ'הכלב"כנבלתריחני;

49 (, 

עמדתו:אתמקבלתהבת
יודעאמת/דירבהטוב"איב

סרסוריםהגדיל;בתאיזו
זולה;תרגניתכאבים,של

גדותעלתדירשפופה
מתוךפרחים;שולהביבים,

והצואה/הקיא ,הרפש

תמורתלבואתמוכרת
שירןריקי

בספראחריםגרביםטיפוסי

 ,הנשיהמגדראתמבליטים
הג'נטלמןבספרה:המובלט
מתואר.מצריהיהודי

שלאירוניתמבטמנקודת
היווניהמלצראשה,

הנבוןהבחור ,בסלוניקי
שאמוהילד ,במונטריאול

כותנהקוטפותואחיותיו

משמשיםאלוכל •בשדה
האשה,שללדמותהראי

עלהמזרחית,זובייחוד
ששירןהדיוקנאותשלל
דיוקןכלבאמתחתה.מעלה

לדמויותאב-טיפוסהואכזה
שלזכויותיהמקופחותעדייןבהבחברהנשיות
דיוקנאותמגווןהגבר.משלנחותומעמדההאשה
ומרדניותחזקותנשיםגיסאמחדכוללזהנשים

יצאניותהחברה:משוליאבודותנשיםגיסאומאידך
בהווייתןילדותיותשנותרומבורגותנשיםופועלות,
שתנאיבורגות,ילדותלהן,בניגודאוהנפשית,

בגרותן.אתהקדימוחייהן

"נשיםשללקולןשופרמהווהבשיריהשירןריקי
ספרהבשםהשימושמשיריה.אחדכשם ,קטנות"

נעשהקטנות","נשיםאלקוט,מיילואיזהשלהידוע
קטנותהנשיםאלקוטשלבספרההאירוניה.דרךעל

קטנותהןשירןאצלואילו ,הכרונולוגיגילןבשל
התנאיםחוסרובשלהחברהשוליאלדחיקתןבשל

נשיםשלדמויותהןאלוולהתפתחותן.לצמיחתן
התרבותי ,החברתיהמהפךאחריבשולייםשנשארו
עםוהשישים,החמישיםבשנותשעברווהכלכלי
מחאתןאתמביעותאינןאלונשיםארצה.העלייה
 ,ניקולוהחברתי:המגדריהרקעעלהקיפוחבשל

של<שמותלולה ,מירי ,מטילו ,מתי ,סימון
 ,) 46 • 45עמ'קטנות','נשיםאירופאיות,שחל~יות

התופרתבכרמררגיטה ,אסתרגברת ,ליליזוהרה,

התימניםמכרםשרינהדודהשלה>,היבת<ובעל
 ,אמי ,פרפועזרא>,וחכםהצולעמוריס<ובעלה

המרכזיתמהתחנההשבריריתהנערהויקטוריה,

 ,קירששורבתהמשוגעתעליזהרחמו>,<ואהובה
("אשההנשיתהווייתהאתביטלהשאמהועדינה,

מהן,אחתכל ,) 40עמ'אשה",לאהיאבעלללא
חלוש,אםגם ,קוללהשמיעמנסהשלה,דברכה

בעולם:אישיחותםולהטביע

~ע.ליס~ק~י~ל ת~~;טע,די~ה
~ע,ןינףת

 ע~~~~יס .?iע,דקיש;תק;לדק
 תי~~~~משךחיא

סע;ןם~ל;נכם nןה,~י~~~יןה~חיא~ך~י'ה
 ) 40<עמ'

הבת·שלעדותהזוהי >.םש<פחות"ואףפרוטה,
שירה.כיורשתעצמהעלהמכריזההמשוררת,

שלההשיריתהפואטיקהאתחושפתזועדותה
עלהחרבה,שלמהשולייםשנולדהמחאהכשירת

חופש.""מתוךכ"פוחיםביבים""גדות

ובלטבשלושתםבקובץ.שיריםשלושההוקדשולאב
בשירהפרטחטא.עלשמכהמישלוידויינפשהלך
אבותמייצגתהאבשלדמותו .הכללאתמייצגזה

לבעיהבנוסףארצה.העלייהמשבראתשחווובים
בשפה,שפה<המרתמהוגכלשלהאוניברסלית

השירבנוף>,נוףבחברה,חברהבתרבות,תרבות

את ,יותרכואבחבותי·תרבותיקונפליקטמשקף
תרבותשכוננוהוותיקים,שלהעליונותתחושת

המזרחיתהתרבותמולאחידהאירופאית·מערבית
אפריקה.וצפוןאסיהמארצותהעוליםעמםשהיבאו

סיפורהאתכשירחמספותהמשוררתלכאורה,
רקעעל ,ובתואבביןיחסיםמערכתשלהפרטי

המעברשלוהחרבתייםהתרבותייםהקונפליקטים
העוליםשלההיסטוריהעלהאמוןהקוראאךארצה.

יכוללאאפריקה,וצפוןאסיהמארצותהחדשים
כמו ,בשירהמובעתהשקטהמהמחאהלהתעלם
מהנושאיםהןשניכרתמחאההאחרים,בשיריה

מהנימהוהןבשיריםהמתוארותומהדמויות

אותם.המלווההאירונית
שלנשמעהבלתילקולםשופרמשמשתשירןריקי

הגירתםבעקבותבחייהם,שברשחוו ,הללוהגברים
למשפחהפטריארכליתממשפחההמהפךובעקבות

שלמקלכמונשברנפשינסיך("אבימטריארכלית
שלמבטמנקודתמתואריםאלו .) 20עמ'מטאטא",

הקטנה:בתו

iJ דה 1כ~ר;ןf 1לf חיק~~
~דיסה~שףט

~יר tט;ך 9~דד~י~םפףף, f ,ן 9ק.~יש

ה 9 ~י~~ע,ן~ית,tקיךים iל~מן~ההףא ]."[
חר~יז 1fל fהףאה, 9 ~י~ ,תי~ר~~ןש;ת qב

 i:ךל~תלקראי;ך:ז~הףא~ר Q ~א;נכנף,
לע.ד~ים~~נכי~~חיק,~יש~רףנ:יית. 9ע,ן~ית

 י~-י~-י~~י~י [l ·א: ~~~~רףנ:יית 9 ש:.
q א: ה~'~י· l] ן;ר~~~י~י. 
iJ הףאסר~ינףת,~~לא;בןה,~ר;ן

~לי·tז~א
 ) 27<עמ'

שבלטונשיםשלססגוניותדמויותמתוארותבשיריה
ש"הלכהאשה ,למשלכךהחרבתית.סיבבתןרקעעל

להסתכלחיהתענוגענק;פרחוניבכובערבחוב
מלאשלחשהראשראושקופות/לחייהנח;

<עמ'לאלוהים"יחידהבתחיתהכאילודמיונות."/
חרוכותשמולןנשיםטיפוסימייצגתזודמות ,) 25
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לאעולם,בונה
אלאמאטומים,
משאריות

סערה,שלאפילוגהרכוס:זביגנייב
לשירהקשבהוצאתויכפלו'דודמפולנית:

עמ' 117 , 2005

פניםאינוהודנסזביגנייבהנודעהפולניהמשודד
קוגיטומרלערבית.התרגומיםבספרייתחדשות
שנתועד , 1984ב·כבדאודדאהאחריםושירים

ספריםחמישההופיעו , 1998הדבדט,שלמותו
 ,וינפלדדודבידידובם ,שידיוגומימתרנוספים
ויורקמדתהבידישתודגם ,בגןברברימלבד

סטנקביץ.

מתוךלשיריםבנוסףכוללסערהשלאפילוג
שידיותרגומיגםלושקדמוהמתורגמיםהספדים

מתורגמים.פרוזהוקטעיהעיזבוןמןהודנסשל
סדרפיעלכרונולוגית,מופיעיםהספד<שעדי
הונדס>.שלספריוהופעת
שיכולהיחידהואהונדס •.•זמננומשודדי.""בין
להישמע ,מזויתדההאצילות,אודותעללדבר
המבקרעליוכתבמזויף"להישמעבליאצילי

 .הספדעטיפתדבשכמופיע ,ורזאלוא'הבריטי'
הנאציהמשטרממתנגדי ) 1924<ילידהונדסואכן,

המשטרשלהתרבותיתהמדיניותומסרבני

לדבו;שהואיאמין"בשנתוכתב:הקומוניסטי'
התיאולוגים;עזרתובליהקיום;בסודותיעמיק
 .) 15<עמ'הצמא"פיואלהנצחאתישאף

שושניםושושנים;קוציםהמלעיגים;הפרחים"יבן
בשירומסכםהואאושר"מבקשיםאנווקוצים;/

העולםיפיאתלהחריששרצההקדוש,איגנציוסעל
ונכשל.השחורה,בגלימתו

שלכאודה,לקדקוב','נסיעהבשירהקריאה,ועל

' 
• 

וiזבםוזיבנבייב

סערשלאפילוג
דל D.Mרחםלרlונתי:

האגדותהןמכל"יפותהעמוד:רוחבלכלמשתרעות
זואתאניאוהבמכליותרקטנים.היינו iiשהי

אמאעצם.עשויכפתורפעםבלעתיאיךשמספרת
עלסיפור-משלמעיןו'פיל', ,) 21<עמ'אז"בכתה
הנחותתמידהמניחהאדם,וטבעהפיליםטבע

קדומות.

שירים:ארבעהשלרצף •בעצם""עיוןמתוך
"מדהיפהפה:המשפטהאמנות,מלאכתעלושוב,
משאריות"אלאמאטומים;לאעולם/בונהאמן;
שידית,בפרוזהנחתםזהפרקגם .) 25<עמ'

הכיסאות"יאושפילוסופיכמובמשפטהמסתיימת
בחריקה".ביטוילידיבא
וקרט,שלהידועמהמשפטשנולד ,גיסוקומד

קיים>אנימשמעחושב,<אניסדם"ארגו"קוגיטו

בשיריםנוכחוהואהדבדט,שלהדורבהאנימשמש
מרמתוךשתודגםהמבחרמלדבזה,בספררבים

והומור'חוכמהרווייהשירים .) 1974 (עצמוקוגיטו

 :> 44<עמ''קליגולה'ההווה.עלמקריןהעדבוזמן
חושבאניסטואי;מזגבעלהיהמעולם;נאם"לא

אתהפילוסופים;.".אתקראבאורווהשבלילה
 ,;כלומדביותרהטובהצדעלמילאהשלטוןחוובת

דגליושתיאודות'על :> 45<עמ'כלל.""מילאלא
באצילותה,נוקשהימין;"דגלקוגיטו':מדשל

לסנצ'ולהשוותהשניתןהשמאליתלסכנה;לועגת
קלות"מתנודדבעולםקוגיטומדמהלךפגשה."

 ,) 56<עמ'

שישיםתרגומימקבץהואסעדה"של"אפילוג
שיריםבשניפותחהואהונדס.שלהאחרוןמספרו
האחוריהשערעלמופיעמהםשהאחד'תפילה'בשם
להסתייםעיגול;לציידצריכים;"חייהספד.של
הקורה;לפנירגעועכשיוהיטב;בנויהסונטהכמו
תואם;בליומיליםצבעיםבבידוד;דואהאני

השיריםשניתוהו."".שללשונותדיסוננס;קרקוש
והדדבטבהיסטוריה,עוסקיםב"אפילוג"האחרונים

המחורבנתהמלחמההסתיימהלא"עדייןכימזכיר
 •הזאת.""

שתלשמואל

חן;מלאות ,אומץמלאותנשים"נוכחרפיון:חשה
בגלוי;ולאהובמגוחכותלהיותחייהן'אתלחיות

 .) 32<עמ'בפטריות"מלאיםובורקסיםעצמן;את

אהבתעםאחתבנשימהנאמדתעצמןאהבת

משמעותוהיפוךאירוניהיוצרתזוה~~דהבורקסים.

המגונדרשהלבושיתכןעצמית.באהבהrךסדשל
זה.ח.סדעללכסותרצוןמבטאמדי

אוסוגמייצגתמןה, yובמבחלקהששמחהלולה,
היותןבשלקונפליקטחוותשאינןנשיםשלאפשרות

שעשניהשם"רבוךגברים:המעדיפהמחברהחלק
השםרבוךעיניים;לישנתןהשםבדרךאשה."/

כנפיגםכנפיים;צומחותממנוגוף;לישנתן
כמוה;היובשמים;לבהשחשקבגללצמחוהציפור

 .) 46<עמ'נפלאות" /

אתמבליטקיר''שורבתהקובץאתהחותםהשיר
שלקולהדדךהשקטההמחאהשלהפואטיהקו

עליזהשלקולהזהבמקדההקטנה","האשה
בעלכללוהאלמנטריהדבראתשרוצההמשוגעת,

llllתl'Iיf!~ 

הופכות"בתים",הבונותהקצרות,שורותיודק

רבכבת:נוסעיםשנייבןהפרוזאישיחהדואתלשיר
ההוא;משיב •אוהב • /בחודלקרואאוהב"אתה
 .) 19<עמ'עבודה.""ישביבתמהד;עובדהזמן

ספרותיתביקורתבעצםהואהיומיומיהדיאלוג
ביחסהספרותאתבמקומההמעמידה •משועשעת

בספרותחשובותיצירותשלושעל •לחיים
"החתונה"דיימונט,ס'שלהאיכריםהפולנית,

שלהטרילוגיהמתוךו"המבול"ויספיאנסקישל
ספדממש"אמנםהוא"האיכרים"סנקביץ':

 ,לחורף""מתאים ,מדיארוךהואאךמהחיים"
דמויות",מדי"יותרלהבנה,קשה"החתונה"המחזה
וכאילוקוראאתהאחד;משהו"זה"המבול",אבל

כמעטטובטוב;דבר •אומדהוא •באמתאודה;

סרט".כמו

העמוקהיחסהאצילות,אתשיוצרמהזהאולי
גםאךלמחיקה,ניתןהבלתיליופילכתיבה,
שרצויהחיים,רבצףוהכתיבההמשודדלתפקיד
השנונה.ההעדהנוספתסרט,כמושיהיה

בשתיבסופונחתםהאוד")"מיתד<מתוךזהפרק

שורותיוששתי'כפתור'שידית,פרוזהיצירות

כמשמעו.פשוטואויד",רוצה"היאזקוק,חיים

 :החייםשלבסיסיתנאירוצההיא
קיר~ךתש;~זה

ל~םק;ך~ת
א,ריוך;ןה

 ס'~ J/ ~ ה~,ק~ ס~~ ה~~
א,ריו~םסןר

:p ף~~ g ך;

קיר;ת ה~~ר~~ין י~?י;ת ry ? ו~~~ ~י~
~ךים qל;ך.שקלבא,;כל~

 םי~~~?~ל~ף~ליו'ש;~ל ~ה''~

הרבהבחייה,מאודמעטביקשההמשוגעתעליזה
ודלף.וידג'יניהשביקשהמשלה"מ"חדדפחות
אתהעבודהחדדשלחסרונוסימלודלףבעבוד
עליזהואילווגברים,נשיםביןהשוויוןהעדר

כןכמו .כמשמעופשוטו ,אויד"עם"חדדמבקשת

"איךבדידותהמעגלאתלשבורמשתוקקתהיא
 .) 55<עמ'קיררת"ארבעהביןלדבלחיותאפשר

שזוכהכלב,לחייהמשודדתשיוצרתהאנלוגיה
סבלהאתמעצימהולליטוף,פעםמדילהתעניינות

"היאנפרדכביתהאחרונההשורההצבתעליזה.של
המחנקתחושתאתבדבדבמדגישהאויד"רוצה

המתוארת.הנשיתהדמותשל
קומשקפתשידןריקישלהשידיתהפואטיקה

כמוזה,בשיראקזיסטנציאליסטייםויסודות ,מחאתי
וביןבינהקירכשבירתבקובץ'אחדיםבשירים

מבינהמזדהה,מקרוב,דואההיאאותןדמויותיה

העושההפואטיקה .כאבןאתוכואבתנפשןלנבכי
אתמבטאתדמויותיהשלהדיבורבלשוןשימוש
זוהיהתיאורים.שלהאותנטיותואתאליהןהקרבה

אתהמבליטהשקטה,מחאהשידתשלפואטיקה

 •החברה.שוליאלשנדחקוהדמויות

אברהם-איתןחלי
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