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הוצאת ,האחרוןהרביניסטיגיל:רן
הזמן""אותסדרתהמאוחדהקיבוץ

עמ' 137 , 2006שביטדןבעריכת

ויליאםכותבמותו'פניאלצופהאירי'סייסנשיר
רקיעבמרוםחונה;גורלי"ידעתי:ייסס:נאסלר
איניאוהביאתשונא,/איניאויביאת /מענענ.

שלחניחוק אל"."יגיד:הואבהמשךאוהב."":
מיןרקאותיאומה./ולאמנהיגצולאלהמריא,/

למלחמה."",המרומ'יםאלהריץ;כיסוף
מעליחגואבירן>דודשל<בתרגומוהאלההשורות
שלספרו ,האחרוןהרכיניסטאתשקראתינשעה

יגיל.רן
קרוסקילקרטןפרסית.אסוציאציהזוהימיד:יאמר
גנירולאינןמרחובמאודרחוקהייססשלמשירו
הגורלעםמתכתבתמידלאהאיריהגורלאינב,בתל

אינהשונא"איני"אויבישאתההכרזהוגםהישראלי
מאירזאת,ובכל ,האחרוןהרכיניסטסףאתעורבת

שהואולמשימהלשעברסייסהואהספרגיבורכהן
הריץ".כיסוףמין"רקלעצמומסמן

לסערתאפשרשאיהמראהמסלוללוסלליגילרן
מאירשלידיואתהניחהוא .שנוהמציאותבאספלט

לטיסתואותושיטיסהמסאפוריהמסרסהגהעלכהן
יגאלאתלרצוחמתכנן ,לומרישהוא,האחרונה.

לעינימתפענחתעמודים 137ונמשךעמיר,
יודעיגילחרקירי.למילהמרתקתוריאציההקוראים
העלילהכללאורךהתרסקות.מסלולשזהומראש

ואמבולנסיםניידותאש,לכינוימכוניותמציבהוא
תעופהבשדותמחכיםנונוהלבאותוכמעט

לאהשחורהשהקופסהיודעיגילאונס.לנחיתות
אתתגלההיאאבלטכניים,פרסיםמדייותרתגלה

השירשלהאחרונותבשורותייססשניסחמה
ריקלי:והחוור;הרהרתי"רנותקודם:שציסטתי

החייםמולהעבר;גםהואהבלאךהעתיד./והבל
והמתים".

לספרהאחרוןהרכיניסטאתהופכתהזאתהידיעה
שאיתההמציאותשניןהדמדומיםנאזורהכתוב

זרולקנותפרחיםלחנותללכת ,למשל ,אפשר
הכאילושהכרוניקההתחושהלנין ,לרביןזיכרון
החזרתסקסעלמשלמשל.היאמראשידועה

הדרן-קישוטית.לאפסנאותהחרבות
אקדח.עםקבוצתיתמתמונהחלקהואכהןמאיר

שחוקהכדוריםמצוחצחיםהאקדחשלבמחסנית
תחילהעמיר.יגאלשללגופואותםמכווןהמכוון
הדם.אתלהריחמקרוב,זאתלעשותמאיררוצה
הוא"ויתרתי",מרחוקלהרוגמחליטהואכךאחר

המעצבןהחיוךעל ,שלוהמכס"על ,לעצמומשנן
מהמקוםוההסתלקותהמדויקתהפגיעהלסוכת ,שלו
גנב",כמו

היטב,הפרסיםאתתופריגילרןהבלשיתמהבחינה
הרוצח.אםשלהילדיםנגןהמצמררהניקורכולל

שלאחבעיקרהואכהןמאירהמשפחתיתמהבחינה
(השיחהגורלחתיכתבעודהעלילהאתהמרפדבני
ילדיםאיןלמאירמדועההשערהאתבנימעלהשנה
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הזה.>הספרשלהשיאמרגעיאחד ,בעיניהיא,
שלנפלאיםבתיאוריםמנוקדהספרהנוףמבחינת

הכנסתביתעלהקטע<בעיקראינבתלהבירהעיר
האלהמהציריםאחדכלביאליק.>ברחובהחסידי

רןאבללאוסוסטרדה,עפרמדרךלהפוךהיהיכול
מקביליםכמסלוליםאותםלסמןרבנצדקנחריגיל

נצבעימהנהניםהרמזוריםשנהאחת,נדרך

זהו ,כהןמאירשלחלומותיוצנעזהוהתסכול.
דנםמתנוססתעדייןשהמדינההתחושהשלצנעה
הסייסממריאשלאורכההקורדינסהזוהיהרצח,
מתנהלשלאורוהצנעגםוזהו ,מותואלהאירי
 •הזה.החזקהספר

סומקרוני

חםבשרשלמיליםחופן

-לאהבהשנייהערבהשחרור:ציפי
 237 , 2006עקדוחדשים,שיריםמבחר

עמ'

ראייהמאפשרשהואנכךכינוסכלשלחשיבותו
עמוקהוהבנההיצירהשלרחבהרטרוספקטיבית

הואמבחרהתפתחותה.וכיוונירכיביהשליותר
 ,השיריהאניעםמחדשהיכרותלמסעיציאהמעין
שלההתבוננותניןאינטראקציהמאפשרוהוא

לאהבהשנייהערבההכותב.שלזולניןהקורא
שנותכשלושיםשלכינוסהואשחרורציפימאת

מקיפהומסהחדשיםשיריםגםחונקוהואשירה,

הראשוןספרהגונרין.נוריתשלעינייםומאירת
-1974ניצאהולכיםכשכולםשחרורציפישל

בתוכםספרים,ושישהעשריםפרסמהומאזניעקד',

סיפורים.קונץוכןונוערילדיםוספרישירהספרי
ששירהמהלקוראעושהשיריהעםהמחודשהמפגש
השלווהכימרפה,אינההיאלעשות:יכולהטונה
שאמירותיהנשירה,מדוברוהלאה.ממנה

ובבטנה-ופרגודיםצעיפיםקורעותהמעורטלות

אמיתי.כאבשלפיפיותחרב
ההתרסהוהצחוק,הדמע ,והקוקטיהאכזרי

והר;ךה~ימהוהכניעה,הנקמהוהגעגועים,

האמירהשחרור.ציפישלשיריהאתמפרנסים
עונותאני","כזאתבבחינתהמדממת,החשופה,

מןהשאוביםואותנטייםנועזיםדימוייםדרךגם

"אניבזיכרון:היטבשנחרתתאחתהנההנשי.הקיום

ואחריהאהבה;ממנינולדתקודםשליה;כמו
מתאהבת;אניככהנרגשות./דםליישכידמים,/

ו"גוף""אהבה"המיליםושותתת",מתנפצת/וככה
"בשתיקההיאהאהבהלפעמיםמאוד.דומיננטיות

רוצחת"אניחזק:וידויגםוישנוהרגזן".עדכנועה;

"עונהלכאורהיש-ומנגדאותה".ומנכהאהבה
נשירתאתלה;מגלה"הואשנהלאהבה",שנייה
מגילוימתפעלת;היאהרחוב;"דנידותואתהעץ"

לאקשהאךלהתחיל".אומץלהםוישאהבתה.//
בלאוגםהכואבת.ובאירוניההמנקרנספקלחוש
כחה; riננטמענככך"אחרקצוב:האהבהזמןהכי

ש"פקעותומאחרלילה".מענוותשלעשן;כמו
להיקטל.דינהאחתהאהבה",היאלעבה/
יד"קמוצתזדונית;שררה;עלי"מגביהההאהבה
גםכוחה,הואכזהואמנם,שחרור.ציפיכותנת

ממנה,הנחתאיולמרותוההרסני:המתעתעבהיבטה
תמנעלאארעיותהעליה.תוותרלאהמשוררת

ואףהיעלמהלפניבשוליהקצתעודלאחוזממנה
כיבחיקי",האור"שברירעםלמרחקיםלברוח
כוחהאורלשבריר"ישמורגנהלפאטהנדומה
מה.לזמןלגדול"

ימיםמאריךמהאהבהשהזיכרוןנאמר~כדילאאבל
זיכרוןכמוריחות/זוכרת"אניהאהבה:מןיותר

זיכרונות".ומכפילהומחרחרת;מריחהנכפה./
פחותלאמחניקהלהיותעלולההזוגיתהיחדחוויית

והןבחסרונההןמייסרתהאהבההדנידות.מחוויית

גםלהתפרשיכוליםשכבליםכמונןבנוכחותה.
פרסיות.המונעתכחשיפהאו 1למיניהןכמחויבויות

שכנרדילאהמופלאה"ו"הריקות:ן \tסלעתיםלכן
מנוקשלמצרךהופכיםאףאלאאיום,נגדראינם

שובהזולת.שלהמעיקהמנוכחותוחיוניולמפלט
"חופשייהכציפורלעוףהדחףמתחדדושוב

גםפעםלאלהיותיכולהבריחהמחוזמאהבה".
נמהגםטוניםחייםיש"הנהמושלם:הלאהיש

"ריחאותושהיאצחנה",אותםלחשובשניתן;
יוםכלמ::.צריםהישניםשהבתיםמתוק;טחב

מחדש".

הגעגועמרחקיאתח;ןהנשיריםהנשיתהדמות

המוצקהביתלקרבתכמההגםאבלמתוקה")("זרות
עירונית""חיההיאומטאפורי.פיזיביתוהיציב,

יחדכורכתהיאטבע.לנופימתגעגעתזאתועם
יולדתהרה, ,ם~אהובה,אשהו'היא','את''אני',

לגוףודרוכהקשובהונראית,רואהומיניקה,
חוקיבגופי;תופסת"אניובקרבתו:נוולמתרחש

ואנינימתבונןוהגוףאמת/עליהמעידיםטבע
המכסקולטפעםמדימתמוססים".אנחנויחד / ,נו

חשקאשתזאתפעםקוטביות:אחרות,השתקפויות

כמובסהרה./סהרורית/מדבר;נאת"יסמינה;

לדמותדווקאהמבטנמשךופעםלהוטה"אשה
הוויפאסאנה,ונזירותדיקנסוןאמילישלהסגופה



אחד ,ואכןוקונפליקט.פרדוקסמתוךצומחת
שלהבו-זמניהמפגשהואכאןהבולסיםהמאפיינים

הביורגפי.הרקעמןהצומחיםהסותרים,הרגשות

לדברואםוהתפוגגותה.האשליההואמאלהאחד
בעיקרקיימתהיאהריבשירים,התפתחותעל

בהעמקה,בהעזה, ,הניסויכוח"בהתחזקות

ביכולת".

בתדררקלאמשדריםשחרורציפישלשיריה
היסבנקלטיםהםבמתכווןשלאאובמתכווןהאישי.

קיומיותברמותהמשדריםאחרים,בערוציםגם

'מהפכה'כמושיריםאו ,להודוהמסעשירישונות.
הכיווניםאתמסמניםאוליברדיו'בכהו'חייל

בעתיי··להגיעזושירהעשויהשאליהםהנוספים,

כן-דודיערה

אותן.מיפיםהתשוקהוהעדרשהשתיקה

שחרורציפישלהמשורריתהאמתגם ,לכךבהתאם
ומוקצנים,סותריםרגשותשלבקצוותנמצאת
בוקר("מדיהבינייםדרךאתגורסתשאינהמכיוון

בעצםהואעצמוהשירזעם"),שורשיעוקרתאני

הארספואסיים,הניסויים .אינטנסיביאהבהמעשה

רווייםהחדשים,בשיריםבעיקרלרוב,כאןהמצויים
הוסבכספר;מדופדפתאני"הנהחזקה:ארוטיקה

רוססתבמילים;סוערתאניודפדף.;ת'אצבע
מוזהבעשן;מסלסלתדימוי;כמונשכבתבשורות/

ועגבותיהמצאות;בקפליחופנתפילסו;בלי
השירבכתיבתפואטית".עוצמהלזה;זהחרוזים

רותמתודינמית,חיהישותלמיליםמעניקההיא
ומתפנקתמילים;רוקחת"אנילצרכיה:אותן

אםאמתשירתומהיפיסוק'.'סימניכמוביניהן;

מןהחצובותחם"בשרשלמילים"חופןלא
הקרביים?

בוחנתהספרבסוףחלומה""ציפורהמאלפתבמסתה
עלשחרורציפישלהמיוחדקולהאתגובריןנורית
ובכללדורה,בנישירתשלהתשתיתחוויותרקע

שלהביורגפיהבחינתבארץ.הנשיםשירתשלזה
ביצירתה,הקשבאתלהעמיקמאפשרתהמשוררת
קשות.משפחתיותמחוויותגםהיתרביןהמושפעת

שלהחזקהחותםוכןהתנ"ךעקבותבהנבדקים
דולך.ויונהרביקוביץדליה
המעוגן ,הציפורלמוטיבמוקדשבמסהנרחבמקום
הציפוריםמשיריכמההמשוררת.שלשמותיהבכפל

"מרדבקובץמצוייםשלהביותרוהעשיריםהחזקים
שלסרסואתממשמזכיריםשבחלקםהציפורים",

מרסיסה:תמונה<'עורבים')מהםבאחדהיצ'קוק.

והעורבים,~נכ:למסתבכתעירומה"תמה"יונה
שלגלגוליובחינתאותה.קורעים ,גבריכסמל
החוקרתאתמביאהשניםלאורךהציפורמוטיב

חלקיתמצליחממנולהשתחררשהמאמץלמסקנה,
בלדב.

שהםגובדיןמציינתהשירים,מאפייניעלבעומרה
ואינםבסיסית,אי-מובנותאיזועל"שומרים
בהםהמתוארתהחייםמציאותתום".עדמתפענחים

לעמעםאלאאפשרותשאיןעדקשה,כךכלהיא
אתולבטאבצעיפים,אותולעטוףשהתרחש,את

סובהשירההכדבה'.'ההסוואהדרךעלהסיוטים

אישיתבקשה
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