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גבולעלמלבלבתששירתומשובח,משוררמאתשירהלספרשאתייחסלפני
היאהמפורסמותמןהשירה.קוראימיעוטעלתהיותכמהמצ"בהאלמוניות,

מבחינתגרועתמידהיהושמצבהשירה,ולקרואלקנותממעטיםשאנשים
נמצאתהישראליתהשירהבהמוזרה,בתקופהחייםאנחנואבלהקוראים.כמות

נשאלב'חדרים'בריאיוןבהתמדה.צונחתהקוראיםוכמותממש,שלבפריחה
 1דרמטיכךכללאזהשלסופרענהוהוא ,קוראיוכמותעלעוזעמוספעם

כלעלמלחמהומוות,חייםשלענייןזהשלמשוררבעודאלפים,כמהאואלף
עשרותכמההיוהשישים,בשנותשנים,עשרותכמהשלפניובעודקורא.

שאינוטובמשוררשהיוםהריעותקים,מאותכמהלמכורשיכלומשוררים

ניסיוןספרים,<השקותקבועבסיסעלביח"צנותעוסק
מאולתרותבמותעלקיפוץמבקרים,עםלקשר

בידורישעשועאלאשאינםחגיגיים,שירהבפסטיבלי
ונו')פרסיםלמפריסיחנופהמפוהקים,מעטלמתי

טובהשירהבכתיבתעיסוקושכלשכזה,משורר
<ואניספריםשלבודדותעשרותימכורופרסומה,

מאוד>. ,מאודבודדותמתכוון

נטולתלאהישראליתהשירהבעולםשהפריחהנכון
שנותעדהמדינהקוםשלהמשורריםבעודבעיות:
לפחותשידעומהרגים,בניאומהרגיםרובםהיוהשישים

רובכיוםהרינוריה,עלאנגליתשאינהאחתשפהעוד
שירה,<ובתרגומיובאנגליתבעבריתכלואיםהמשוררים

לפחות,אחוזחמישיםמאבדיםשבהם,המעוליםגם
לפרוזה>.בניגוד

לקרוא,חייבכותבשאדםברורהיהעדייןלאחרונהועד
קצתקוראיםהצעיריםהמשורריםשיבמינובעודוהרבה,

אומשוררשכתבוממהקצתבני-גילם,שכותביםממה

קנזםרן

מכירותשמצבהבנתיבמאה>ארבעשלהמבצעיםבימימקוםעודלההיהשלא
 .אצלנורקאינהשהבעיהמכאןפחות.לארגועבעולםהשירה
החזותיתהאמנותומחיריופורח,עולץהקולנועמשגשגת,הפרוזהלמהאבל

המתרחשסיפורשלאמנויותששתיהןוקולנוע,פרוזהלגיבגדותיהם?עלעולים
צורךבסיפורים,העמוקהאנושיהצורךעלמושתתותשהןהרי ,זמןצירעל
שלדודrזבן 1הציורלמהאז .ובחלומותינו-המודעבתתאפילוביטוילידיהבא

יותרקלכיאולימצליח? ,בסתיוכעלהונופלחולףאחדרגעהמנציחהשירה,
שאיכמובןבעניין.כסףהרבהישכיואוליויזואליים,ורשמיםצבעיםלקלוט
האניגמטית,השירהמעטהלאשכןמאשמה,לחלוטיןהשירהאתלנקותאפשר

משורריםחסריםלאאבלעצמה.בתוךהמסתגרתלקוראיה,המתנכרת
שבמעטים.למעטיםרקהמוכריםונהירים,בהיריםומשוררות

 1כןפחד.פשוטה:היא 1בימינוהשירהקוראילמיעוט 1לטעמיהנוספת,הסיבה

הלשוניוהקושימהנועזותמהשפה,דווקאלאוממה?ומזוקק.פשוטפחד
כיפעמיים,חדרגעיםתופסתטובהשירהשכןוהמוות.מהחייםאלאבשירה.

והפחדחולף.הכל 1ראו-ואומרהחולףעלמצביע ,פעמיחדהוארגעכל
פה,שלנוהקיוםבארעיותעונה,בחילופיבמוות,העוסקתמשירהרקאינו
המצליחיםהמשוררים-פחותכי<אםואהבהבשמחההעוסקתמשירהגםאלא

בצדיחסית,בקלות,הנקראיםמשודריםהםסומק,ורונימשעולאגיכיום,
מצוינים>.כותביםהיותם

המוות,שלההדחקהשפתהיומיומית,השפהאתלוקחמשורר
הכאבשלוהשכחההעיתוניםשפת 1החוליןשיחותשפת

היוונים,קבעוכךאמת,כזהדברוישאמת.ומדבר ,הפרטי

מתמי.דיותרוהיוםהאמת.אתרוציםלאפשוטאנשיםוצדקו.
ולאחולףרגעוכללמות.הולכיםשאנחנו-היאוהאמת
לאאנחנו ,מתמידיותרוהיום,רגעים.לוכדתושירהיחזור.
שיערוצביעתבוטוקסלעשות<אפשרמוותעללשמוערוצים

צעיריםפוחלציםכמונראיםשאנשיםכךפלסטייםוניתוחים
ואוטוטופלאים,עושההרפואהמתקדם,המדעשמונים.בני

מוות>.ששמוהזהוהעיקשהמעצבןהמטרדאתיפתרו

בעקבותכיוםשהיאכפינפוצהכהחיתהלאמעולםהשפה
בעבודההרגילותהחוליןלשיחותפרטהדיגיטלית.המהפכה

 ,תמידהמזמזמיםהקולנועלסרטיפרטחברתיים,ובמפגשים
עלעולההמילוליוהעולםוהמיילים,הפייסבוקלנונוספו

ומילים.ידעמסוחררותכההיולאמעולםתודעותינוגדותיו.
שירהבפרסוםמאמיןלאמשמעית,חדאלה,שורותוכותב

עוטפיםלאולמחרתליום,משוררמעליםאזבאינטרנט.
המשוררושירי ,לאתרעולהאחרמשורראבל 1שיריועםדגים

אינסופיבחללאבודיםאסטרונאוטיםכמוימיהםאחריתעדבגוגלצפיםהקודם
אפיתשירהכמעטאיןכבר<והיוםליריתשירהמילים.מילים,מילים,של

 1בספרנמצאהדףבדף,יפהחרוטכשהדיובמיטבהנמצאתלהקראה>שנועדה

מקשיב. 1אחדאדםשלבידווהספר
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היאהתוצאהיותר.אופחותוזהוותיקים,שניים

דלקעלכמעטשנוסעיםשלהם,והקליטההראייהבטווחמוגבליםמשוררים
בוודאותדילומראפשרלמעשהכישרון.הרבהיש-ועדייןבלבד.כישרון

 1ישראלבמדינתביותרהטובההאמנותהיא 1ימינושלגםהעברית,שהשירה

דו-ממדיותבה<שישהמקומיתהקולנועאמנותשלהפריחהעלאפילועולה
שתהיהככלמצליחההמקומית,הפרוזהעלבהרבהועולהמבוטלת>לא

<הריקוראים?אלפיכמהשלקהלאפילובנמצאשאיןייתכןאיךבתרגומיה.
זהלשנהמשנהזאתובכל 1מתמידגדולותוההשכלההפנאיאפשרויותכיום
יותר>.מעטנעשה

מבחינהקייםלאקהלמביאשלאמההישראלית.בתרבותנעוצהמהבעיהחלק
כהונתובתקופתהעליםמושבע,שירהחובבהמדינה,נשיאואפילותקציבית,

בתקופת<דווקאשירה.ספדיבהוצאתמעטבעברשתמכהעמוס,קרןאת

ושלרייטינגשלתקופהזופעלה.>הקרןבמחלוקת,השנויהקודם,הנשיא
לכתובחייבעותקיםמארבעיםיותרלמכורהרוצהמשודרולכןצריכה,מוצרי
עמודיםמאותכמההמונהכתבי""כלבכרךאותםלקבץואזספרים,הרבה

 70בן"רגיל"שירה<ספדהעדכניתהשירהלחובבמשתלמתהשקעהומהווה

שלמבחרלקנותאפשרשקליםכשבשמוניםשקלים,שישיםעולהעמודים
אחוזים!!!).מאותשלרווחקריעמודים,מאותכמה
לחלשיםהישראליםשלהיחסעללהרחיבצורךואיןרגישות,היאשידה

תייריםעםמשיחותאבלוכך'),פלשתינאיםעניים,זרים,עובדיםבמדינה,

טעם,לאניניחנותלברכה,זכרה<"לנדסברגר"עבדתישבההספריםבחנות
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לעייןכדי ' 77'עיתוןהעתכתבמשרדאתלפקודנוהגאניחודשיםכמהמדי
כלבהם 1ימינושלוהיחצ"ניהתקשורתימהרעשרחוקחדשים,שירהבספרי
ספרואתבחכתיהעליתיהפעםציבור.יחסיאישגםלהיותנדרשמשורר

המועצות,בריתילידלהיסטוריה,ומודההיסטוריוןבק,יורםשלהשישה-עשר
שירהספריכארבעהעודהמשוררבידישישנכתבהעטיפהגבעל . 1945

הצנוםהספרלמקראאבלתהיות,לעוררעלולהשכזוכמותלדפוס.מוכנים
בכובדהמזכירומוות,חייםוקיום,הוויהמשוררמשובח,משוררליהתגלה
וילקה.שלשירתואתוהאלגיתהמהורהרתובנימהראשו
מעזיםאינםמשורריםשבובעידן 1בלבדעמודיםוחמישהארבעיםמונההספר

צנום,כהבספרונידףפגיעמשהוישעמוד.משבעיםפחותשלספרלהוציא
האנושי.הקיוםכמוונידףפגיע

השנה,לחודשיהעברייםלשמותמרענןחיבורמציע-ואלולאב-הספרשם
המעברימי 1הסתיוחודשיאלהלהשתלט.מאיימיםהלועזייםהשמותשבובעידן



וסליחות.לנחמהוזיכרוןמחורבן
שבלבהדבידותאתמציגהכיפורים''יוםהקצרהשיר

הבדידותבדרךבקיצו;לאמי 1בקיצו"מיהאמונה:
גדולצבאמלכות.//תתגלהבכלאזאו / 1ההמוןאו

וחלומות/לפתרוניםממתיןהשער;פתחוןלפני
המשעוליםבכלוהתפילהונכות.//בקסםכולועטוף

ונדר."מאסריםנקייההיאנודדת;

היותוהאדם,חלופיותהנוהספרשלהשדרהעמוד
והשירהטכנולוגיים.הישגיואףעלעונות,תלויחי

מיכאלהמנוחלציירהמוקדשהעצב','צבעהיפה
והאות"הצבעסופיותנו:אתלתארמיטיב 1סגן-כהן
הישות/בצערתלוייםענףועלבך;עלתפושים
חלף,העולם,מןעברפשוט:;נרשם ו~~ובמכחול
הימיםשלגונםהזה;היבשהחורףרעכיאבד.//

לדומייתאונים;באיןאוריבםוהלילותוחמדני;חיוור
בחזה,/הצער 1הכאבהה,הזמנים.//מןבשורה

נקטף./נקטע,החם,הצל~דף;עו.דאיננהאשרהיד
לבן:;בלבועריריערוםהוזה;השותק,הצבע/נותר
פשוטותבמיליםאבד".חלף,העולם,מןעבר

מאדם.הפרידהצעראתלתפוסבקמצליחומרגשות
שלה,התבניתיתהנוקשותעםהסונטה,וצורת

משקל"ישות"(ולמילהאלגי.לשירהיטבמתאימה
בשירתמרכזימושגבהיותהת,יהעברבשירהכבד

גרינברג).צביאורי

בחריזהאבלבחריזה,כתוביםהספרשירירוב
בחרוזים 1השירעלעצמהכופהשלאאוורירית
משוררישלאלהכמומאולציםלאוקולחים,טבעיים

ימימשירתשואבתבקחריזתנודע.עכשוויעתכתב

המקורות.בשפתמרובדתושפתוהביניים,

בתמונהההורים,במותנפתחאיתי'עוד'ושיריהשיר

עללתמונותהפכוואמא"אבאונחקקת:מפתיעה
ילד;אותושובאניסיוטיצאתעםבבוקרהקיר./

שלערבספקאין /.ן ?=7ואלהגידמלא 1השחרברכותעם
הדחקתאתמכירלאמיהעצבות."";שרגיריישובו

מושתקתבחלומות,שעולההעצבות 1בחיינוהעצבות
לעתוחוזרתהעבודה-משפחה-חברים,יוםבמהלך
ערב.

הללמתוךאבלובחלופיות,במוותעוסקואלולאב
פירושהבמוותהכרהשכןהשונים.גילוייהםעללחיים
החלופיותאתלהרגישוהאפשרותבחיים,הכרה
כפיהרגעים,שלפעמיותםחדאתלממשגםמתירה
הואיםיבח"הצערבאים':םי'הימבשירבקשכותב

 / / 1שיבתןומהנתןשכברמהעלהתודה;צער

שנצבעערבעלחלוף;ביפעתהואבחייםהצער
פותר."ואיןנשברחלוםועלוסוף;תוגהצבעי
משוררשבההסיטואציהאתמכיריםודאיספראנשי

אחרתאוזובמידהקרובים-רחוקיםמשוררתאו

בצירוףהחדש,שיריהםספרעםעליהםהתנפלו""
שעוד(בבתיםביתיותבספריות 1וכךלבבית.הקדשה

לויושב 1ואלתרמןרביקוביץ'שיריבצדכאלה)יש
אותו.שתשלוףלידלשוואמחכהאלמוני,משוררדבד

כלם.יקוראלקבצניהמשורריםאתהפךהזההעולם
 1פעמיחדיופילדףלהעיברוהשכילושראוהואחטאם

טויבם,אנשיםאנא,פרפר.כנפירפרוףמתכלה,אמת

המוכריםשלרקולאשירה,ספריול~והכיסאתפתחו
עמודמאתייםהמכיליםספריםרקולאשבמשוררים,

 ·:·ויותר.
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