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היםעלטפטיםלהדביק

שלבלבוהתעוררתיבז'רנו:מאיה
עמ' 69 , 2009המאוחדהקיבוץאלכסון'

עלטפטיםלהדביקכמו;זהמחול;על"לכתוב

אתהפותחתבפואמהבז'רנומאיהכותבתהים",

מקורידימוי .אלכסוןשלכלינוהתעוררתיספרה
 .בז'רנושלבשירתההקריאהאתמאודהולםזה

שלרבדים-רבדיםעשויותמורכבות,יצירותיה

רבריכוזדורשותבקלות,מתמסרותלאעומק,
 .הלשוןציוריביםלטבועשלאכדי

כוריאוגרפיהאורקדן;ניתשליד'כתבהפואמה

ליוותהבהוחצישנהבמהלךנכתבההנפש'של
שבע.בתלהקתשלוהמופעיםהחזרותאתהמשוררת
שביומרהאפשריהבלתיאתמסגירההפתיחההצהרת

לתחילתההאותזהכן'פיעלאףמחול.עללכתוב
לתנועתהללשכולהיפהפייה,שיריתיצירהשל

מעשההואהריקודבמילים.רוקדתהמשוררתהגוף.
הנפש:תוךאלהמאירהממוזיקההניזון 1רוחני

ורוקד;נעאניוכךלתוכי;פנימהזורמת"והמוזיקה
(הרווחיםמחשבו.rוי"אתרוקדנפשיכאוות

והתנועההגוף,אתמפרקבשיאוהריקודבמקרך),

יוצאיםרוחשיםצבעונייםכדוריםל"מיליונימדומה
עדמהרצפהוגודשים 1מהרהשני;מתוךאחד

והריקודהנפש,אתממלאתזותנועההתקרה."
אלוהיםאת"נפייסבה 1עדןגןכשפתמתגלה

האניביןלמזגביכולתההפואמהשלכוחהבמחול".
בזיווגםמצליחיםהללוהרוקד.האניזוגולבןהשר

תנועתםאתהיוצרתזו-פרטיתמחוללהקתלהוליד
טובהכי"הריקודאתוהנפש,הגוףשלהמושלמת

נגמר".שאינוריקוד /-שלי

'שתיהכותרתתחתשיריםחטיבתמובאתבהמשך

קצרצרבשירנפתחתהיאאת'.לחצותאפשרויות
היאהתמונההמשמעות/היא"המילהוחכם:

שיריואכן-המשמעות"חווייתהואהשירהחוויה;

שלחוויהלכדיותמונותמיליםמשלביםהקובץ

הספרבשםהמשוררתהצהרתמשמעות.חיפוש

פתאומיתהימצאותשלתודעתימצבעלמצביעה
לאבמקוםאי-ודאות,שלבמרכזה("התעוררתי")

של("בלבומסוכןאפילואולי 1ברורלא 1ישר
אלכסוןשלבלבוההתעוררותביןהחיבוראלכסון">.

אתמלווה ,".תאלחצותהאפשרויותשתילבין
הכלבסךהיאהציפייהלפעמיםהשירים.קריאת
הפשוטה 1זומשימהגםאךהיום,אתלחצות

בחירהשלמתישנפשימאבקדורשתלכאורה,
שטהגופהנפשוסירתמקיפיםזמן"עבריבחיים:

בתודעתהונרשמתהולכתאורחרבביניהם,/
הנישאיםבחייםלבחורבחיים,/לבחורלחתוך,
מעלהוכלמעלות,כרגםוהיוםהיוםקצהאלבמעלה
מעברלאינסוףנפתחבוהמיםואופקזוהרת/פעימה
פוקחוכאביה,בדידותהשמפיגוטעמו;לקצהו

אתשומטתוהיאטוביםחדשים;למחוזותזיכרונה

לסירהמדומההזמןהיום".שלותפלהשומםצדו
לבחורניסיוןביןהנעההזמן')('ארבתעתיקהקטנה

"המנשלהמקוםאלמטה,היסחפותהלביןבמעלה

8 
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חמדתמכלאותה
;-. 

 1זוסירההחיים."

הנפשאתבסמלה
הכמהההמיוסרת

ולמעמקים,למרחקים
יבשותכ"כובשתמוצגת

 1באורבוחרת 1רוח"של

אוחזתדברשלובסופו
אלאלהשאיןבנהבתו

אםגםהחייםאת"להחזיק
('שתישייגמרו"ברור;

השבת'),אתלחצותאפשרויות

אתלהחזיקהיאהמשימהכאשר
האדםבפניכאמורעומדותהחיים,

האחתחצייה.אפשרויותשתי

הפואטיהעיקרוןהחלש.שללצדובעמידתה
אתלמשליצורים,מיניכלכךלשםמגייס
שעיקרכנפיים,מרושתחרק 1·הנמלארי

גומחהבתוךעליועובריםהקצריםחייו
שהואנמליםמבשרניזוןוהואבאדמה,

"הוא-הרעהואזעירחרקאותו .צד

מאורגן;פושע 1ומסתתרערמומי

יצורסתםאולטרף,משח.דמבוקר
-הנמלהניצבתמולונרגן."
החרוצההחלשה,כמובן"היא

קובעתהמשוררתוהישרה".

הארייכול"מצדיהיסוס:ללא
איניאבל ]".[להתפגרנמל

האחרתואילוורגשית,פיזיתמפרכתרצינית,

ממשיבמרחבמרירה.עדייןאךיותר'מחויכת-

במיומנותבז'רנונעהכמעט,גבולותחסרומטאפורי
מהירהגלישהוביןמקרטעתזמןבסירתאטישיטבין

כךבאינטרנט.היכרויותאתרשהואדייט",ב"ג'יי

יציאתםברגעלמסךשמעברהאנשיםמתוארים
 :".תאלחצותבניסיוןמזויףמרוץאותולמורץ'
יוצאיםוהםצא'/'למקומותשריקתאתלכם"תארו

גומיתחמושתם:;אתיוריםעצומות;בעיניים

עלאחדצבעוני,לעיסה
העמוקבמסךונתקליםהשני;

בז'רנומאיה /הילדיםעץאניוניגפים:;/הפלסמטי;
מכוראינטליגנטיגבר

אשה/אניומקטרות.לחתולים
מכורהאינטליגנטית

זהווסיגריות".חיותלריקודים

מ~ך?ה-המודרנהמהפך

שנועדהעתיקהקטנה(סירה

אנשיםאוסחורותלהעברת
ומסךלמקלדתכבהך)

להיותלאנשיםהמאפשרים

"איך-רוציםשהםמהלרגע
תחמושתם;אתמרקידיםהם

אותה"'מרקידיםהםאיךהרהר

מסתתרתכואבתאמתאבל

f ~~ץ v לדים;
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('ארילנוכח.""אדישהלהישאריכולה
 ,)' 1נמל

הםלקורבנותיונמלהאריחרקשגורםהעוולות
לזולתם.בני·אדםשגורמיםלעוולותשיקוףכעין

הנקטלהקורבןוצרחתהזעירהיצורשלהדםתאוות
ולהישמע,להיראותיכוליםשאינםאף'עלשיניויבן

לאדמה,מתחתשםאימתרחשיםשהםמאחר
-בז'רנושלוהכאבהצדקמנגנוניאתמעוררים

הבנהלגלותשניתןהגםהנטרף".החלשבעד"אני
בהלהכירהפחותלכלאובחלש,החזקלפגיעת
האדםנדרשבו'להתערבשאיןהטבעשלכמעשה

אתלראותהצדמןהניצב
ולנקוטהזאתהאלימות

כאןהאמירהושוב,עמדה.

להתייחסאין-ברורה

ענייןכאלהאדםלמלחמות

שלמסדרוכחלקטבעי'
אתגנותלישהעולם.
אתגגהחד·אדםהארי

נמלת·כלפיתוקפנותו

מוסריתוחובההאדם,

הקורבןזעקתאתלשמוע
הלמות"ואז-ולהגיב
סכיניםצחצוחתופים,

ונמלה;'מלתעות'ומוזיקת

ואזלתמונהנכנסתענקית
צורחתפתאוםצורחת,היא

 ,)' 2נמל('אריצרחה"

המשוררתתגובתואכן

בשיריהלשיאהמגיעה

·חברתיים'פוליטייםה
באנשיםבאומץהמתבוננים

בתחתונים;הואעירום;"הואהשמות.שמאחורי

נכנעהוא ]".[שוניו;אלביצאוכתרו;תחבושת
ואבנים;/זכוכיתשברים,עלמעדנותהולךויחף;

חמושישראליוחיילעימאד;עימאדחרבון;הריסות
חדשים;באזיקיםומוביל;מובל םה]".[אבירית;
('עימאדהשחור"הריקלעברמעיק;בנצחחלודים

בעודוהניצודהציידבידידניצביםכךעימאד'),

'הבעיהבשירהכיבוש.מציאותשלשגרתירגע
העמיםשניאתבז'רנומדמה 1·יהודיתהפלסטינאית

צורחיםלנצח;דבוקיםמיוחמיםכלביםל"שני
היאאחרבשירלגמור".יכוליםלאומצורך;מכאב

הנתעב:הפשענוכחשלההאוניםחוסרעלמצרה
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ההשתחררותמאחורישם,

-המוגבלמה'עצמי'המדומה
מחוץיוצאיםעודכן"ואחרי

ואליה;מבדידותםלעצמם;/

('דילמהואליה"מבדידותם
מאפשרתהטכנולוגיתהקדמהאחד,מצדדייט'),ג'יי

אחר'מצדאךאישית,ביןתקשורתאפשרויותמיצוי

-עצמהקדמהאותהשלבחומותיהנבלמותאלו
אותואוהבתאניאיךאיך;אותואוהבתאני"איך

ה·ממרחקילפניו;עצמיאתזורקתאניאיךאיך;

ICQ ". תקשורתקורישלהסבוכההמציאותכינראה
"איך-המועקהאתמגבירהאינסופיתוירטואלית

ומתעלם,/עוברחומקוהואאיך;אותואוהבתאני

אפסיקואיךמדעתו;יוצאלפני'בקרסוהוא ]".[
 /-אחרלמישהואהבתיאעביראותו."/לאהוב
 ,)' 2הרוחניוהייעודהאהבה('מושאאחר"משהו

המתבטאתמוסריתמחויבותבז'רנוממלאתבשיריה,



שיראראמין;עבירהילדהעללכתוביכולה"איני
אחר;ילדעלולאעליהלאלא;-ומבויתמחורז
לאמבויתתלאמאשמתיםהםערבי;אויהודי

הואשביכולתימהוכלמרושעת;אשידידותית;
שלי;והנקיהיפההקטןבחדרבשקטלגנוחלגנוח;
לכדור"השידורשביןהאינסופי;המרחקאתלגנוח
אראמין'),('עביר

במילים:הנפתח 1בקובץהחזקיםהשיריםבאחד
-המוזיקה"הדממתבהשתקה./החלה"המלחמה

הדימוייםעולםאתבז'רנולגמריכמעטנוטשת
מחאהקולמשמיעההיאההשתקה,רקעועלהציורי
כאןהשנייה.לבנוןמלחמתכנגדזה,במקרה 1צלול

האנושיים,ארי-הנמלשלהמכוערותפניהםנחשפות

חבוטהיסטוריאפוס"עודשלהראשייםשחקניו
בהקפדהלובשיםמוות/במוזיקתשבוייםנרקם,/

ברורהבז'רנושלוהעמדההמוות",אדרתאת

המנומק;הרועשלהאיוולתמןעייפנו"כיונוקבת:
להיכנסלמלחמה;להפוךלמלחמה;לצאת

להתכונן /-מהזמןנסתרתוכשהיאלמלחמה/
שורותבשלושמסתייםהזההזועםהשירלמלחמה".

ולהרג;לקרבותתכלהאין"כיתקווה:שלתמימות
ימותיגיעולשוקולד;יהפכוהחייליםוכשכל
הדומם'),('התדרהמתוקים"המשיח

אתמותיריםאלכסוןשלבלינוהתעוררתישירי
והמרתקיםהמקורייםהקולותכאחדבז'רנומאיה

בתיאורימצטייניםשיריהימינו.שלהעבריתבשירה

כתיבתהרב-שכבתית.קיומיתמציאותשלהווייתה
להגיעבניסיוןצבע,שלרבותשכבותלקילוףדומה
האמת,להסתתרעשויהשםהראשוני.היסודאל
הכוללהתחיל 1לתקןהאפשרותנמצאתגםושם

להביןניסיוןמתוךנעשיתבטבעההתבוננותמחדש.
עוולותכלפיהאפשריתהסלחנותהאדם.טבעאת

שישהנחרצותאתמדגישהרקבטבע,הנעשים

לגלותהואהקושיאנושיים.עוולותבגינוילגלות
הזרכלפיאמפתיהלפחותאומוסריתמחויבות

עצמית,בהישרדותעסוקיםאנובעודוהמרוחק,

במינימוםשלנוהפרטייםהחייםאתלצלוחבניסיון
הבחירהבזה.זהכרוכיםהשנייםכידומהכאב.

הבחירהלמעשההיא 1מישהולמעןמשהולעשות
שיריהמשתלביםכךעצמך.למעןמשהולעשות

שלהליריים-אישייםשיריהעםהפוליטיים-חברתיים

במקוםעצמהאתלהעמידניסיוןלכדי 1בז'רנו
קטנותאנושיותמחוותיתאפשרובו 1הנכון

ואטומהארוכהבמנהרה"נסיעההיוחיינושבלעדיהן
לשאוףלהתחילניתןממנוהמקוםזהונשוא",ללא

 ·:· .האושרשלהנסתרהייעודלהגשמת

פזיובל

החולצבושריוןיםפירות

ומלחמה,קונכיותצדפיםעמית:פנינה
חושןאבןהוצאתקדישמן'מנשהציורים:

2010 

כילמיםצמאלאללחםרעבלאהלילה."רעב;
תפוחיםשריחוהמסוקס;גופךאתלדעת;אם

נושבת/ממנו;אלוהים;ורוחנחשיםשלחשו
 .) 45(עמ'מעפר"גופי;אתלברוא

מטביעהבעודהמלחמה,ארגוףמכווצתעמיתפנינה
כמוקשיקטנותאבניםהיחפים.צעדיהאתהיםבחול
אלומתקרב 1בעפרהנוגעהגוףעלמכבידות 1דרך
נושקתשמשערבייםביןבאופקשםהפתוח,הים

לאופק,מעברפרושאדמדםצבעהמים,ללשון
לרעשהשקטמאימפליגותמלחמהוארניות
שם.איהתותחים

פתוחותלדלתותגעגוע

גווניםהוצאתאהבה,עלקצרודון:מאיר
עמ' 78 , 2010

המזרח;פיוטיאתשחרקתקליט;עלהישן"בסלון
כשיכור;לברצלונהנפשך;אתשרבקולומסלסל

אלפיםשניגנהיהלום/מחטשלסיבובבמהירות

אלאאבי;דמעותראיתילאמעודיגעגוע./שנות
עמו".ג'ואתשרכאשר

בעינישועטכשאניבמוחימתגלגליםזיכרונותכמה
בחוטרעדכמו 1בישמהלכותלמיליםרעבסוס

ודון.מאירשלתפילהכמעטשהואבשירוהשדרה,
ג'ושלהתקליטכשרצועותישן,פטפוןשעותכמה
כשמתדבקה.סיבוביםושמונהשבעיםהסתובבועמו

עםיחדבגל"צאותוהספדתי 1עמוהפייטניםגדול
היוא'ברשתהשישיםבשנותרועה.יוניהזמר

אלהקרבהתחושתאבלבים,מחייגדולפרקהייתי
בסרטכמומהחוף,ספוריםמטריםשהםהעצמים

עמית,אצלמדיוקתכהגיאורגפיק,כשיובלשלטבע
חמושההנחה.מכלהחפיםהקשים,המתארבקווי

ברכיים,עדמופשלתשמלהידיה,בשתיהיםבסנדלי

מהאתכתוםבדיובהשרטטאלוהיםכיונדמה
הגלים.קצףעלשכתוב

באותהן 1אוויריחופששלהנחותאיןלציפוריםגם
פרוזדוריאתמרעישכנפיהןשמשקכמיעמיתאצל
הקונכייה.נשיקתמזחעלאוהבזוגשלהלב
שלמנהמקבלהים,מרחבאתשעוטההחושךגם

צורתואתמקמטירחהלילה,בממשלתאורנקודת
אוהצפוןוכוכבהדובה,כוכביאלעריריבמבט
ממדשמקבלהעולםבתוךבוהקריגוללוויין

עירובגדדהכותבת,התמנוןדיומציפורןמצומצם

 1נפץומכוניותאנושיותמפצצותעשנהההריגה

עיניהמכחלהיוצא 1האשוריהיופיאתשהורסות
המשוררת.של

לשבועהבדלהשביןבפלחשבת,במוצאימשמיעים
ואנימסרי.אלפלפלאתולפעמיםג'ואתחדש,

החושךחלוןמבעדהירחאליחייךכמומוקסםהייתי
 .ישראלרמתשל

ומצליחמחט,דקירתכמובישנוגעמשוררהואודון
הואהאצבע.טביעתמתוךהדםטיפתאתלהוציא

והמוחכשהבטןעצמואלמבטמתוךמצביםצובר
המילים.שלהאטומיםעלנוספותשעותעובדים
ועצב.עצבבכלגופיאתכבשואבי''אמיהמחזור

היינושכבראחרים'דברים'עלהמחזורלגבינכון
המועדים,מחזורמשירתבוישאךהזה,בסרט

הנפש.לזיכוךפעםבכללישגורם
נוראכיהיום/קדושתתוקףונתנהכיפור;"יום

ביןלכפרה;חטאביןושוב;רצואואניואיום;

המראותאתמשמרים/המוחותאילמחילה;סליחה
שהאוזניםהמיליםצליליואתאספו;שהעיניים
הנפש;ודפנותחלליאתשמילאווהריחותשמעו/

דקהב~טיותנשרף;לבוהלב?נקלטו;ברשימון

נוגעלתחייה,מתעוררהיםמלח

לכאורההנפש.בפצעי
אךמשודרגת,עדינות

שלטבעיחיטוילמעשה
המוות,הפרידה,כאב

כל 1חולארמונותפסלים,
 .שלנובטבעשקייםמה

בקבוקישלזכוכיותשברי
מעוכים,מניעהאמצעיבירה,

אפילואוליסיגריה,בדלי

צדפיםביןמהלכים"גראס",
כתובהרכהאדמהשונים,בגדלים
 1אכזריםהגועשים,המיםבפאתי

זורםנפטדגיומתוקים,רפידותיו

בעורקים.

הולךואניעמית,פנינהמפשיטהדייגיםמכמורת
 ·:·המילים.בשביאחריה

 O··זפי
~·נניוJר

# lf 
י i 1ז.כ 1ז.כלר 

•סרשי

לאכידקה;אחר
המת/במותתחפץ

מדרכומשובואםכי

וחיה".

מחוזאתמשרטטודון

רוקםהוא 1שליהילדות
שלטליתואתבאותיות

הלבנים,הבגדיםאבא,
להרעיששלא-הביתעליב

שרתמלאכיכמוחלילה,
 1ואנחנוהמתפללים,עטופים

עץתפוחניקבנוהילדים,

ואיזה 1בטבורוציפורןונעצנו

אברג'ילשחכםלהרחההטבקכמוהפיץ,הואריח
 .ארוךאחדלאפצ'יהציציות,ציפוריעדתביןחילק

·:· 
אליאסאבי

9 
 2010אוקטובר-נובמבר


	99995019-350 8
	99995019-350 9

