
קשבהוצאתשבלב,החיהאור:אמיר
עמ' 84 , 2010לשירה

אולהתגלותכמיהה

שיעוריםשלושה

באהבה

מרשימהשיריםאסופתהואשבלבהחיההספר
בנויהספרשנים.עשריםבמשךשנכתבהביותר'

לאהבה.שיעורהואשערוכלשערים,משלושה
העיקריים.נושאיושנימוצגיםלספרבהקדמה
נאהבים:שניביןדיאלוגהואשבהםהראשון

כף./להלחםאיךלי"גלה
הלילהבראשך.מחזיקאני-

איךליגלההעשב./מןעולה
שוחהאני-כף./להלחם
עכשיוכריש./כמולביסביב
קיים."איגףאותף,ה 'tיואני

חיפושהואהשניהנושא

ולאשה.לגברהגדרהאחר
הנקבהאתרואההזכרכיצד

אמיר .אותוהיארואהוכיצד

ובהומורבאירוניהמציגאור

ביןהפעורההתהוםאת

יצור;הוא"גברהמינים:

אלאונותמימות./עדגלוי
יצוריושאול./בואיןעל.

 11מעשים.בועושהאיננה;הטבעלעצמם,דרוכים

החיה,כולו:בספרמשתקפיםאלהנושאיםשני
האהבה.משכןשהואהלב,הגוף.שהיא

מלחמה;להלזוז?;איןלהבחיקה;למה"הטבע

לא/לא,-להשחיתהאברבר'/הגו ;בו·אלא
לאדוןשרידה".ערומתפשוטה;טבעמלחמה.
שגויות,לעתיםזו'עלזהשונותהשקפותולגרבת
מעלהגשרואוליתהום.ביניהםפוערותאשר

האהבה?הואהתהום

ראשוןשיעור

 .הראימולבבדידותמתרחשתלאהבההכמיהה
דולקותבביתהמראות.אתשוב;עוטף"הלילה
הראי'שמןזהמלבדמבט;איןבאורגםנורות.

הנכסףאותו":רואהאותי;שרואהמהאלאאין
וקוראהערטילאיותמתוךהאהובהגוףאתבונה
לך"לךהאלוהי:הכוחמןאליולבואבחושךלה

פצעאלי'/בואלך'לךשלי'/אלוהיםמגופך'
באמת,,המתעיני,געפני/געשיניך.בחלקלבי
בתחינה 11 •בכיאצבעותעדביעלהיו./תותאל

שלבומבקשהנכסףאוקסימורון.קייםלאלוהים
מגלההואננשךלבוכאשראךהאלבשינייפצע
התשוקה:שלוהמשפילהשחור ,הארורצדהאת

העוראלכלב;כמוצלךאלאותי"קושרת
שורקתאתארורהבחושך··;הריחאל ,הבוער

גבה;אתלימפנהכהולכת,/ופונהבחזה,/לי
 ,הארוךשערהאתערפה,/כתפיה,עגבותיה,את

16 
 352גליון

שנישלוהלחמהלחימההיאהאהבההשחור."
משינינגרםאשרפצעשהיאומפניזרים.גופים

להיקראאםכיבשם.להלקרואאסור ,האל
תפוג,האלוהשגחתהקודשחילולזהיהיהבשם

השזיף,פרחילך.;אקרא"לאתמות.האהבה
כשקוראיםמתיםהדובדבן;פרחיהסויה,פרחי

אםנובלאשרפרחהיאהאהבה 1/בשם.להם

 .סודו ,שמומתגלה

שנישיעור

אלממיתה.המציאותמציאות.אינההאהבה
צורךוישלמותנמאסכאשרפוניםהאהובה
כאללהתייחסישהאהובהאלבאהבה.אמיתי
פעולתלב.אליהולשיםאחריהלרגלאויב,
מסכה.בעצםזואךכמלחמה,נדמיתאמנםהחיזור
אתמקבלתהאשהשבזכותומקדיםמשחקמעין

וירשוםאחריהירגלשהגבררוצההיאמבוקשה.
משתפיהנסתרים,המבואות ,המשמרעמדותאת

הכנהדורשתהיאהשכירים,הרוצחיםהפעולה,

יהיהלא"וכברהגורל:ביניהםייפולעדמלאה
לאחרהרצח",סיבתומהיהכפולהסוכןמיברור;
המשחקהמצאתלאחרלהסירה,ישהמסכהעטיית

מלחמה.משחקאינהאהבההלוח.אתלקרועיש
להצפיןעדות.כללהשמידצריךלאהובבשביל
אשרבחייםרגעהיאהאהבההכל.לשכוחמחדש.

המכסהשכרוןהיאכולו.היוםאתנותניםלו
מהדברהיאזיכרון'.'בהשאיןאחת"בשמיכה

התאיינות.תתרחשדמותלותהיהשאםמזוההלא
להתגלות.כמיהההיאהאהבה

שלישישיעור
והשכחההתשוקהכאשרהאהבה,מעשהבתום

לא"כברהנאהבים.אלהזיכרוןשבמתפוגגות,
בושםעלי.;לאמחפשת,;לאבגדים,מרחרחת

הבוגדניוהלבפעם/אףנמחיםאינםשפתוןאו
עלשנה./עשריםאחריגםמרגיש;עודו

איךזוכרתזזה.לאאתבקור,/בגשם, ,המשמר
מאהבה."מת;אותימצאתושוב;שוב

והנשיותשהזכרכשםמאוחדיםוהזיכרוןהנשייה

האשה,אתמכילהזכרשלהזיכרוןמחוברים.
האהבה,בזמןהזכר.אתמכילהשהנשייהכשם

בבארהאוהביםאתומטביעהמשתלטתהתשוקה
הזיכרוןמחדשצף ,כךאחרמידאךהנשייה.

המציאותלאזאתאךהמציאות.אלומשינם
לאחרחולפת,היאכאשרהאהבה,אלאשממיתה,
הבגידה;רףאתמעלה"אתמתרחשת.שבגידה

האהבהלגוף·;מעבר ,שפתימעל ,מותנימעל
אוחזת,מדריכות/טרוטהזזה,לאואת/מתרחקת

הנפש,הגעגוע,לחץהלב,דופקבודקת/
עלשם;אתועדייןקרהכברהכלהמותניים;/

כך"אםזזה.לאבעיני./המעמיקהמרחק;שפת
העדרהתרחקותה,אלאשהורגת,האהבהלאזאת

הואשהשובעכמוהממיתה.המציאותהיאהאהבה

היאהאהובהלה.התנאיא iהוהרעבהאהבהאויב
נוגעותשבומקוםבכלהואוהלבים.צדפה,סם,

נוצרתלמגע,רעבתלויתהאהבההשפתיים.
 ,העורהריח,מןהשוט,ממגעשפתיים,ממגע

אח.דאףאיןהמסכהמאחוריהטבור.המבט,

ולצייתלהעלםאותהלעוטהגורמתהמסכה
האשהששפתימקוםבכלשוכןהלבלפולחן.
הרגליים.ביןשוכנתהחיהבו.נוגעות
 ,יהודימשוררשלדתיספרהואשבלבהחיה

יהודית.אינההשיריםמאחורישעומדתהדתאך

העברית,המסורתמןהמושפע ,עבריספרזהו

שלהחשקומשירתאלתרמןמשירת ,התנ"ךמן
יווןמשירת-מכךיותראךהביניים.ימי

אורוהיפנית.הסיניתההודית,השירההקלאסית,

עכשוויותמיליםויוצקבישןהחדשאתמטמיע
עתיקות.תבניותלעומק
למדשם ,בהודואוראמירהתגוררבעבר

שערכלהטנטרה.בתורתוהשתלםמדיטציה
ומשרהזומתורההלקוחבציטוטנפתחבספר

האהבה,רזיספרשלמיניותאווירתהספרעל

הפואטיותאיכויותיואתמוציאאינואך

סוטרההקאמהשלשילובמעיןהווירטואוזיות:
אובידיוס.שלאהביםעם

חוקיאתהמלמדשירהספרהואשבלבהחיה
מומלץלכןאדמות,עליביותרהחשובהדבר
 ·:·באהבה.לזרועותיוליפול

גרוסמןחגית

ופעימותמקצבים

שלמתוכיםקצביםאביאל:אילנה
עמ' 208 , 2010עקדהוצאתזריחה,

היפיםהשיריםממבחראחדותבטעימותאפתח

פונה ) 7<עמיהערפליבו'יוםבשירהאלה:
ומבקשתהנעדר'האהוב,הנמעןאלהמשוררת

במחשבהולותגשיםאםמאווייה.אתאיתרלחלוק
נפשהתוכל ,בהסתרלוהשתוקקהאשראת

בשירים.נכתביםהמאווייםשלווה.להתמלא
העדןלגןשיבההוא ) 9<בעמי'בחזרה'השיר
לנחשלאלוהים,וייסלח:הכליתפייסשבו ,האבוד

כברןה;.~ן~נף ן~~"אלאחתול.כמושיתביית
קךם". ;מ~~י~נף ו~~קךם; ;מ~~י~נף

ומזכירמציירענן- ) 12<עמ'ישן''אניבשיר

נסיכה''להיותואבודה.מוכרתדמותלכותבת
ל"ידיםוכמיהותצבעיםמלא- ) 13<בעמי

דמותעםולשיתוףלקשרהתחינהא;םב;ת":
ובייאוש.בכיסופיםמהולהאiדובה,

' Mio Canto ' וקצבישקולשירהוא ) 16<בעמי, 
-ק;ליק;ןם-ק;ןם"בסמ;ןמשחקית:ששפתו
הזועקת:נוכחותלהפגנתעזצורך :"י~י~~?נכה
אני!הנה

דמעהלא ;ז" :> 26<עמ'חשמלית''גיטרהבשיר
q ,ק;לדה,בף~הi] ~~~ללאשבהמשכוובשיר ."רי·,

בתעלףליגבrזעל--"חפףשיתשלדימויכותרת,
iJ ~ W "מאבמבטא · •םp הכותבשלT עלת' n יי;;, 

היוצריםאביזריועל ,המוכרביתהאלבה~מלטה
 .ביטחוןשלאשליה
"ךלףל.אהשורהשבו ,) 27<עמ'כותרתללאבשיר



ביטוייש--פתע"שצצףהאויר;נים

ובשירהאושר.ל·עהמאפ;ללפח,
דע.~י ~םי~י~;:~~ר wח"דע.~יהבא:
החושךולמרות :"ם:~ w ~ןל.~ר

~ןבקר'סא;ךד 9ry "הברזל:ורעם
חזרותהמילים.חוזרותהאור",חסד

 ) 28<עמ'בשירגםישמילוליות

~לע,~ל;תע.י~:ם~ליסח p ~ם'א~~"
תאווה,שלעגולות<עינייםתאדה"
מוסתר);אוחשלאוח,של;מעט
היאהדמיוני'ביערהבא,ובשיר

~ף~~לה י~~"ערגה:דברימשיבה
~ך~ךת י~~וכשאיננו;הזה."rז~און~ת

 ."ף~;ל~ל
~ח;ק ה~~י~~זאת? [i ה;ך~~~ה ה~~~~ה."

<עמ' 11 ?אחרים."דבריםהרבהואיננהבכיואיננה

תוהההדוברתכאשרומדויקשקול:זהמבiלול',) 3 '~
אםלבחורעליהחייה.בשאריתתעשהמה

רוגע,שלברגעיםלבחוראוממשאםלהתרחק
 ,"ביש qךלך'~ר"ך~עלשבת
מוטיבבתמונה')חוזר('הבט 39בעמ'בשיר

ם /o "שהיולסירותבגעגועומצטיירשבהבדידות
נשאל:כותרת,ללאהבא,ובשיר;פעם",

לאחר :"?י~ 7זין~ןל;?הב;~ים"~~~דשף~ים
הנכסף-הנעדר:אלהדוברתפונהמהגן'הגירוש

-נ:ו~ןח?"ן~ן ף~י~;: 9~~דרש i] ~ ry"וכשפחד
 ".ת[/~ ה~~?~צא ה~~שכה"ף~~ינףומוסיפה:

 ה~~ [i וi~ ם~"זאת:ובכלשנכרך.""ש ry ~~לי
 "ה~~ iJ~ת~ם 1ל.ק 07:ש.סא;ר~נ;גולת oס~

 ,) 40<עמ'

 , 43בעמ'<שיר ,הלילותמכלהזה'הלילה

 ~יל~~ןל.~ר~לא w ~"שמונה):לקרייתמוקדש
הזה;הלילהברזלצבעמתחתי;ברזלשלמשא
מ~ה:ך-ףמד i"ע : ,-_-- ~;הזה 'לה.הלי."רףצהיפגרזו

s ·ה'לךלS .·~עלמתרפקתבדתהדו ."~ .~:-דה
פסחלילהנעדר:עםברוחהומשיחהזיכרונותיה

מכלהזה"הלילהואילושמחה,מלאפעםהיה
ממך.הנטושהמיטתיאלמביטהאני-הלילות"
בהםשישכותרת,ללאשניהםשיר'תאומי
ובוביוםמתרחשהאחד ,) 44<בעמ'מיסטיות

" O ~~:ה iJ ם:~ןווי~ךיר~ל~ק~ה", " iJ ~~ע 
מתרחשתעלילתוהשניאגמים":כמ;בהמבשיל
גםוסגול'במקסםבוכה-ש~כור'י'רחזובובלילה,

" i] ~~ע i] בדמי;ירחשקיפותומוהלב;~ה~ח'ל

 ."קר:ם 9 ק~~
'דיוקן',האחדשם :) 54<בעמ'שירתאומיועוד

הנמען:שמשמיענחמהדבריכותרת.ללאהשני
באפי",באתאנים"ריחמלב",דאגה"הסירי
בשירשחיתה.כפ~עדייןתשוקתירמז~כא~לו
מלאעמד"הכסאתמונה:עמוד'באותוהשני'

יכוליםאנוהשת~jוהמתוך ,"קיo/ tן ש~~~ת; ry~נף
אתגון'דןוינסנטשלכיסאואתלעצמנולתאר
המיוצגיםהדוממיםכמומשמיעשהואהקול

האחרים.בשירים

ר j/ ~"במיליםהפותח ) 55<עמ'כותרתללאשיר
;ךל.ר~ל [i ל~~"באמירהמסתייםכל" [i;ך~;ךיב~ך

 ."ר.ע;ב~י·יל.~ת w ~:ד~יתנכיי 9iJ~ךג;ע,

גיוכוונדלרצףמשוםיש
הבאאביאל'אילנהשלבשירים
עומדאינושהגילכמוכילרמוז

מתחלפותגםכךבמקומו'
סתיו.הגיעוכברהשנהעונות

 ) 56<עמ''פגישה'בשיר

פראצמחיתנערף"הצבעים

ינערבוב~ה",;;משוואדיםזל nכ
בצזללימוחשת:הזמןiונועתז
ומתארכים,ההולכיםהסתיו

הגדרותעלהכבדהבעלווה
ברקע:ובתנועההנמוכות,

 ."ר ryז;ל·~ן כ:י~~ך; ה:~~~~לדק o"~רי
שבשורתו ,) 60<עמ'כותרתללאשירעוד

סע.ז 7:כ;ל~לף ם~"קוראיםאנוהשלישית
~ליא iJ7דה_זך.ם"ס~רירוסיומו: ,"ת~~~~ ה:~~~

התגשמותןאתמבקשתהדוברת ."ע;גך~ב;:ש.ר

 .שהכזיבוהקיזהבטחותשל
אופייני<אלמנטחזרותשוב ) 61<בעמ'בשיר
כעל-המשפטיםעלחזרההזה):היפהבקובץ

~~ים [i ל~~דאת [iה w ~~י o ~"הוא-מנטרות
~~ים [i~לזאת [iה /o ~~ן~ה"הףא ;"ת;ר.ח~ס
~~ים [i~לזאת [iה /o ~~ ה~~"הוא :"ת;ר.ח~ס
אציין'אךכולוהשיראתכאןאביאלא ,"ת;ר.ח~ס

אשהשלמבטהעומקאתלבטאמפליאהואכי
מבקשתשכךהלירי'בסיומוואתנחםעברה,על
נערתוביד"ידחייה:שאריתעדאותולזכורהיא

ובית",מעגן

קולוונשמעשב ) 92<שבעמ'קיום''דובשיר
מיהלחם":אלח;זךתמיד"אניהאהוב:של

המתוקטעמואתעייודיצולות-המחנ;ת,נכמונו'
המלכהשלבמילותיהמשיבהוהיא?הלחם.של

.זכףנ:ויעל~ערע.רת י~י~"היפה:בראשהששילמה
 . . . . .עףג;ת",ל.~כל

 ) 96עמ'שורות,שתיבןקצרצר<שיר;כלבים' .

העבר.שלהמרזיכרונואתנימהבאותהמהדהד
סףגיתדעלאלע;לםשייכות/הואריח"גם
w לגזרים".קרי~ה~מ;דנזים~כות" -" 

חדותששורותיו ,) 170<עמ'כותרתללאשיר

 ב~~~לע.י~:רrז pצ;~לדףת"נ;ףכתער:
iJ ."ניתןלאבגרזן.גםונכון.כואבכמהר~~רות

נכ:ל". ת;נ;ך~~~י [l]i ר~~ ry "אתלעקור
שזאת ) 177<עמ'בשירנכתבח~כו",הבתים"כל

לשל;ם;פרףשמצאה"ה~דנאמר: 'ובוכותרתו.גם
i] בהיותו :הגוףי~יזזכרבשק~עתוגםלהי;ת;",גףף

היא ) 182<עמ'נוסףובשירולאהבה.אב.לככלי
~י~דקמזמר'~ךף~ל~קט"ס:הכותבת:

ים".מרחביש;~עלב;; י~~~~ל /בי~ק~~
"~יךמרגישהבשורותיה,נוףצובעתהמשוררת

בגופה",האדמהמתחממת

חדוריםאביאלאילנהשל:ש;;יהזם:יכיואס •
כמוופעימות,מקצביםפנימי'שקטמיסטיות,

שיריתמזיגהנוצרתכךחזותית.עמוקה,נשימה

היאזאתובכלעצורה,בנשימהויורדתהעולה
 ·:·למעמקים.חודרת

אייזןאסתר

בבטןמתעברמחר

נולדהשטרם

העתיד'תולדותמרדכי:שחר-מריו
עמ' 180 , 2010חושןאבןהוצאת

עלבאיטיותמתגלחתוהשמשהפציעשחר
שלאביבתלוהעירמעטעודההכרה.תחתיות

הזבל'לפחיתתעוררמרדכישחר-מריוהמשורר
אדומים,ברמזוריםהחולףאמבולנסולסירנת
הפסולתכףאתיריםהרחובמטאטאלדיזנגוף.

צפרדעכמוירוקהלעגלהתכולתהאתויכניס
בישריחפההתחושהזאת .אווירשבולעת
מרדכישחר-מריושלשיריוספראתכשקראתי

הספר .העתידתולדות
האניאתבחובוכולל

אבא,עצמו'שחרשל
סבאואףאח,אמא,

שנארגכמשהווסבתא,

ומשאירהגעגועבחוט

דבוריםדבששלטעם
נפלאחיבורישבפה.

שפתביןבשירים

 .חוליןלשורותהקודש
יסודי,ניקיוןקיים

מקפידששחר-מריו

שוב"ופתאום :עליו
השישמרצפות/רואים

המשענת.אתלכיסא/מסתירלאדברגלוי'
רוח./והביתראויה;והמרפסתחשוף,השולחן

המרחב;אתהשבתימקומו.עלשבהכל
מהווההלכלוךואילו ,) 87עמ' ,'רדס'(לדבידות."

 .המאובקתבעירהמשוררשלהעינייםריסיאת
עירוניתבעדשהכצלם-פוסחאינושחר-מריו

מלבונטין·"הקבצןשלדמותוהדפסתעל-

"תללבן'בשחורתצלוםשלבפורמט "'פלורנטין
המזוהמיםהיםמיאחדמצדמאה":בתאביב

לנקרצלחושלאהדבשיונקישנימצדבחוף,
הפסקה.ללאהעירשלהפיחבמעטהכותרתעלי

רגעיאלהאשפרפריבשורותאותנומובילושחר
שלהקליני('הדיכאוןביאושוזהאםהאדם,

חלום,געגוע':של'בפרגמנטיםאו'מרייקה'),
איןובעצםוחליפה.מסענצח,אנשים,שכחה,
המתארקוויאתבומטביעאינושהכותבתחום

הכתיבה:נייראלהקולמוסמתוךאצבעותיו'של
אבדהברוש"במרפסת

השמש.ממטען

כבדשהיהואף

 11מאמש.כבדהפך

לאבנינהפךודאי'שאינולמשהוהחזרההלם
שחך·שלוהלווייניםהגלקסיה,בתוךמשקל
המילים.בשורותהלכתכוכביהםמרדכימריו
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