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הוצאתהאדמה,תקרתליניאל:נדב
עמ' 64 , 2010לשירהקשב

נפשחשבוןשהואשיר'התרחקות',השירבסיום

בהלכף ,"עכשיוליניאל:נדבכותבלב,מכמיד
החרציות/צרורותאלגבך;מפנהבשדרות/

/מפקעותאוהב,אוהבלאאוהבכשחרצו;שצדקו
מתקרתתלויותחשמל;נורותשהיוהצבעונים;
גופךכשיינתקעליך;אורןיפיצוהאםהאדמה./

לעולם?"חובותיךכשתפדההחיים;מגוף
בשדרות,הליכהכדיתוך
עללאחורהמשוררמביט
מציוניכמהוסוקר ,חייו

ועדמילדותועברבהםהדרך
בן ,בשירהנמען .בגרותו

ילדהוא ,המשוררשלדמותו
במסעולאישלנערהנהפך

לשלםנאלץהואובהתברגות
 ,בגןושלב.שלבבכלמחיר
מגדליםבוניםהילדיםכאשר

אלאוזןכורההואמקוביות,
אחרנפעםועוקבהאדמה

מנזרה"טווההעכיבשפעולת
הפעמוניותביןלובן;

אדמההרתתק

ואחרברוח"המתנדנדותל K 'נ'לרבג

"שנכלאההנמלהמצוקת
כתליביןואסורהרבוכההאשל;בשרףזהב,באגל

האחדשבהמציאותשלמוקדםגילויזהוהזמן".
זוהיונאסר.נכלאשהאחרבעודוובנה,דרךפורץ

שם .היסודיהספרבית .הבאהלתחנההכנהגם

בטורהכיתה,/פתחאלמובהל"מובלעצמוימצא
נחשףהואהבינייםבחטיבתזרים".ילדים

הסוגריםהאורנים;היו"כמוך .ונכנעלאלימות
אט;אטמרפיםנכנעים,ביתיהספר;חצרעל

הווייתומכעס",קמוציםאצטרובליםאגרופי
בתופעותשזורההמתברגהמשוררשלהקיומית
רגישההתבוננותהמחייבותהמיוחדות,הטבע

השיריתהבעתו ,כןפיעלאףומדויקת.
ליקטת"נחבא, •ומורכבתאקספרסיוניסטית

באבן".המלוחסודםאתמבקעצנורב;דמעות
אלבחלל;"התפזרותנואלמתקרבהואבתיכון
הבגרותבחינותבאוויר",נידפיםבהשנפוץהעת

משמעותיתתקופהשלסיומהאתרקלאמסמנות
פנימינפשימהלךשלסיומואתאלאבחיים,
הבגרות,/בבחינת"בביולוגיה,לניתוח:המדומה
צעדבכלהפרח./לפניהושבתחולה,לפנימנתח

נראהמזהותך".דחקתהפרח;זהותאלקרבת;
אלהנעראתמקרבתהביולוגיתההתבגרותכי

זהו .שלוהזהותמרגעיןאותוומרחיקההטבע,
אינןכללשתוצאותיוהבגרות,מבחןאפוא

זהותשלמהוססעתידאוליהמסמןמבחןרבורות,
הליכהמתארבהווה,השירסיוםמעורפלת.
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קדימהומבטלעברעורףהפנייתתוךבשדרות,
האלומהחייםייוותרטעםאיזהצורבת,בתהייה

שלהיפהפההדימוינחשףכאן .כשיסתיימו
שהיוהצבעוניםל"פקעותהחייםפוטנציאל

גםזהוהאדמה",מתקרתתלויותחשמלנורות

שמו.אתכולולספרשהעניקהאוקסימורון
הפוךעולםזהוהאםהאדמה?תקרתמהי

כריכתעלוהמסקרןהקודרבתצלום(כמשתקף
תחתהמתרחשיםהחייםשמיאלוהאםהספר>?
היאהאדמה""תקרתהכותרתכידומההאדמה?

לעולם ,נמוךלקיוםביותרהולםלשוניציור
יכולהטבעורקתקרה,משמשתהאדמהשוב

הדועכיםהחייםאתקמעהולהאירדרכהלחדור
יוסףשל'חלומותיוהשירלמטה.שםלזיtטם
צביונואתהיטבממחיש ,הספראתהפותחביסר',

אתלמגע",ורחוקעגולש"היההעולםשל
אתובמיוחדהריקים,והימיםהחשוכיםהלילות

עמוק"הייתיעצמו:עלהמעידהדורבשלמצבו
חיות·עשרהאחתנהמובחוץכפרח;ושתול
יוסףשלבדמותולהתכסותהבחירהרעות",
לגדולה,עלהמכןולאחרלוברשהושלךהמקראי
לעצמומייעדשהמשוררהגורלעללרמוזעשויה

לעתידשתהפוךעגומה,עכשוויתמציאות .
ופורח.משגשג

מתחתהמשוררשלהמטאפוריתישיבתו

מקורית,תצפיתנקודתלומשמשתלאדמה,
 ,החיצוניבעולםהנעשהעלהןמיבטהואממנה

מתגלההזמןהפנימי.בעולמוהמתחוללעלוהן
אלאפרספקטיבה,ליצירתכאמצעירקלא

הקיוםעלהמשפיעהעצמהבפניכישות
ליניאלמקונן'דואר'בשירהטבע.מןומושפעת

החושך".תוךאלשוקעיםש"הזמניםכךעל
ואורטבעיזמןכמומושגיםהפכההקדמה

מתורגמיםהטבעאוצרותמתקתקים",ל"שעונים
לכסף:;מצטמצם"היום .תשלומיםלחיובי
מגמגם/בברזנחלבחשמל;אורלפדותאפשר
כשפתרתימגיעחורףמאדים./תנורבסלילאש

נדחסיםאלההטלוויזיה",בתוךנערמים;השלג
 ,הדוארתיבתאלהמועברות ,חשבוןלמעטפות

נודדיםהעירתוריהציפורים:;"אפילוולבסוף
היו;כמוהאנטנותעלנוחתיםהבתים;לגגות
מתנווןעולםליניאלמשרטטכךעץ".ענפי

אתהמשחיתהמנוכרתטכנולוגיהבידיהנשלט
תסכולואתמביעהוא'נעילה',בשירהטבע.

המוכרתהנעילהלתפילתאירוניארמזבאמצעות
לפנימפתנךאל"הגענוהכיפורים.יוםבסיום
כגשם;בשקטנוקשיםהיוםכליום;פנות

כציפורימשורריםבחלונך;כוכביםמיידים
מתלונןהמשוררפניך".שתסבעץמגובהשיר;

הניסיונותכלאתדוחהשזהעלהאלבפני
התחינהבחסותו.ולזכותאליולהתקרב
עלצובאים"אנחנולאיום:נהפכתהמתפייטת

הבית",סףאתלפרוץכסכררוויםאנחנודלתך;
צמאים"אנחנונואשת:בקריאהומסתיימת

ליניאלמדלגכךבשמך".מקרואניחרורגוננו
לעולמותתחתוניםעולמותביןבמיומנות
פתותיהעורמתארציתמציאותיבןעליונים,

באנטנות,עציםומחליפהטלוויזיהבתוךשלג

כזולמשמעות,הזועקתשמימיתנסיקהובין
החומרשלטוןביןלקודש,חוליבןהמטשטשת

נסתרת.אלוהיתלהנהגה
 ,מטאפיזיכאמצעימשמש ,כאמור ,הזמן

אתהמשרטטכקואלא ,כשעוןרקלאהמתפקד
כותרת,ללאבשירככתובהקיום,משמעות

ביןמפרידוחדדקרגיניץ'"קובמילים:הנפתח
הזכותוביןהצחוקכישלונותביןממלכות:;
שתיקה;וביןדוםבין ,נזכראניעכשיולבכות./

אחרבשירמועקה",שלנתיב ,אחרקואזהיה
באבן",כוססיםל"מיםאבלשלימיםמדומים
נוסף,בשירמטה".הנסחף"פרחכמוהואוהמוות

הכל"כן.הזמן:נכונותאתלבחוןליניאלמבקש
האדם./היהבאחריתהמים,היורבאשיתנכון./

ימים.שבעהלאהזמן./עםטעותחיתהאך
שהמשורראפשרלילה".כולםשבועות.ארבעים
ומבקשהאנושות,כנחלתהזמןאתכאןמבטל

אתמתקןהואכךשלו.רביאתולמונחילתרגמו
שבועותלארבעיםהיוימיםשבעה .הזמןטעות
צמחהדעת"עץבואחרלזמןאדם,יצירתשל

וסופםמתפצלים;וענפיובמוחשורשיו ,הפוך
הזמניםסדראלפונההואמכאןהמגע".כאב

היללה;הנשימה, ,האורהיה"רבאשיתהנכון:
והשםבשם;ליללהשקראהחיצוןהקולכךאחר

שראה".דברלכלבשםשקרא
כמשוררהראשוןבספרומתגלהליניאלנדב
לחומרהדיבורמחסוםאתלהפוךהמצליחמרתק

אךההסתגרות,מעשהאמנםנוצקממנוהמרכזי

 .להתקייםכדילצאתההכרחנולדגםממנו
וקבענוחדרואלאיש;נפרדנוהארוחה"בתום
 ,וכךמבפנים;עליהלהקישהעזנושלאדלת/
המשותףהמבצראלהסלון;אלעצמנולהזמין

הממושכתההמתנהמןפחדבנו/רטטהדיובר.של
לבואאותנושיברך ,החיצוןהעולםשללקולו;

נעלנויגיע,לאשלעולםמשוכנעיםמעונו;אל
הביתסמלנשברזהבשיראמות".דב'עצמנו
מבהירהמבחוץבוההתבוננותוחם.בטוחכמקום

צורתהאתהמקבלתמעטפת,אלאאיננושהוא
הביתאתה"עוטףהמטפסמהפיקוסהחיננית

הביתמוצג'ילדות',בשירגםפרידה".כמתנת
חומים,כתליוהיבת/היה"בקיץ .מתעתעכמקום
בחזיתוהדוארתיבתמטופח;בפתחוהשביל
והאסתטיהנקיהתיאורכנגדאךלבן",לקמשוחה

 .קטלניואףמנוכרכמקוםהיבתמתגלההזה,
בחלוןשהבחין;בליאביפסעהזה"בסלון
מקירהשטיח,אתשטףדםהנקי./הזכוכית

כואבילדותבזיכרוןכאןשמדובראפשרלקיר",
לביתיותרומזביטויושאופןאלאתאונה,של

למשלכמווזוועה,יופיהמשלבתאמיבוולנטית
הכלילבטבורהדבשגדש"שם .הגינהבתיאור

/בסמוךירוקה.בקשתהקרפדותניתרושםהן/,הר

מעט;טיבםעלשידעתיהצמחיםלזהזהנשקו
למאכל)/(טובהברפטלשיחמדי;ומאוחר

מגואלותידילמראה)//(נחמדהרעילהקיסוס
קוראיםהחצוייםילדישרוטה,/לשוניאודם;
מביןהנוטףבזרעשחוטים/יחםופגקטועבקול



יללה".כמוידי
והרעבהחסרהביתחומריאתלחרבליניאלשליכולתו

גםובמקבילהאסתטיתושלמותוהטבעמלאותעם
שבשיריהמקסימיםמןבכמהיבטוילידיבאהלהפרידם,

נמלאיםהשסק"קננjויושובי:'הלוךבשירלמשלהקובץ.
יחףלעמודכךמסגילות.האירוסיםולשונותעסיס;
הלילירעבךלמולהמלבני'/הצהובהמקררבאור

סכין;חיטוטימצולקתחרדלצנצנתהמדפים:;וריקות
חלבבקבוקאשכולות,/דלימצומקיםשורקענבי

לשינה,ערותביןכך'סדוקים".קרוםוילונותמצופה
עםהמשוררשליחסיונרקמיםהריק,המקררמולאל

'מוצאיבשירהפואטילשיאםמגיעיםאלהיחסיםהעולם.
משתלביםנפשושלוהפניםשלוהחוץכאשרשבת',

בחלונות/משתברקלוש"אורשלהקונקרטיותיבן
צולפתהנדיר;אלבמסלולההשמשנוסע./אוטוובס
סומאות,הנוסעיםעיניוכלהירקון;פניעלקרניים
אתקורעתחדשותיתידיעהתחנותיבןמיום.עייפות

אותהעלהנשענתמיתולוגיתסמליותוביןהאוויר",
העופות,משפעתשמתברבורעלחדשותיתידיעה

אתזכר"האםקיומית:פילוסופיתכמחשבהומנוסחת
חוםמתוכושעלההעורשלגאתהעדין;האנושיהוגף

כקוהמתוחהידיהמוטתלרה,/אתזכרהאםגדול'/
פניהאתהחונקותכנפיוזוגאתמבט,/בקצהאופק

פניגופהמתוךוהציצועלוהאםנוצות./כתלייבן
האםמתוכה;הממריאהמלאךאתראההאםהלנה;
כרוךכשצווארוארביה;מיבןהדולפתהמלחמהאתראה

בצווארה?"

ניסובהאדמהתקרתהספרשלהמרכזייםהציריםאחד
שבשירימהבולטיםכמההמשורר.התברגותענייןעל

שלצלולותחוויותבעדינותמשרטטיםהקובץ'
נעוריםדרךמילדות,המערבמןחלקשהןהתאהבות,

שבחוץהטבעתופעותיבןהשילובושובלברגות.ועד
כמונפלא,שירייבטוייוצרשבפנים,הנפשלסערות

ישןאתההרעם./שלמקולו"מתעורר'זוהרי:בשיר
בשיראומעלינו",סדיןפורשנשימתך;דוקלצדי;

גוףשקופתשממיתעלתהחזך;עלנח"כשראשי :'זא'
עורה",בעדפועםל~ה;אתלראותויכולתיבחלון;
הדרישהלביןהנסתרתהאהבהביןלפשרהקושי

במחזורומפויסרגישביטוילידיבאהנחרצת,החברתית
שאלות.לגופי;מכוונים"באוהל'טירונותי:'יומןשירי

את/משנהשמךהלילהגם /עליף.שאשקרדורשים
לראשון".שניגוףהופךזיפיך;אתמגלחאני .מינו
לכאבגםליניאלנדרשהזו'הסודיתהאהבהלצד

בשירלמשלמצמיתה,בעדינותזאתעושהוהואהפרידה,
"כשהלכת;בלב:דקירהשכולוקצרצרשיר ,' 2'צוהר
נכזבותרקעעלצלעותי",סורגיבין;פצירההנחת

והופךהסמלי'כוחואתמאדבהבוקראפילוהאהבה,
"גםהפנים:עלטופחתמציאותשלכואבלחיזיון
הקלע".בכףאשאבןהיאהרכסים;יבןהשמשהבוקר;
שלובשל'מצויןיבכוריםספרהואהאדמהתקרת
דימוייםעולםתוךאלקוראיואתהמויבלמיומןמשורר
פורע-סדר'באופןגםאךבמדויק,מונחיםובעשיר'

זוהיהנפש.אתושוצפיםהטבעמןהיוצאיםחומרים

ואלו'הלב,דלתותעלבסבלנותהנוקשתצנועה,שירה
 ·:·להיפתח.ומזדרזותלהנענות

פזיוכל

פרלינגטילרוכס
שרהאמריקה

המוחשלאיילנוקונימתוך:

לרא;תמדמיםאנוג;יהזקל רו.r.;י~ס~ד;לים~ב;~ים
 : • •- : T Tהע;לםאנשיאת •

."' -: •• T T 

ב;ע ~ ר.~~ך!זוק
שלבת.ארלראש;נהז;כיםהם

'' ' 'T T --:• 

מתיסרת""אנ;שות
::· . : -:·:· 

ס~:ר~לי;ן י~~על~נ;רעךהיםחם
!עם~~רוף

פגעי-ג;רלשל
:· • :•• T 

למשפחתבןהוא ' 1919ילידפרלינגטי'לרונם
באוניברסיטתלמדענייה.איטלקיתמהגרים

אתאיתםחלקשלאאףובסורבון.קולומביה
הדמויותעםנמנההואשלהם,הנדודיםחיי זהעלזהנערמים

 ·:- ·: . ז::·:

ך~יך;~יםז:יינ;ק;תעםג;~חים

~ל.טזp~ינבrזת

הרנסנסמאדריכליהיהה~יט,בדורהמרכזיות
בשנותוכונההמערבי'בחוףהתרבותי

נסןהשירהרנסנסשל"הדיקןהחמישים
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