
רכות"עיניהיו"לו
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הרביעישיריהבספרבירוןלדיןציפישלקולה
ובעושרואינטלקטואליתרגשיתבעוצמהניחן

שונים,ממקורותהשואבתלשונית,הבעה
הםמדוריוייחודית.אישיתלאמירההמותכים
"הרי 1בראשון :משותףנושאעלשיריםמכלולי

ב"מלכותמהורים,פרידהשירילי",מנוחמתאת
מעמדיםלאישים,המתייחסיםשיריםשהלכה"
מהודו""גלויותבמחזורים 1"ךמהתגופרשיות
רחוקות,בארצותמסעשירימילים"ו"תרמילי
נפשיתצמיחהחבלי-החלב"ימי"תמוובמדור

באמצעהעומדתישראליתיהודייהאשהשל
ייחודיתאישית,אמירהעולההספרמןהחיים.

לאישיהמעניקועז'צלולבקולואינטימית
אוניברסלי.מימוולפרטי

בשפתהמקומילפןביטויניתןהפותחבשירכבר

שיריהראשון'השיריםמחזוראוניברסלית.חוויה
הקיא"באלולהמרותבמיליםפותחמאם,פרידה
בחודשהאחרון":החוףשממת~להדגאותך

האםשלחייהמסתיימיםהעבריתבשנההאחרון
עםמרהבהידברותבלעדיה,הבתחייומתחילים

עלמחלתה,ובעתכתקנםבימיםהאםאישיות
ההיזכרות.שמעלההמורכביםהמסריםהמון

הבתשלהנפשימהלכהאתהמתעדיםהשירים
המעט/עםלחיות"לומדתבמיליםמסתיימים

אחרות,במיליםריבוי",בלשוןלעצמי iולספר
אינטימית,קרובה,בפגישהמתחילהשיריםספר
מתואריםשרגעיההמצמיתה,המוותאחיזתעם

היטיבהדבבןשניצה<כפימעודן"ב"נטורליזם
במודעותומסתיימיםהספר>,גבעלדברביהלתאר
החייםבעולםהאנושיהיחידשללמעמדוחדשה
שהואכפיוהמחרידה,המסעירהשפעתובכל

ומעיקרו'מיסודומוגבלמעמדהזה:בספרנחווה
תמורה,בולחוללעשויההאנושיתהתודעהשרק

אוצרההריבוי'יסודעםהנפשאתבהפגישה

כפיהיחסיות,מסרהפנמתתוךהאמיתי'

 .הספרשלמשמושמשתמע
האםגסיסתייסוריזכרנמהלהראשוןבשער

ועדהעולםמקצהאליצועקיםתך iמ("צירי
שזיכרונותאמאשלדמותהעם ) 9עמ'קצהו",

כאבפקעותהיוש"תשוקותיהבה,קשוריםקשים

חשוכימעוקמים,חלומות/ושורשירב-שנתיות
מבקיעההכותבתתודעתשאלעד ,) 7עמ'שמש"
האםשנוכחותבעולםואילך'מעתהכיההכרה
חדש:מימוחייהלובשיםזיכרון'תלויתכולה

יעודשלעמוקהבתחושהאחרת,בדרךהמשכיות
להעניקעשויהואשרקהעולהכוחיאת<"לבשתי

ההחמצהתחושתעלכמענהכוהנים")כבגדנחמה
המכאיבה,הוודאותמצטללתגםואזהמייסרת,

לי"קלמילותיה:אתשמצאההאמתמשאמכוח

זובעתבה :> 14<עמ'מתה"אותךלאהוביותר
דורהמייצגתאםשלחייהעלהמרההאמתגם

"ואניחמלה:חשוכתהגירהכארץבישראלבארץ

14 
 35.3.גליון

לחיותלהוסיףמתקשות
מרמה,של"גברי"בעולם

היאשלחימהועוול'אכזריות
ממנו.נפרדבלתיחלק
כדיבשיריםלקרואצריך
רשתעלעמקותם,עללעמוד

המקראיהעברביןההקשרים

זמננו'בניאירועיםלבין
ביןלמשל'השיר'בשפתו

שלהמתכת"עקרונות
"בורלבין ) 26<עמ' " ...מרים
אואחים":קברשנעשהשחור

עלנפלנוהרבהכך"כלבין
אחד"בענןמחותליםפנינו

מיםובתעלותאשבכתובותעצמנו"הקפנולבין
רימונינצרותאתלאחיואישבזהירותופלינו
הסברכלכמובן'מונעת,המטאפוריקההלב".
הסיבותשרשרתלמורכבותבאשרפשטני

פעמייםהחדבחייוהאדםולכושרוהתוצאות
מעטים,חסדרגעילמעטפשרן'עללעמוד

"האשבלשוןלמשלבהארה,מתנסחכשהפשר
<עמ'כוהנים"ברכתלךצרבהבניךאתשהמיתה

27 (. 

המקראיים,הלשוןזכריבקובץרביםככלל
פואטיהיסטורי'מיתי'עומקלשיריםהמעניקים
בהפקעהעברי-שורשי'וראשונהבראשותרבותי'

השוכןהרליגיוזי'אלהדתי-הלכתימןמודעת
במחזורקריאה.בכלמשמעותהמחדשבפסוק
ממציאמהםאחדשכלשיריםשהלכה""מלכות
אירועאולדמותבהקשרוההווהביןחיבורנקודת

העצמות'חזוןבשירכמולעתים,המקרא.מן
החיזיוןשפתאתהשירמנכס ,) 30<עמ'היבשות'

אישיתחוויהבאמצעותולהביעכדיהתנ"כי
"ולאהאימתנית:עוצמתהבכלואינטימית

ספדתי",רקניבאתי;ולאראתי'יולאהאמנתי'
הלאומילסמלהמשוררתמעניקהשבובשיר

אישית,משמעותהעבריתבתרבותהמרומם

נשית.ביוגרפיהתלויתרגשית,
יופירוויבעולםמתיירתהדוברתהמסעבשירי

הנשית,ראותהמנקודתמגיבההיאשאליווכאב,
למשלכךוהישראלית.היהודיתגםותמיד

שפתנרמזתגיהוץ'כמוהבית,למלאכותבהתייחס
אתלקמטבליהחזיתאת"להחליקההתקדשות:

המקופלדר gמהאיךתמיד;לנגדילשוותהגב./
להשתאותהחגיגי./המראהאלהחולצהתיפרש
<עמ'המצעים"החלפתעםהעולםמשתנהכיצד

והשפההקטניםהדבריםאלוהיכמשכןהבית ;> 19
הראשוני.היהודיהצובלשוןשבפינו'היומיומית

ממנושאיןכאבגירסותיו'באינספורהחייםכאב

הבעתו'ובדרכיהזההספרבשירינוכחמנוס,

ובמטאפוריקההמקראשפתברמזילשון'בציורי
ההקשריםמשמעית.רבבעוצמהאותםהטוענת

תמונתמייצריםהכאבנעגןשבהםהמפתיעים

מאידךלהפליאופשוטהגיסאמחדמורכבתעולם
שללמפתחותנזקקהקוראשכןמורכבת,גיסא.

זיכרון'ידע,מתחומיזמניתבושוניםסולמות
ולמטאפוריקהעשירהלאסוציאטיביותהיענות
בלבםכי-פשוטיםוהתפרשויות.הקשריםעתירת
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להשרישלךהיהקשהכמהאבין
 .) 15<עמ'אבנים"באדמת

תיקוןלמצואנוכלכמהעד
ההיזכרות,בתהליךומרפא

נתיבישמזמניםלמהבהיענות
אנומהלבחורהנוכלהזיכרון?
ההופכתבתובנהולדבוקזוכרים

 rהשירבשל?לפריהבוסרמריאת

מתה"כךשבמחזור ) 17<עמ'כ'

ביטויעזפרידהשירהואאמי"

כתובמהורים,בתשל
האוצרתכקפסולהבתמציתיות,

לבליהכרוךוייחודיאישיגורל
והישראליהיהודיבגורלהפרד
אלהמבטפונהאחריםבשירים .כשלנובארץ

חיים.ר~ז.רווייכקקטוסיםזקופים"ילדיהילדים:
שלארוכי°םלימיםבהםמותפלותדמעוtיי
תוךהעתיד'תקוותשבהם ,) 18<עמ'צימאון"

אתלשיםאדםשלהמופלאהליכולתוביטוי
שביןבמההמיוחלת,בצמיחהבהתמרה,מבטחו

עלהחייםישותלביןפי' iוהסה~נושהאנושי'
האינסופית.והוריתםתקוותם

הקובץ.בשירימרכזיתהנשיתהמבטנקודת

מעמדתנושאכלעלכמעטמגיבהבהםהדוברת
הפרידהבשיריראשונית.נפשיתכזהותהנשיות

ושלהבת,שלקולהאתמשמיעההיאההוריםמן
<עמ'הכאובהפיוסבשיר<לילדיה-נכדיהם>האם

במיליםהבת,חרדתופיוסהאםדאגתפיוס- ) 20
דמויותעלבשירים .הפיכחוןאימתאתהמשככות

שלבקולןדוברתהיאהמקראמעולםומצבים
תגובותיהן.אתומדובבתהנשיםדמויות

<עלהפותחבשירהחל-מאודאישיתבפואטיקה
היאליוסף>המובאשבחלוםהרזותהפרותשבע

אימתשלהטראומהבעקבותשרהמותעלמספרת
פשטניים,היגדיםללאכדרכה,העקדה:
כךעומק.זיקותשלתהודהמייצרותםיכשהמיל
עלשמרהשלאעלמנוצחת/מתה"היאבמשפט
אמהמותעלהאבלמשירימוטיבמהדהדהילד"
ת iהאימהכישלוןעלהעולםכצערהמשוררת,של

מדכא,בעולםלחייםולהכשירןבנותיהןעללהגן
אי·עלל iכשאקשההכרזה-סופוולקראת
מיעםאחתבכפיפהעיילדוררה wשלהיכולת
ואברהםשרהשלהיותםעלהמאכלת;אתשהניף

הורותםבמהותפרודים-היהודיהעםהורי-

"ומאזגורי'חייםשלפסוקהדעתעלמעלה<וזה
אינויוסףעלהשירבלבם"),ומאכלתנולדיםהם
עתירחלומותפותרחמודות,נערעלשיר

מפעלשלתושייהרבמבריקמנכ"לאוהשראה,
נכון:מה"מתלבטאשרזהעלאםכיכלכלי'
ניכור.אוגעגוענקמה,אוסליחהכוח",אוחולשה
אתהנשייהמתהוםמעלהדינהעלהשיר

אחים"עשרהשלהעוולבעיקר ,והעוולהאכזריות
בעיניים",מבעבעתאפלהרמאותשלכפול~ן
:i ממנושאיןרעומעולליםבאביהםהשולטיםנים

רואההייתירכות/עיניהיו"לוובסיום: .חזרה
האםלאה,משמעלחיות":יכולההייתיפחות/

הילדים,באסוןלחזותשנידונההיאהוולדנית,
נשיםאחרות,במיליםחנק.כטבעתחייהעלהצר
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כמו"מופשטנחווהבעולםהטיולכשחסדעוולשלעולםעלמחאהטמונההשיריםשל
אלוהים".קיומםעםמשליםאינושהרגשסורים,יוי

מסע,שיריהםבספרהשיריםכלמסויםבמובןאוצידוקפשר'להםמוצאאינווהאינטלקט
דת,והמוות,החייםשל-עולמותעםכמפגשים"טובהושונות:מרבותאחתכדוגמהמשמעות.

ביחסתובנההמפיקים-חייםואורחותתרבותבטיפותשהרוניםשבעגדעון./שלשיבתוחיתה
הואהמסעהיהודית-ישראלית.הזהותלמורכבותבנוישחטבטרםאבותיו;עםשכבשלל,ונזמי
גםבבדובדוהתגובותהרשמיםזרםהיפתחות,~רעהשליסבתאאחת./אבןעלאחיושבעיםאת

מקוםבתוךהייחודיהעצמיבבדידותהתכנסותימותושילדיהלדעתבליהמלחמה;בראשית
ומשתיירתהמרחק;חסדעלמודה"אניובוכרי:זרובעיקרהחיים,אסונותנוכחמשונות".מיתות
שניבין ,) 65(עמ'יהודים"שלפעורותכעינייםבעמ''מפולת'השירבכותרתשמכונהמהבעת

השונים.במקומותהמסעשירינעיםאלהקטבים"מאיןהאישית:התפילהזיקתבשיריםקיימת , 35
עלשיריםארספואטיים,שיריםגםבספרישנםרוחותבוא /'החמלתעליותהיהמחלצי;יבוא
 .) 66(עמ'מהמבוך"היציאהבחוטלאחוז"לכתוב,אחרים''תהליםהיפההשירזוברוחטוב",מארץ

הכרההיאוהפועלהמגיבהחווה,האניהתפוגגותלהיותבמצוקתולאלוהיםאהדההמבטא ,) 36(עמ'
צופהשכותבתמי"אבלהכותב:האניבבריאת"מערכתעלשירכעולמנו'עולםשלריבונו
ועוברתשחיה,למיידומציעה ;ר~ 9במרחוקבוראיםשאנוכפיעולםבוראעםחדשהיחסים"

אלשמתבונןמי .) 66(עמ'בשוק"הירגלבמושייכותנתיביועלברוחנו'אליוופוניםאותו
ומבעדשמעברלמהותחודרשמבטוה~נים,אה.יהברבמעשההמפעמתלרוחחדשים

עלהחייםבמסתריפוגשהחיצונית,זות nל
המחזור(ראהביותרהזעירביצורגםהתגלויותיהם

מראהאפילוכך ;) 70-67עמ'חיים','בעלות
הנידח,ומן .) 69(עמ'המלכודתפנינוכחהעכבר

הלאומי'הגדול'נגזר-"עכברי"ההמזערי'
העומדבעכברההתבוננותמןהאלוהי:האישי'
שליאלוהים"כךהשיר:בשפתנגזרלהילכד
עיר".שלעכברשלום,היהשלמים.עמיםהפקיר
אהובהמכלבההפרידהבשירלכךבדומה

היה"אפשרחייהמשתמויכנאמרבגסיסתה

"קטלוג"למבעדבעולם,המסעותבשירי
תמידמבצבצתוהמתועדותהנגלותהתופעות
עולםשלפניושבקלסתרהאישיתהמשמעות
נכרכתזוומשמעותלעיןהנחשףחדשפנומנולוגי

וישימוה'"יכונןהכותבת:שלהעבריתבהוויה
המקראשפתזכרימומבי",שלההינדיבצד~רה
ישראלית·אשהשלההוויהבעומקחיבורהם

ההיענותההינדית.הבריאהעולםעםעברית
שלמראותיהשמעליםהדיכויחזותלכאבלצער'
בןבריאהמיתוסבהצגתביטוילידיבאההודו'
מראהדכאנית,היררכיהבוראאשרהימים,שבעת

האצבעות,בין"שחורמשחורשחורשכולונשים
(עמ'בעיניים"ושחורהציפורנייםתחתשחור

הואהמבטוהמגוונים,השוניםהשירים,בכל .) 41

ונענההזולתכאבאתמזההחומל'וראשונהבראש
מרפאשלמשישיםאחדבהשישהזדהותמתוךלו

 ) 43<עמ'בשוק''בוקרהשירלמשלכךלניכור.

זושלהיהודיתהישראליתעצמיותהביןמפגיש
התנפלותנוכחאדישהלהישארמסוגלתשאינה
עמדתביןלכודהוהיאבשוק,נערהעלגברים

רוויבעולםלשרודכדימלמדתשהיוגההריחוק
תעמוד"לאהקדוםהמקראיהצוהדלביןכאב,
עמדתיאניגםהירקנים,"כמורעך":דםעל

מכאיבשרגשלימדוביוגהדמה./עלמרחוק

בחוץ./הרועעםולהתעמתלהתקשראסורמזיק;
מביסה,חוויה"זופחדנית.בעיקרואניהודו וז]".[

הופכתבמיליםה"מצולמת"התמונהכאשר
מעמדהאתלכותבתהמשקפתאכזריתלמר~ה
לאוגםלשנותןבידהןישאהתופעותבעולם
לא·כתיירהצד'מןלהישארהקושי .עמןלהסכין
עמדתי"אניהחושים:בקהותמחירומעורב,

 .) 44(עמ'לבי"אתוהרדמתיבחלון

חושני'ציורי'לתערולגלושעשוייםמסעשירי
הסמויבמקומוכצלם-במילים,ה'מתעד'נותרשבו
נוכחותתמידהיאבירוןלדיןציפיאך .העיןמן

מלחמההלומי"אנשיםרגשית:ומעורבתחיה
בתוךעגלותיהם;למשטחידבוקיםנמוועוני;
עוצמתית,תמונהזו- ) 52<עמ'כוח"~לאתעזובה

אחת:בנשימההתקווהעםהיאושאתהמכילiז
הריח"מחוצףהגאה"היסמיןלרגלינמיםהם

אלוהים,שלאישוניובשחורלרגעלהתבונן
 .) 70<עמ'להבין"ולאלהסתחרר

סבלםתמידהיאהתצפיתנקודתהמסעיבשיר
הזוהר'שלהנוראמחירוהאלמונים,המוןשל

שגבההמחירבמונחיוהדרפארשלמשקלםכובד
פועליוציפוכנסייתובצלי"אתומקימיו:מבוניו

או:כספית",מרעלתוגוועומוזהבת/בתערובת
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ומעניקהעמוקותמחלחלתהזוהראות .הזולת
מןאחדשבכלכאובה,איכותהמסעלשירי
המשוררתבעיןהמשמשכגבישנוצקתהשירים

למהותםשאיןהמחיר'אימתהעוול'הכאב,גלאי
תרבותהופכתמהרל"כמהוזכרלשכחם.או

זמננובתאשה .) 77<עמ'חרבות"לעיימעודנת
אהבהביןהאנושית,האימהאבותביןשמהלכת

בחייהלהישמהפנים,להסתראסוןוביןליראה
עובדהוזומדברתעוד"אניאבירן>:על<בפרפרזה
כאקסהכתיבהמעשהדהיינו .) 82(עמ'מרגיעה"

האוניםחוסרעלמייאשתתובנההתוודעות,של
וההבטחההכוחעלגםאךהאנושיהיחידשל
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חצין,

 ~ושפיגלבלטאלכסנדר
בן-חייםבסמןרבקהמיידיש:

השירשלהמתקתקהגיבורהואהזמן
שפיגלבלטאלכסנדרהזה.החזק
המחוגביןההבדלאתיפהמצייר
הקטןהמחוגלבין("הנצח")הגדול

שחך"),עםעלעלעלטל;("פנינת

צודקמקולקלשעוןשגםיודעהוא
ביום.פעמיים

סומקרוני
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