
פדבהגלעד

נערת-פושעיםהיאשירה

האחוריבמושב

שגרתית,יצירתית,מפתיעה,מרגשת,חוויהמשונה:פרנסההיאהוראה
כשאזרתיהשארביןזאתגיליתילמדי.מדכדכתגםולעתיםשוחקת

באוניברסיטאותקורסיםבמבחרתלמידי'אתלשאולוהעזתיאומץ
במצביםנתקלתיכיתותבכמהשירה.לקרואאוהבמהםמיובמכללות,

מיולהתפשר:להתרכךנאלצתיואזאצבע,אףמונפתלאבהםמביכים

היומיים?העיתוניםאחדשלהספרותיבמוסףבחודשפעםשירהקורא

גםעליו?שהשפיעספרותמשיעורישיראיזשהוזוכרמיבשנה?פעם

קוששתישבהןמרוחקותבמכללותדקה.דממהקוללעתיםנשמעאז
ההזדמנותאתניצלונסעריםתלמידיםבהםבמצביםנתקלתיאףפרנסה
שלמהסוג<לאששירהבלהטוטענוהעברית,השירהעלחמתםלשפוך
אומוזרהשהצגתיושהשאלהמיותרת,משעממת,הנהנולד")"כוכב

זלזל.ליצנחמיותרת.פשוט

מכירות,וקידוםמוצריםניהולמיתוג,שיווק,שלחומרניכךכלבעידן

סקסיתפחותהכיכפעילותתלמידיםאותםבעינינתפסתשירהקריאת
שוטתחתבכפייההנעשיתמעוףונטולתמשמימהמשימהאדמות,עלי

הבלתיההומאנייםהלימודיםשלעודףסרחמיןוהציונים,הבחינות

בלתירווחית,בלתיפעילותלשאריות,הנדבקעודףבעליל'פרקטיים
מהחייםאורשנות'אלףהאמיתימהדברהרחקריגושים,ונטולתמבדרת

ענוג,כמעשהאחד'מצדבעיניהם,נתפסתשירהכתיבתהאמיתיים.

מתנשא,'כמעשהשניומצדומרחף,דקדנטי'מנותק,פומפוזימתייפ.:ף,

הענוגהדימוימולסמכותני.אקדמי'משכיל'אליטיסטי'מעם,מורם
שונהבאופןהשירהאתלדמותמשורריםכמהמנסיםהממסדי'והדימוי

מפתה,חתרני'מהפכני'יומיומי'ארצי'תפקידלהלהעניקלחלוטין:
ומטורף.טורףסקסי'

 ,"ר~ד 7ולע,מד ת~~. IJ"~יןהכיטועןלמשל''שירה')<ביצירתולסקליחזי
מקולקלתכביסהמכונתעללעמודלדעתוצריכהשירה-לדברסתםולא

הכימהמקוםלדברכלומר'לקלקול.שגרםהגרבשלבשפתוולדבר
לסקלישלווה.ועוכרמטרידהכיהגורםשלבקולוגבוה>,הכי<אונמוך

כוונתואיןאך ,"ר~ד 7ול;ן [l]i~דדעללע,מד ת~~. IJ"~יןהכיטועןאף
 .מדידרמטיבטוןמשיריוהמדקלםפרסוםתאבלמשורראולשירה
להשמיעאלאהשחצניםשלמגרונםלדברצריכהלאהשירהלהיפך.

דהיינו' ."ן;ל [lji~דדעלע;~ןים ry~ל@נכם /oב"לדבראחר'קוללדעתו
שיביאולפנירגעהאובדניים,המיואשים,שלקולםאתדווקאלהשמיע

קץאיןעדינותביןהזהבשירנעלסקליהמר.סופםאתעצמםעל

 ;ת@ /o ~ ץ~.~ 7"ולרקודחייבתששירהומסבירמתפשרת,בלתילאכזריות
שלהמפרזתמעדינות;ונחרד;לנמהמתחתהמתג;רר;העכברשל
- ••- • : T :llל inהמ - • T T -T".": "." : •• :-• -.•" :."" ."" ."" 

"לאאךבפראות,אוחרשבדלת,לדפוקחייבתשירהכימוסיףלסקלי

ובעצם, ," ljלנו~נן~ר , ljלנו ת~~. IJ"~יןהלטענתו' ."ן;מ,ענ;;:ל~עת
 '.'ר~ד~~ז;ןי;ת ry ?;כ;להיא ry "כי~יןה"י;ת ry ? ת~~ lj זr~י~"~יןה

ך?נזים'.'~ת~רי ר~;ל~"קונפיטורה,להיותיכולהשירהלסקלי'לפי
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אלעוברהואחיים,נטולאךשמימייופישלהזההדקדנטימהדימוי

~לאכונ:וי~~ז:ייק ר~;ל~ /~~ן~יתי;ת ry ?;לה;כ"~יןהומצדו'הסינתטי'
מעולםחשבולאבישראלהתיכוןתלמידישרובמניחאניךקן'.' Qו~
ששירהבדעתםהעלוולאלמשל'לסוכרזית,שירהלךמ;תהאפשרותל.ע

יא ry ך~"כנסת,ביתסוהר'ביתחולים,ביתמגורים,ביתלבנותיכולה

לסקלייפה!).דימוי<איזהנזיו" ע~~~~סלבר 't ~ ;ת;ל~ 7~ע,די@ה/
~יןה /~יןה.~לם"ל ryךל?ישן?ישן' ת~~ lj"~יןהכיהזהבשירטוען

o ~~ך;ת~ולד~ר ב~~? ,ב~~? ת; w ~באדמהקבורהלהיותחייבת ,"ה
אתלהכשילחייבתששירהחושבהואהמתים..שלבשפתםולדבר
חשוב:והכי~קש" ry7ו?~טש / ,זr~~ע~"ל~גדעצמה,אתלבטלעצמה,
 '.'י;ת ryל ת~~ lj"~יןה

'כלאדיבעזרתגםהמנומנמיםהתלמידיםשלעיניהםאתלפקוחניתן
פושעים./נערתהיא"והשירהבקביעההמתחילסומק,רונישלמרי'

הפרתי'הדימויכינדמה-אמריקנית"מכוניתשלהאחוריבמושב

המסתובבתכנערההשירהשלהזהסקסיסטיוכמעטהסקסיהפתייני'
הדבראוליהואאיתם>עושה<ומי-יודע-מההבחורים-הלא-נכוניםעם

מסבירסומק"שירה'.'המושגלמשמעבראשםהחולףמהדימוירחוקהכי
הגולשיםבלונוכדורייורהשערהואקדחכהדקלחוצותשעיניה

ומצמידמציעהואמרי",כלאדימרי'להשקוראים"נגידלצווארה.
ממרומיעזהבחבטהמונחתתכשהיאמופקר'"סליזי",דימוילשירה

בצורההפושטקים,חובבתהשחורדיניתמשבצתאלהמשורריםפנתיאון
מבטןמיץכמוהמיליםנסחטות"מפיהיחד:גםואלימהסקסית

הצורה;אתלהחתכו"שקודםקוראיו'אתמלהיטסומקהעגבנייה",
ש"דקדוקיודעתשירה,סליחה,פושעים,נערתאותההסלט",צלחתעל

מרחוקמזההאוזנה;שעלהעגילואנטנתהשפה/שלהמשטרההוא
לאנשלטת,בלתייצרית,פראית,היאהשירהכלומר'הסירנה",את

ובכלל>הדקדוק<חוקיחוקפורעתסוררת,עול'פורקתמאולפת,
מסימןהפושעיםמכוניתאתיסיטההגהאכזר:גורללהצפויובהתאמה,

כמטאפורההדרךבשולי"ותעמודהדלתאתתפתחוהיאלנקודה,שאלה
זונה",למילה;

פחך'),אינה'כשבדידות<בשירוזךנתןמסבירפחד",אינה"כשבדידות

רועדת,אינהכשהידרקלהיווצריכולההשירהלדעתו'שירה","נולדת

כשענניםגםהיאזך'לפישירה,למחשבה.מתכווץאינוכשהגרון
גועים;הילדים;אתשומע"ואתההנורא,בכחולבחוץעבותים,

שורשיאלכורעאינך .מתעוותואינךים"מסכים,דרךכמובמשחקם;

יושבאלאתפיל)/לא<שהרוחשתיל;"כמוללפות,לחזק,רגליך'

 '.'זארק; /-בסרקבתוהו'וניבט;

מלאכותיממתיקאוהחלוןאדןעלהמיואשיםשירתהיאהשירהאםבין

השירהאםביןוננטשת:נוטשתבעצמה,בוגדתשהיא'אוומסרטןמתוק

אתהפורעתמעצוריםנטולתפרחהסקסית,פושעיםנערתדווקאהיא

התגברותשלסוגדווקאאוהשפה:משטרתעםומתעמתתהתחבירכללי
מבליהבדידותמפלצותשלבעיניהןמבטנעיצתתוךהפחד'על

לנשימה,כאווירחיוני'כצורךאלהביצירותמזוהההשירה-להתעוות
ורדידותומחזורושערוךתמחורשלכךכלהמנוכרתבתקופהבמיוחד

ותשעים"ל"שקלנושקהאדםכשערךבכל'הפושהקפיטליסטית
מקדונלד>.לרשת<בפרסומות

נו ry ~~"וקובעת:המשורריםשלמגרונם'תנים'בשירכותבתמשעולאגי

~כ;להיא ry ונ~;ך~~"ןקומוסיפה,~דידות", iJ~ל 1~ן:ק iJ~י@ה 4iJ~לי
שלהםהיללהכימסבירההיא~ימוקים",ו~טולתע,נ:וי~ה 1:;ל;להל~ק;ע
אתפתאוםלופתתהיאמשםהאדמה,מעומקופורצתמהם,עמוקה

ל~ [i~תפ;~ךת i;נךבה, iJ~תי?ה ?:f~ר i ,~באר iJ~ת~ינכה r ~"הגוף,
התנים ,משעולשללטענתה ." o:ר iJ~ל 1:.אוש~לצור 7 נ;~ /ךנ;ךית

~ןם י~~ךט;ךךים;~ל~ים iJ~ת"~~~יחיםהמשוררים>שמא<או



~ V! ~אחדלפעמיםמוטלבבקריםלעתים, ."םי:נ
מזעםאוצופרמקנאתהכביש,עלדרוסמהם

ש;ןךיםךע;ך~ים ;ל~~ע;ן?סה"~ךבת;איש,
tt ע.י~יו".ת

העיניים,שודשלהדימויעוצמתאתלהביןכדי

שמשוןשלבמיתוסלהיזכרכמובןצריך
גםכמועיניו'אתעקרושהפלשתיםהתנ"כי
של<במחזהאדיפוסשלהנוראבסופו

אמועםששכבעלעצמושהענישסופוקלס>,

עיניו'אתלעצמושניקרבכךאביואתורצח
הנסיךעלויילדאוסקרשלבאגדהוכמובן

מהדרורשביקשלאחרנעקרו'שעיניוהמאושר
למוכרתולתיתןאבני-הספיראתלעקור

תרבויות,עםמתכתבתשירההגפרורים.

ידעשדותדעת,מעיינותדימויים,אוצרות

קונוטציותוהמוניואחרים,כאלה
סומקרוניאיור:גלוייםיחסיםביניהןהמנהלותואסוציאציות

קודםזקוקיםהתלמידיםלעצמם>,<וגםלשירהלהתחברכדיוסמויים.
למיליםויאפשרהמיליםאללבואלהםשיאפשרמסוים,לבסיס-ידעכל

להימנעמעדיפיםרביםומוריםשתלמידיםהיא,הבעיהאליהם.לבוא
פהבעללמידהומהזולתמעצמםלדרושלהעזלאהשינון'ממלאכת

שבעזרתםלכליםבעיקרזקוקיםשהתלמידיםבטענהמופת,יצירותשל

יהיולאאםכלים,בלמידתטעםכלאיןלדעתי'התכנים.אתינתחו

בהם,חפץאיןמיותמים,ייוותרוהכליםבעזרתם.לעבדחומריםלהם
קורסיםהמונילחינוך,מהמכללותלכמהיועילומההועיל.ללאנטושים,

מקצצותהןאםפדגוגיות,ותורותמתודיותודרכיםהוראהבשיטות

יצליחואולימוסדותאותםעצמם?ההומאנייםהידעבתחומירחמיםללא

מכיריםללמד;מהיודעיםלאאךללמד'איךהיודעיםמוריםלעצב
סמרת;נטוליאךסיסטמותרוויינתונים;חסריאךהטכניקותאת

מחנכים.ממשלאאךהוראהטכנאי

אביונהנויולארץלספרותלמורהגעגועי

מעורכותאחתבאוזנישיבחתיהעיתונות,בעולםבעבודתישנים,לפני
משוררחזק,<חיליק>יחיאללספרות,שליהמוריםאחדאתהלשון

באחדספרותמגמת'תלמידימאיתנולדרוששהעזנפלא,ומורהנחשב
שיריםמילותפהבעלללמודהשמונים,שנותשלבגבעתייםהתיכונים

ואחרים.גולדברגלאהרחל,ואב,אסתרטשרניחובסקי,שאולשל
וסייעשליהידעאתשהרחיבעלמורהלאותותודהאסירשאניציינתי

בקרבהרווחתהאופנהעלצערהבעתיתרבות.לאוצרותלהתוודעלי
חובתהתלמידיםעלמלהטיללהימנעותנ"ך'לספרותאחריםמורים
שלהקשותההשלכותעלהתמרמרתיטקסטים.שלפהבעללימוד

ויותר'יותרבוריםתלמידיםגידולנבחרים:טקסטיםמשינוןההימנעות
סקרנותנטולימבוכה,כדיעדדלילכלליידעבעלילבינוניות,הסוגדים

היהודיתהישראלית,התרבותמורשתלגבישידיעותיהםאינטלקטואלית,

למדי.עלוביםבבגרותם,מהןשנשארמהאווהעולמית,
היינוכיאדמה,"ראיכמוששורותבישראל'תיכוןשבוגרסבוראני

צרידעתי'לספרעצמיעל"רק<טשרניחובסקי>,מאוד"עדבזבזנים
למלכהאביונה,נויארץשלי'ו"מכורה<רחל>נמלה"כעולםעולמי

שלנפשילמצבבהתייחסותה<גולדברגכתר"איןלמלךבית,אין
שורותגםכמופרטיקולרית>,לארץדווקאלאווגעגועים,צחיח~ת
יחזקאל'שלהיבשותהעצמותמחזוןאוהנביאהדבורהשלהיםמשירת

המוניוחבל.דל'התרבותישעולמואדםזהו ,לאוזניולחלוטיןזרות

יודעים ,למשלוארה"ב,בבריטניהתלמידים

 ,שקספירמתוךשורותמכמהיותרלצטט
ואודן;ויסמןבלייק,ביירון'קיטס,

שורותלצטטיודעיםבצרפתרביםתלמידים

דרסו ,בודליירמדלייו' ,וולטרמתוך
בגרמניהתלמידיםמעטלאומונטסקייה;

 .וצלאןשילדהיינה,גתה,מתוךמצטטים
שורותלפחותאומופת,יצירותשלשינון

בהכרחשםנתפסלא ,מתוכןמסוימות

ואףחיוביכאמצעיאלא ,ומיותרכמיושן
תשתיתשלוהטמעתהלהנחלתהחיוני

עורכתהבא.לדורתרבותיידעשלבסיסית
"אויעמי.הסכימהשוחחתיעמההלשון
אומרהייתלא"אםהוסיפה,לך",ואבוי

לספרות,שלךהמורהעלטוביםדברים

קטןעולמנואכןשלי".אבא ...גםשהוא
נמלה.כעולםוצר

המימןחסרבפרט,ושירה ,בכלללספרותבהתייחסותכינדמה

הספרבביתלימודישנותבכלהעצמית.ההתבוננותכלומר ,הרפלקסיבי
שכדאישחשבהלמתמטיקהמורהבאףנתקלתילאוהתיכוןהיסודי
מתמטיקהללמודבכללראוילמה ,הראשוןבשיעורלתלמידיםלהסביר
וחשיבות ,ההיגיוןלפיתוחתרומתההסדורה,הלוגיתשבחשיבה<היופי

כמובחיים,מושכלותהחלטותלקבלתהאנליטיהכושרשלהשכלול
ללמודכדאימדועהמתמטי>;ההוכחהמבנהשלהאסתטיהצדגם

מניןולהביןידעלהוסיףהעולם,שלהסיפורמהו<לדעתהיסטוריה
אתלספראחתמדרךיותרושישמועדות,פנינולאןגםואוליבאנו

שבעלותורהתנ"ךבלמידתלהשקיעראוימדועהאנושות>;שלסיפורה
ולהתוודעוהרוחתרבותואוצרותמהמורשתמשהולהכיר<הצורךפה

היום>.עדחיינועלהמשפיעיםלמיתוסים
תלמידיםבוקפיטליסטיבעידןבמיוחדשירה,ללמודכדאילמה

עסקים,רווחים, ,לממוןבעיקרלסגודובעקיפין><ישירותמתחנכים
למצוקתםולעגההוןבעליהאלהתאימתנית,תחרותכלכלית,הצלחה

המוניתונטישההדורסניותהרייטינגלמפלצותהתמסרותאחרים,של

משמעותיים?ידעואוצרותתבונהדעת,רוח,ערכישל
תחת Ynetהאינטרנטבאתר 2009במחציתשפרסמתיבמאמר-דעה

לאשבחלקכךעלקבלתיאוויר",עסקילאהםהרוח"מדעיהכותרת

לחינוךוהמכללותהאמנויותהרוח,למדעיהספרובתימהפקולטותקטן
עלבמאבקומדמםאחרוןקרבמאסף,קרבהאחרונותבשניםמנהלים
אומפוטריםמרציםמאוחדים,אונסגריםשלמיםחוגיםקיומם.המשך

עקבמהמערכתבקלילותמושלכיםהחוץמןומוריםמקוצצתמשרתם
"גבריים",שמותעםספרבתילעומתם,ותקציבים.תלמידיםמיעוט

"מינהל""מדיניות","ממשל",כמומטרהומכוונישיווקייםתכליתיים,

עתיריגביריםשלשמםעלבקרוב>,ייקראו<אוהנקראיםו"עסקים"
שלוהביקושההיצעג'ונגלכיטענתיומשגשגים.עוליםוצניעות,הון

דווקאחלקםחדש,מסוגתלמידיםשלדורותמייצרהמופרטהחינוך

דארוויניזםבושה,חסרקפיטליזםממארת,<תחרותיותערכיםבעלי

<כוחנית>,אישיותלהאביס>,להביס, ,<להתעשראידיאליםחברתי>,
להצלחה>.יחידהמידהוכאמתמרכזיכמניע<הכסףסדורהעולםוהשקפת

ואנושיותלמזומנים,מתורגמתהאדםנפשבובמקוםכיטענתיאף
הגורלי,'האחכמוטלוויזיוניותתועבותלטובתנדרסותוחמלה

לקלאסיקותמיוחדתחשיבותדווקאישלמיליון',ו'המרוץ'הישרדותי

'האיליאדהיונטה,שלהאלוהית''הקומדיהאפלטון'של'המשתה'כמו
דיוקןביאליק,נחמןחייםשל'הכניסיני'הומרוס,שלו'האודיסיאה'
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הזכרתיבלום.קסטלאורלישלסיטידוליאוגוןואןשלעצמי
יכולים,לרפואהסטודנטיםלמשל'בארה"ב,רבותשבאוניברסיטאות

קלאסיים,לימודיםבספרדית,ראשוןלתוארללמודעידוד'מקבליםואף
מתקדמיםלתאריםממשיכיםמכןלאחרורקקולנוע,אופילוסופיה

האמריקניתהגבוההההשכלהמערכתכזה,באופןהרפואה.בתחומי

טכניתומיומנותמקצועיידעעתירימיומנים,רופאיםרקלאמייצרת
רחבה,עולםתפיסתבעליאופקים,רחבידוקטוריםגםאלאגבוהה,
וסביבה.מורשתתרבויות,אנשים,שליותרמעמיקההבנה

הםלמשל'להנדסה,בפקולטותהעשרהקורסיבישראל'זאת,לעומת
מתוךהמוחלטת,היעלמותםעדקשיםמקיצוציםראשוניםהסובלים

תרבותיתהעשרהכללי'ידעעללוותריכוליםשמהנדסיםמחשבה
עיסוקםבתחוםישכילואםודיהרחב,העולםשלמושכלתוראייה

ההתאכזרותתחתנאנקותרבותפקולטותבובעידןבלב.דהמקצועי
למשל'בצרפת,להיעלם.הראשונההיאהכלליתההשכלההתקציבית,

צרפתיתיכוןבוגרפילוסופיה.בלימודיבבגרותנבחניםתיכוןתלמידי

שלהרציונליזםאפלטון'של"המדינה"חזוןעלמעטלאיודעממוצע
ז'אןשלהחברתיתהאמנהיום,דיוריושלהאמפיריציזםוקרט,רנה

פילוסופיתשהשכלההוספתיהובס.תומסשלוה"לוויתן"דרסוז'אק
העולם,אלהאדםאתלפתוחהעשויבסיסי'כידעאלאמותרותאינה

שליותרמעמיקההבנהושיקול-דעת,מחשבהכישורילולהקנות

בישראלזאת,לעומתהמקצועית.בדרכויותררבההצלחהואףהחיים
התלמידיםייבחנוידעתחומיבאיזהשקבעוהגרלות(!)בזמנונערכו

עידןזהווזניחים.משנייםבעיניהםייחשבוידעתחומיואיזהבבגרות,

תהיהמהיודע"אתה .ללוטו-טוטווהופכיםנבזזיםתרבותאוצרותשבו

כסף".מזהתעשהבואהתוצאה?

הנחשבמסחרי'אינטרנטשאתרמכךלטובהשהופתעתילהודות,עלי
אתלפרסםהסכיםבישראל'ביותרהפופולרילאתר-האקטואליה

בוערות.ופוליטיותאקטואליותמסוגיותלכאורההרחוקהמאמר'
למבחרקישוריותוהצמידולעשותהגדילואףהדעותמדורקברניטי

האיליאדהונטה,<אפלטון'במאמרישהזכרתיויצירותאישים
להרחיבהקוראיםיוכלולמעןוכך')דרסוי~ם,גון'ואןוהאודיסאה,

אתר.לאותוהשייכתבאנציקלופדיההמופיעיםערכיםבאמצעותידע

לאסובלותממנההתקציביתלאפליהבעיקרהתייחסתימאמרבאותו
למוסדותבהשוואהוהאמנויות,הרוחמדעישללמחלקותפקולטותמעט

אחד"רווחיים").שכןכל<לא"מעשיים"יותרמקצועותהמלמדים
עליהלתתשישנוספתעמוקהלבעיהלביתשומתאתהסבמעמיתי'

לפניעדהישראלים.שלהערכיםבסולםהמדאיגהשינויהדעת:את
אוטובוס,נהגיסנדלרים,חנוונים,רוקחים,גםבלבד'עשוריםכמה

וסוכניזבניםמזכירים,פקידים,חשבון'רואידין'עורכימוסיקאים,

ישראלייםתרבותבאוצרותסבירהבקיאותלגלותשעליהםחשבוביטוח
מוצארט, ,באךרמברנדט,שקספיר'שליצירותיהםכמוועולמיים,

התנ"ך.וסיפורירחלביאליק,אריסטו' ,אפלטון
בתכלית.מיותרהנוכזהשידעחושבהישראלימהציבורהאריחלקכיום,

אמנותיים,פילוסופיים,ספרותיים,לרעיונותוהתוודעותהדעתהרחבת
זמןכבזבוזהישראליהציבוררובידיעלנתפסותואתייםאסתטיים

הסיבותאתלתלותניתןכלכליים.רווחיםנושאותשאינןמאחרמשווע,

הישראלית,החינוךמערכתשלבהידרדרותההזהבלעגללסגידה

בסיבותואףוהקהילות,השכבותרובבקרבהרוחשלהידלדלותה
הכלכלי·הפערהתרחבותהתחרדות,תהליכיהכיבוש,כמופוליטיות

והחדשים,הוותיקיםהעםמנבחריכמהשלוהסתאבותםאופייםחברתי'
בפניהגבוההההשכלהממוסדותניכרחלקשלהגורפתוההתרפסות

קהל'דעתסקריפופוליזם,רייטינג,<רווחיות,הקפיטליזםתכתיבי
המערכת>.הזנייתכדיעדלעתיםהתלמידיםמולוהתגמשותחיזור
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הבושםבערוגותחושניותהרפתקאות

מולשירהואהבתשירהקריאתשירה,הוראתלעשותיכולותמה

הולךהמצמיתהייאושבובמקוםעושיםמהאלה?אימתנייםמנגנונים
ומתתשרינאסףגםתם;הקיץאלול'ומתאב"מתבומקוםומשתלט,

מספקתכלקודםהשירהובכן'יונתן?נתןהמשוררשלכניסוחועמם"
הקיץאהבתשלעמומה""גחלתלפחותנותרהמקוםבאותוכיתקווה,
מערתואלארוטיקה,רוחשתעדייןעגום,ענייניםבמצבגםהגדומה.

קברו.שעלהאבניםחוםאלהקרות,ירכיהאתתצמידהשונמיתדוד,
חיפושכדיתוךהתגבשותבשלביהנמצאההתבגרות,בגילתלמיד
"הילדעםנכונה>הדרכה<עםלהזדהותעשויומיני'חברתי ,עצמי

ושלאבשלעקבותיואתשאול'כמוותרההולךשיר'מאותוהזר"
מקוםנותןבהחלטהמשוררהצלול".אתמחפשהוא"ובעמוםאלול

יםביןהמערב,בסוףאוליכילו'מציעהואלך'"ילד"לךלתקווה.
מפרטאףיונתןחטאיו".ביןיאירשלך"יארולסתיו'אבביןויבשה,

גילשלוחרמנותחמדנותשלחיננישילובהארוטיים,החטאיםאת

הרש,כבשתבאוריה,דודחטאתוהנחש,והאשההאישחטאיהנעורים:

כיהמשוררמבשראלול'ומתאבשמתאףעלהדבש.ויערתויונתן
האהובלבנומעבירהואעכשיו",מתחילילדי'שלך"סיפורשב.הקיץ
והאשה",והנחשהדבשכל"עםהשרביט,את

ביותרהיפיםמשיריוכאחדרקלאהנחשבהזה,מרגשכךהכלהשיר

פיק,צביקהשלביותרהגדוליםמלהיטיוכאחדגםאלאיונתן'נתןשל
ולהתוודעותהעברית,השירהשללפופולריזציהאדירהתרומהתרם
דווקאכיהגורסיםיש .יונתןשליצירתוליפיהצעירהדורשל

תשרי',('נאסףמשיריועשרותבהלחנתשהתבטאההפופולריזציה
שלבעוכריוחיתהועוד>,ההוא''האישהחוף',ליד'הרדופים'חופים',
תרומתואףעלישראלפרסאתמהממסדלקבלזכהשלאהמשורר'
לאחדלהפוךיכולתשרי''נאסףזאת,בכלהעברית.לשירההאדירה
אתלחבביצליחלספרותהמורהאםהחינוכית,בעבודההקסםמרגעי
וביןהטקסטביןמושכלחיבורתוךהמתבגרים,תלמידיועלהשיר

בועולםלתקווה,והמשוועהאליםהמסוכסך'הקשה,היומיומיעולמם
בערבוביה.משמשיםוטנאטוס,ארוסנורא,וייאושהעולםכלפיחרמנות

עשוייםותעייה,ניסויותהייה,חיפושבשלבישנמצאיםכמיהמתבגרים,
זלזללוש"צנחצעירכגברביאליקשלהווידויעםלמשללהזדהותגם

כנפךתחת"הכניסיאהבה:לושתחזירלנערהתחנוניווינום":גדרעל
"מאחוריבסיפורואסורותותשוקותותאוותואחות":אםליוהיי /

"שירשלהארוטיותלמשמעויותלהתכחשצורךאיןאףהגדר",

כסיפורלאבקלות,אותולקרואניתןחילוניתשבפרספקטיבההשירים",

 ה~~"במיוחד:פואטימיןכמדריךאלאוהשכינה,ישראלעםביןאהבה

:דדן;ןי . ר~~ ~נ~ ?j ;~~ן;ךך' ה~~ ה~~ ;םי~~~ ה~:ב:ן;ךך'סלר
לי;די י~~~ים. wש;וללקט, ,םי~~~ם--·לרע;ת, w:בנלע.רג;ת ,ל~נ;
אוtבוסטראדתבעידן .>'ג-'א ;,,השירים«שיר~ים" wi~ש·סר~הלי;ךד;די

מהלהביןוהמתבגרותהמתבגריםעליקשהלאהזמין'והסקסהמידע
ומהושלו'שלההבושםערוגותמצויותהיכןהגן'אלירידהפירוש
 .אהובתושלבגנהשושניםללקטעשויהאהובוכיצדבגניםהמרעהכולל
כמהעדולגלותהזאת,היצריםעתירתמהיצירהליהנותלהםמגיע

גםכמוהמטאפורות,ביןלהםהממתינההחוויההיאופראיתמעודנת
מדויקים,למדעיםבפקולטהנלמדתאינהשירהאוליאזהסדינים.בין

פחותאינהשירה *'סטאופרנלדדוחוקר-הספרותשטועןכפיאבל
לתיאורמדויקתהכיהדרךהיאשירהפיזיקה.אוממתמטיקהמדויקת

הרגש.שלהמדויקהמדעהיאשירההאדם.בנישלוחוויותיהםעולמם
 ·:·התלמידים.אתבכךלשכנעאלאלנונותרלאעכשיו

סטאופרדונלדשלהדימוילגביעינישהאירהעלנווהחנהלפרופ'תודה *

ומיניות.חזותיתתקשורתקולנוע,תרבות,חוקרהואפונהגלעדד"ר
padvagd@bezeqint.net 
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