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מוחצתומכהליטוף

הוצאת ,לאחורפוסעלכישקד:מלכה
עמ' 78 , 2010המאוחדהקיבוץ

מוקדשלאחורפוסעלכישקדמלכהשלספרה
בומתואריםשק.דגרשוןפרופ'אישה,לנשמת

אהבתשלנביטהגםומחלהשלקשיםימים
"בהרכנתהסוף:עדלבין'שביןוהימיםהנעורים,
אותם"ועוקדתמיטתם;מזבחעלצוואר;
ואתאותהמתארתשקד .) 21עמ'מצב'('תמונת

ובצבעבמראהדומיםעיניים,גלגליכשניבעלה
ובקהות.בחדותבטבע,שוניםאךכתאומים,

הלילההאהוב:האישמחלתעםלהשליםקשה
כהר;גאוגליוחמרו;"מימיומאיים","כיםרובץ
דבקועיני ...עיניאתצרבניתז;קצפו

לרחוש;הוסיפואזניובקונכיותלקרקעיתן;
וכך .) 10עמ'('הדים'פשר"המבקשיםהדים

אוזניה,בקונכיותהרוחשפשראתלהביןמבלי
מייללהלילהבשמיה,מנמנמיםכבדיםעננים
סוסיבצפון'חורףכמוארוךשנתה,בתוך

יותרשלגז"בפולבדהרה:חומקיםהרגשות
('סוסים',שיעצור"אדוםלאורמתפללתממאה,

אתשומעתהיאהשימוריםבלילות .) 14עמ'
ונזכרתחלוד'מרבזבצרימההמדדותהמיםטיפות
וחיבקוהחרמוןמןגלשואשרהמרחקיםבהדי
עורקי;בתוךחלודה"קולחתהיוםילדותה:את

אפילו ...מנשוא;מתישבכיורהמיםוקול
עצבים".שלמשחקאיתימשחקותציפורני;

ימיםאלהים,רוחאל .לאחורלבהפוסעלכן
החבויההחורשהאלולפנים,לפנישלטובים

האקליפטוסיםסוכתהשיחים,סתראלבחגורים,
היונים,שלהאהבהבשפתלרוחסודוהלוחש

ערסלמתמתגעגע,זקן'רומנטיקןכמוולבה,
עדיןהמתוק;המלוחבריחמוצף;"עדיןברוח

 .) 16<עמ' " ...כאזנרגשצופה;

לשבתשובמייחלתלנס,אולימחכההדוברת

משערוקווצהואוליחול'כבימיהקפהשולחןאל
תרפרףוהחולה,אהובכךהכלהאיששלהאפור
שערה.קצותעדבמקרהותרחיק

לתהום,לבדהכצונחתעצמהאתמתארתשקד
המוגפים,ריסיהלתריסימבעדבאישמציצה
המרחבאתומודדכאסירבלילהסובבכשהוא

אתלעוררלאמשתדלהחדר'חומותשביןהצר
מצער.המשוגעתאהבתהאתרחמיה,

האשפוזמימישיריםחטיבתמופיעה 24בעמוד

כבחבלבך;תלויה"אהבתיצדק':ב'שערי
אלתחתית;מבורמשקיףאתהאבלהטבור;
רוטןהרנטגנולוגהתליה".חבלשלהגבהים;
מפטירכחבילה,אליההאישאתמגלגלכמאשים,

כמכותבאוזניהועוינותזרותהנשמעותמילים
טאטאהלב;תאיכלאתהלב;את"אטוםמצרים.

כמולהצטברשהעזהכאבאתדפנותיו;את
כאמצעישקדמציעה ," ...אותו;אפסאשפה;

 .) 27<עמ'החוליםבבתילמבקריםעזר

"הדים"הראשוןהפרקאתחותם'פרידה'השיר

16 
 354גליון

הפרידהשלומדייקנוקבבתיאור ) 30<עמ'
נפרדים;אנחנומילים;ובלי"לאטמאהוב:
כאבעדימתהדקותבזו;זונכרכותידינוכפות

כמואצבעותינו;פוכריםאנואחרומתרפות;

כריתלהתקשח/ממאנותהןאךצרה;בעת
 " ...משיית/בנגיעהלכרית/נושקת
האחרים,במתיהשקדנוגעתהבאיםבפרקים

אךהעולם,מןנפטרושאמנםואמה,אביה
וקיימים.חייםהםבתוכה

בחדותמתוארות ) 43<עמ'מכאן""הרחקבפרק

כיונים"היינואהובה,ושלשלהנסיעותיהם
המית ...דעתנואתטורףזראביב ...מנתרות

אהבה".מהבהבתולפתע ...מפכההמים
ליהתקמטה"בפריז :) 46<עמ'פריזהעירעל

קרםמצאתילאלה·פייטגלויובכלהנשמה;
בדליפניה;בעורעכורה;סייגהעללהחליקה;
שםאפור;בסחיצפיםמתים/עליםסיגריות/

באה;הרוחואיךאהבתנו;חלקתבזכרי;בכיתי

בה".והפיחה

עםשקדמזדהה ) 49<עמ'אחר""מדרשבפרק

במלאך:הנאבקיעקבעםוגםאמנו'רחל
בי;נשמתיעודכליוצאת/אניגם"כמוהו

מנוקתאלברקי;מימדדהומנוצחת/מנצחת
;ושוכחת".זוכרתיומי;

עלמדברתהיא ) 57<עמ'דיומא""שיריבפרק
בשחור'ונשיםבמדיםגבריםעלהמלחמות,
לכריהנפשהאתוהופכיםהארץאתהממלאים
ומיותרת.אפורהזכויות,משוללת

עלמדברתהיא ,) 65<עמ'סביב""סובבבפרק
לאעצמוועדימעגלותעצמואליההולךהאדם
הזולת,עלהמוותרהזקןעלאוזלת,והדרךבא,

אומשכבם,עלנחיםכברמזמןהטוביםזולתיו
לשכוח.מעדיףהואהרעיםואתלנוח,הולכים

לבדו.האדםהיותטובככתוב,שלאמגלההוא
רגלו'עללוחצתהחדשהנעלובהוצאות,ממעט
כיורואהבישןודבקחוזרלחלצה,ממהרוהוא
אתלעתיםמאירה;אמנםהמתה"אשתוטוב.

אתכמולראותה;,לומתירהאךלילותיו;
מכבר;חדלוהזרותאהבותיובחנכה;הנרות

מחלומותיו".אפילו ...נמחקזכרןלעוררו./
 ) 73<עמ'לחתום"או"לכתובהאחרוןבפרק

ביןובכוח,לאטהזורמותהמיליםמתוארות
הקשות,אתעוקףנחל'כמוואבנים,מהמורות

פורץכךאחרנגנז,כובש,הרכות,אתלוטף

לאט,להתפתל'לשובכדיומתנפץ'מתנפל
מגששות,מיליםכמולזרום,להתרפק,
שביל.להןלפלסמתעקשות,
ומלקקתפצעעלכמומיליםזורההכותבת
מושכתבחוורונה;בושה"אשהכמובלשונה,

צובעתרועדים;עפעפייםעלשחור;בעיפרוןקו
במראה;נשקפתאחרפסטל;ורודשפתהאת

נבכיבתוךעצמה/סודומחפשתאחרת/כמישהי

 .) 76<עמודצלמה"

בשיריוהנוברזקן','משוררבשירמסתייםהספר

כמואליו'שחזרהזר'ילדותובכתבהישנים,
אליהם,חוזרהואתיקוןשלבלילותנשכח.אהוב
הטוב,שירואתאבל .מעטמוסיףהרבה,מוחק

יוכללאגםולכןכתב,טרםבעיניו'לפחות
לתקן.
הספרותחוקרתשלהזההנפלאהשיריםספר

משוםמיוחדתלבלתשומתראוישקד'מלכה
בסיסי'אנושי'צורךמספקיםששיריה

שירהזוהירגשי.ובקתרזיסביופיבאסתטיקה,

ואתההיגיוןאתעוקפתהלב,מןהיוצאת
בליטוףאםבלב,ישירותונוגעתהביקורתיות

מוקדשהספרזאת,מלדבמוחצת.כמכהואםנעים
שקד'רגשוןפרופ'והיקר'החשובהספרותלחוקר
 ·:·תלמידיו.היינושרובנו

גרארון

מכווןצליל

עמדההוצאתמתקנת,חוויהברבי:דוד

עמ' 80 , 2011

ממרחקנובעותמשמעותיות/למילים"מקשיבים
ישן;זיכרוןשלבטעםצרובותאחר./זמן

שלאבולוציהברור;לאסתורעברעלנשענות
בתוךההישרדות/יצראתחושףמגושם;תחכום

 .) 71<עמודמתקנת"לחוויהמשתוקק;גוף

מקשיבהברבידודהמשוררשלהמוסיקליתהאוזן
הבגרותכיסאביןהמוקלדותהמיליםלמקצב
צרובכזיכרוןהואעליושעברמההילדות.לערסל
יפהההווה.בינתמולאלילדעיןשלבתודעה

והראייההשמיעהמנוףזמןבמרחקיהתבוננות

זאת .חייובמסילתאותהנושאשאדםחוויהשל
ואוספתביניים,בתחנתעוצרתשנותיוכשרכבת

רצוןבעצםהואכשהיעדהמשא,לקרונותחוויות
לאשעדייןחמישיכמימוהעבראתלשנות
שלהדמיוןבסרטלעתידחזרהכמואוליהומצא,

הזמן.שעון

סניף;כמופנים.טיסותמנתקת/קטנה"מדינה

מעטים;מאכיל;בודדקיוסקממשלתי;משרד
עירמאילת'/הבאים'ברוכיםמתנוססת:כותרת
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שלקצהחפוז/חו"לרחוקה;עיראחרת/
חוזרתוהיאצרה/בעתלברוחמקוםמדינה;
לעצמה;להסבירמנסהגעגוע./רוויתמשם/

המהומה".כלחיתה;מהעל
לפנינופותחתברבידודשלהמתבוננתהעין

ומלחיןרחובזמר

עירום,מולעירוםבוסרן:בנימין
עמ' 80 , 2011קשבהוצאת

שלהראשוןספרובהוצאתידלושחיתהכמי
<גווניםעצמיאצלביקורעורךבוסרןבנימין

עירוםהחרשספרועםאותושאשווהטבעי ) 2007

נראהדברשלבעיקרו .) 2011<קשבעירוםמול
השירמגמותאתומשכללממשיךבוסרןכילי

מגיעוגםהראשוןספרושלהארוךההגותי'
חדשים.לגבהיםהנוכחיבספרו

אחרים,<בצדלביאתששבהבשירתובולטמוטיב
לדברלשאוףאוכל'לאבשירלאתרניתןכמובן>

שלהמוטיבהחדש:בספר ) 67<עמ'יותר'טוב
ברכבתהרחובזמר"המלחין".ושלהרחוב""זמר

הייתיחיי!שלמהמדינאי"יותראומר:התחתית
"כשאניאומר:המלחיןואילושלהם."ההיסטוריון

זזאניהרב-רובדי;המבנהאתלהתוות;מסיים

היסטוריוןהואהרחובזמר " .•.ומתבונןהצידה

המציאותבפרטיעוסקוהואחייו'באמצעחייושל
הואהמלחיןואילואותם:פוגששהואכפי

זמניים,עלמבניםשלאדריכלהגדול,המתזמר
לינדמהמלמעלה.אוהצדמןעליהםהמביט
לאיזוןהמוטיביםשנימגיעיםהנוכחישבספר
גוברתהמלחיןידדברשלבכללוכיאםמרשים,

שלידוהקודםשבספרבעודיותר'קצתכאן
'גדולהבשירלמשל'העליונה.עלהרחובזמר
שבו ,) 72<עמ'הראשוןבספרמתועדת'לא

מבטהמנקודתאירופיתהיסטוריהפיסתמתוארת

עליה,פסענפוליאוןוינאית:מרצפתאבןשל
דילגוהיטלרשלהמרצדסוגלגלהאנשלוסמצעד

לעננימתחתמקומי.ממטוסרחףמצלמתשלזום
עירבהמראה,החלוןמעיגולנשקפתישראל'
השהיתעיר .שלנוהדרכיםבמפתהדרומישבקצה
חיתהימיהשבראשיתהמדינה,שלמשנה''סניף

רצוייםלאתושביםהוגלושאליופרועמערבמין
ועיירתהמכושף,היםלמדברתל-אביבממדינת

 .מעטים"מאכילבודד"קיוסקשלבטעםנופש
לברוחמקוםלארץ'חוץמתחושתבושישמקום
עדהיומיום.ומטרדותמאיימיםמטיליםאליו

תחתדקותבחמישיםהגדולהכרךבתוךלנחיתה
מהמתקפלתבמזוודהכמואורזיםהרקיע,סרגל

המטורפתלמציאותוחוזריםבאילתשהשארנו
וחוזרתהשקט,אלשנסהאשהכמואווירי.מרחק

-וחשבוןדיןלעצמהונותנתהמהומה,לבאל
הזאת.הבריחהכלחיתהבעצםמהעל

לחכי;כפולאספרסומבליח;מחשבות"ערבוב
אמי;לשפתקרובהמוכרת/שפהשומעיערב;
/זוכרהומוגנית.ילדותבצלילים;דבוקהילדותי

השדות/אלבבוקר;שבאותאלההדמויות/את
אבי."אתמחפשבשדותיהם;אניעכשיו

אתמכפילילדותשלדיסקיםהצורבהמוח
אתברביחושףאקראיבמפגשכאשרעוצמותיו

שפהשדות,מתארהואבמושב.הולדתושורש
ילדותשלאוריינטלייםצליליםמאמו'שינק

בדמעה,קוצרתאשהזריחה,שלשחריתבפלחה,
לאחלבכדיומובילבאצבעותיוחולבאיש

לסוס,רתומהעגלהעלמשפחתיתמרפתמפוסטר
משוררממול.הגבעהבפאתיהאיסוףנקודתאל

שומרהואלפרח.הפךגבעולמאיןשוכחאינו
וקוטפותהאדמהאלהנכפפותהנשיםצלליותאת
אקספורט.תנובהשלהעץתיבתאלהבשלאת

הואלו'מוכרהכהבשדהגרבוכשהואעכשיו
לשמיםבסערהשעלהאביואהבתאתמחפש
גבועלנושאהואגעגועכמה .חייוחלבבעגלת
שלפעםשהיההשדהלביןבינוחוצצתגדרשרק

 ·:·ילדותו.

אליאסאבי

זרע.רוויישתןעליההטילהשיכורהזונהמעליה,
אינו ) 61<עמ'החדשבספר'העיר'השירלעומתו
עירשלבנפילתהאלאספציפית,בעירעוסק
נפלהלאהעירהמשל.דרךעלומבוצרתאדירה
מגיניה,אושלה,החפירחומותיה,ביצוריה,בשל
"זמרשכמוופקידיו'הישן"המכס"יבתבשלאלא

גדולתה.תחתמלמטהחתרוהרחוב"
'עורךהראשון'הספרקרוישמועלבשירגם

הדוברעצמומקיף ,) 14<עמ'עצמי'אצלביקור
משפחתית.היסטוריהשלמוחשייםבפרטים

קטעימגרות,ישן'פסנתרעתיקים,חפצים

משורבטות,מחברותמצהיבים,עיתונים

מול'עירוםבשירואילווכדומה.תצלומים,
פרטי ,) 37<עמ'החדשספרוקרוישמועלעירום'

שהאדםרקלאוהולכים,נמוגיםכמוהמציאות
עצמוהואאלאהתקופתיים,לבושיוכלאתמשיל
ונעלם.הולך
בשירהמובהקביטויהאתמוצאתזוהסמלהמגמת

הנפתח ) 4 7<עמ'שמו~ה 8הספרההיאשכותרתו

כך:

-סצ'מושרנפלא",עולם"איזה
נשמע,מהאומריםידיים,לוחצים"אנשים
 " ...אותךאוהבאניאומרים,ובעצם

אחת,בספרהזאתלציירארצהאם
- sב-כנראהאבחר

לסימןגונייםהרבהחייםאתמקדרכמוהשיר
אנכית,ניצבתהיאכאשר . 8הספרהשלרגפי
ובעיקראדםדמותעיגוליהבשנימזכירההיא

אופקיבמצבואילווירכיים><ראשנשיתדמות
אםהנצח.סימןאינסוף,שלהמתמטיהסימןהיא

והעלהזמניאתהמצייניםהמצביםשניתרצו'
וה"המלחי."ןהרחוב""זמרסמליגםהםזמני'
היסודותשניאתשמערביםהשיריםאתאוהבאני

בעיניביותרהיפיםהשיריםאחדלכן' •הללו
הכותרתבעל 55בעמודהשירהואבספר

 Das Konzert im Munchnerבגרמנית
Stadtmuseum . אמנותומגיעה ,לדעתי ,כאן

לרמההמשוררשלוהרעיוניתהלשונית
לאולםמתפרצתהאמבולנסיללתוירטואוזית.
שלמיתרלכלישלישייה<לנגינתהקונצרטים

ויוצרתהשירהללשוןהשוקולשוןבטהובן>
נפלאה.מוסיקליות

השאר'ביןחייביםאנוהזההספרשליופיואת
שטרנברגליאורלמתרגםגםלמשורר'מלבד
 ·:·נפלאה.עבודהכאןשעשה

לזיתןעמרם
הספרבהשקתדברים
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