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מצייר שירים וחורט אמת
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אביחי קמחי :לנווט לבד בחרשה שירים,
הרצאת כרמל; עמדה  75 ,2013עמ'

מערבית :פרץ-דרור בנאי

ספר השירים של אביחי קמחי לנווט לבד בחרשך הוא
ספרר השלישי )קדמו לו ספרי השירים רשימןר סרןט
 ,2011ללכת  ,2012בהרצאת צרר אות( .מאז רשימןר
סרטן שאת כלוו הקדיש קמחי למסע ההתמדדוות עם
מחלת הסרטן  -שתיאר בצרהר גלריה  mשרפנית את
מהלך חייו לאורך הטיפלוים את הכאב עוייפות הגרף,
את הצרןו להירפא הואומץ להביט נכ mה לומצאו
תעצומות גרף ונפש
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אלף לילה ולילה
ידעתי
עתה
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~י~ד ה~~ז:יי לז~ד rזןה
ר~י~ר ר~ךז:יי ~ת rז~ךת

מאז פרצה שירתו המיוחדת

~זpהוא ו~~

בדהרה אל תוך עלום השיהר.
וזאת משרם ששירתו מביאה חשיפה אומת ,התבוננות

נרחם הדממה

בעיני החיים ,את מקומר בתךר הגרף ,מלו עצמו לוצד הסרבנים אותר .השירים כתרנים
בשפה יומיומית ,ללא מטאפרררת לולא פיתלוי לשןר וכמעט ללא סימני פיסוק.
תכני השירים לק mים מן ההוהר ,מן הרגע החלוף ,מתמרנות חיים של היומיום  .במשיכת
מכחלו הצובעת בד במילים קשרת ,קוצניות ,רכות ,חכמות ,בדייקנות מחשובת,

עסה ן~ז:יי

בהתבוננות חהד במתרחש סביבו במרחב הציבורי הופרטי ,בבית וברחוב .קמחי מצייר,

יותר נכןר חוטר את שידיר .הכאב המחלחל בין השררות מטופל במבט מפוכח אומיץ,
בנגיעה במיסטי ובחשיבה פילוסופית.
כמר בשני השירים הבאים:
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~רוע ~חיק rזק;ר ~~אהי

~זpעל י~~ ~עט ~tקיןי
~דוד ק;ל
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מדכ
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"מאז שהתרחקנו הותנכרנ;ו אני קשוב לקלר iת הנאים מחוץ לנית;;תקופת ה!!חום

ט  ciתדו~ת· ~;ז_לה ער~;ה~-מו ~י· ס~רם rזר iPפ;ך~~ ~~~ iיט ~ vם ~~oלח ~~Pיי ע,ב~נ:יי
עטק)" ".משיר ,עמ' ( 11

עסה ן~ז:יי

לא הבסתי כסבלנות את פגעי א!ו;ב
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הלואי
כמספרים :לוא - : -
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רגם:

י~~" ר ~iה זק.ז;ולרי א iנ:יי ל~~

~9עונכ1י 1f

~ג~~י;צ~ ~ל:ר ט~?? ~חרת; ~ןרי ~סקים

נחדרי;ם כתבי נהם עד כזבה את כמהה אל;י פעימות לני האחרונות; יפעמו לצ1ךך אם
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לא ה~ס1ז:יי ךע;ף
 wר לי ה~~zשות rז~נלו
~;pז
אבל נ!ום שחיתי
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מבנה השירים ,בדרמה למבנה הסיפור הקצה משרטט מעגליות נכרנה ומדויקת המובילה
את הקואר עד לסירם במשפט מפתיע .למשל בשיר 'בית':
"לא ישרנו אותו  /נכינו אותו כלצמנ;ו; לא כבית מרות; אך מרוח !!ן  / ;iלהכיל את

ט~זpסף ~ :י~ינ;וך~ם ~ת טק.סך;ק r:ח:i~:ו אותו רוj;~:~rה~~ סלל ~ ח~~לינ~ ~מונ.רת
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ר~~ךז:יי ~ת rזזpך~ר

?לא עמוד זיש
רה~~ז:יי
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~הונות; זק~.ען ~הי~ן ו;נ~~ד~; ;:ךנו ~קום דב ל~ 9ךים ה~~.:קז; לנו ~ן ל~רז ;jרס~יד ~ש
נו דר ~חךי;ם זק.צו~~ ~ת !!ט !iם ,םי~~~ל ~ם  t' ~fז;ו ;תך~~ י~~ ~ג~~י;צ~ ".ך:ל~

גם השירים הקצרים ,בני לששר אר ארבע שררות ,בנויים ממשפטים המכילים עלום
מעגלי קצר ,אך לשם.
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הנה ,בשיר 'חסד' :ט~" ~ ftlה ~ך~ה זכ~;י ~~1Jז:יי לד ~ירי ' tמ~;ה לךא ס~ז:יי ~ה
".ודי~~
הפרק האחןור בספר נקארה "כתונת מדים" .זה עשר שכאב הוביקורת זעוקים ממכר ,כמר

בשירים 'ניורט עונש'' ,מלחמה' ' 'הפקרות'.
אר בשיר המצמרר 'כתונת מדים' )עמ' (. 68

~ qי יו~ל ד~~ ם;ר~? לךא ה~??~ ע,לי  ryם ~ fח א  ~;f iס;ה ! fי ~~ית?W!iךו~ים ~צ;יזכדים

 mנפים סבבוה;ו עוררכם המית את הח!!לים הצעירי;ם כתבותיהם נטבלו נד;ם ולא נדמו
~ ·~די עדי;ם; ,ם~!ט ט ,fב~ ט~אiשוס.יו ל ל ~לים-. 1ל~~ס ~ן ~נר;ך ת.?.ל~  :ךדכר",
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אביחי קמחי רץ על פני הףד במילותיו  -בכאב ,ביכלות ארייה פילוסופית ,תךו שהאו
מתבונן בטבע ובחיים בהשלמה ,בנגיעה באלהוי.
כותרת ספרר לנווט לבד בחרשך אלוי גם מרמזת לספר הבא ,שימשיך מן הנקהדו בה

הסתיים הספר הזה .כדאי להמתין.
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תרפי הטם-טם לש החמנטיקה הערבית
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עובדים עשרת נרספm

ולדי א;תי

"~;tורים סר~ש ה~~ ר~~ה ~וכ~!ל ·ת~aת ע,טוהך ~אותות ו~ 9לי;ם ~ת·aת  fנכ~פ o/.ת11
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~יקום זpזיינ; rז;קום

שביר היפה הזה.

המשרדו סאמר ח'יר )יליד כפר מע'אר
שבגליל (1971 ,מתכתב עם המבלו ,עם
בטן הלוויתן אופילו עם החרב החקרת

את המרות שהאו "עובר בm
ו~ד~ד ז.Pזיינ; rזךiוד

ם הדממה".

חרף המבטחים עדיין מטשושט במפת

הסבל שהשיר הזה מציע .ובכל זאת,
כמר בחמנטיקה ,מפשר בדדר מלבין
באופק.

פרץ-דרור בנאי הפליא לתרגם את
רוח הערבסקה המנשבת בין השררות.
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מרגלית מתתיהו

דוני סומק
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